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Δπραξηζηίεο 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Γξ. Γεκνζζέλε Αθνπκηαλάθε 

γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαη ηελ επθαηξία πνπ 

κνπ έδσζε λα εληαρζψ ζην εξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο & πζηεκάησλ Λνγηζκηθνχ 

(iSTLab). Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Βηδάθε Νηθφιαν θαη ηελ εμαηξεηηθή νκάδα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. Σέινο, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηε ζπλερή ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε. 

  



iii 

 

Abstract 

This thesis attempts to implement an advanced web-based resource manager of a group shared 

repository in the cloud. The system is based on modern internet technologies and adopts an 

architectural development approach that allows the exploitation of already existing cloud services and 

applications. In addition, this "mashup" web application, supported by various public APIs, and 

particularly those that follow the REST (REpresentational State Transfer) architecture style, allows 

users to add value to the digital content with metadata and to share this on other applications in the 

context of the involved online workgroup. Specifically, users access the system using their Google 

account credentials and then can insert/remove and browse content, search content by multiple criteria 

and metadata, tag and like content. Automatic updates are supported through online services such as 

Google Mail and shared calendars with digital material attachment support. Lastly, we developed a 

mechanism to detect possible changes of resource tags by iSTLab Publications Calendar users, to 

update the file(s) metadata that the application website make use of, for faster information retrieval. 

As a use case for the above, the system utilised the data on iSTLab team publications that have been 

stored on shared Google Drive, from which the necessary data will be retrieved.  
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ύλνςε 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία επηρεηξεί λα πινπνηήζεη έλα πξνεγκέλν δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ πφξσλ ζε έλα θνηλφρξεζην απνζεηήξην κηαο νκάδαο ζην λέθνο. Σν ζχζηεκα 

είλαη βαζηζκέλν ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πηνζεηεί κία αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε 

αλάπηπμεο κε ηελ νπνία αμηνπνηνχληαη ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο λέθνπο. Δπηπιένλ, 

απηφ ε “mashup” δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξεο δεκφζηεο δηεπαθέο 

πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (public APIs), θαη εηδηθφηεξα απηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ 

αξρηηεθηνληθή REST (REpresentational State Transfer), επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ αμία 

ζην πεξηερφκελν κε κεηαδεδνκέλα θαη λα ην δηακνηξάζνπλ ζε άιιεο εθαξκνγέο ζην πιαίζην ηεο 

εκπιεθφκελεο δηαδηθηπαθήο νκάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρξήζηεο απνθηνχλ πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα κέζσ πηζηνπνίεζεο ηνπ Google ινγαξηαζκνχ ηνπο θαη έπεηηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξνζζαθαίξεζεο θαη επηζθφπεζεο πεξηερνκέλνπ, αλαδήηεζεο βάζεη πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ θαη 

κεηαδεδνκέλσλ, επηζήκαλζεο κε εηηθέηεο θαη δήισζε αξέζθεηαο. Δπίζεο ππνζηεξίδνληαη απηφκαηεο 

ελεκεξψζεηο πεξηερνκέλνπ κέζσ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο Google Mail θαη δηακνηξαδφκελα 

ειεθηξνληθά εκεξνιφγηα κε δπλαηφηεηεο αξρεηνζέηεζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ (iSTLab Calendar). Σέινο, 

αλαπηχρζεθε έλαο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλψλ αιιαγψλ ζηηο εηηθέηεο 

ησλ αξρείσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ iSTLab Calendar, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη θαη ηα  κεηαδεδνκέλα 

ησλ αξρείσλ πνπ αμηνπνηεί ε εθαξκνγή γηα ηαρχηεξε άληιεζε πιεξνθνξηψλ. Ωο κειέηε πεξίπησζεο 

ησλ παξαπάλσ αμηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ δεκνζηεχζεηο ηεο νκάδαο iSTLab ηα νπνία 

βξίζθνληαη αξρεηνζεηεκέλα ζε θνηλφρξεζην Google Drive απφ ην νπνίν ζα αλαθηψληαη θαη ζα 

πξνζηίζεληαη θαηάιιεια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. 
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 Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αικαηψδεο εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ «λένπ» 

Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (Web 2.0), έρεη δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, 

ελψ έρεη εηζάγεη θαη κία λέα δηάζηαζε ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

ηνλ «δηαζπλδεδεκέλν» θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ εχθνια λα αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο, λα εθηειέζνπλ ζπλεξγαηηθά θαζήθνληα, λα ζρεκαηίζνπλ εηθνληθέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ 

ζχκθσλα κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη λα παξάγνπλ πινχζην θαη δπλακηθφ πεξηερφκελν.   

ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ δηεπαθψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (public APIs) θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο γηα αλάπηπμε mashup δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ. Αθφκα, θαηαπηάλεηαη θαη κε ηηο πξαθηηθέο ησλ ρξεζηψλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην 

θνηλφρξεζην πεξηερφκελν (metadata), δεκηνπξγψληαο έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ κε ηε ρξήζε 

εηηθεηψλ (tags). ηνρεχεη, παξάιιεια,  ζηελ πινπνίεζε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο , κε ηε ρξήζε 

βαζηθψλ ηερλνινγηψλ ηεο ηξέρνπζαο ηερλνινγηθήο ζηάζκηζεο, πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν κηαο νκάδαο ρξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα αληιεί ηα κεηαδεδνκέλα ησλ αξρείσλ 

πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζην λέθνο παξέρνληαο ζην ρξήζηε δπλαηφηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, 

ραξαθηεξηζκνχ θαη δηακνηξαζκνχ ηνπο.  

Η πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε (5) θεθάιαηα, ζηα νπνία αξρηθά θάλνπκε κηα κηθξή ηζηνξηθή 

αλαδξνκή γηα ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. ηελ ζπλέρεηα ζπλδπάδνπκε ην δηαδίθηπν θαη ηηο ηερλνινγίεο ηνπ κε 

ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, αλαδεηθλχνληαο ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο θαη ηελ επίδξαζε ζην είδνο ηεο εθαξκνγήο 

πνπ αλαπηχρζεθε. Αλαιχνπκε ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο καο, παξαζέηνληαο 

ζηηγκηφηππα θαη θαηάιιεια παξαδείγκαηα. Σέινο, επηρεηξνχκε κία απνηίκεζε ηεο εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο θαη πξνηείλνπκε κειινληηθέο επεθηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ γηα ηε  βειηίσζε 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ. 
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2 Σξέρνπζα Σερλνινγηθή ηάζκηζε – State of the Art 

2.1 Παγθόζκηνο ηζηόο θαη ε εμέιημή ηνπ 

Ο παγθφζκηνο ηζηφο είλαη έλα ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ εγγξάθσλ ππεξθεηκέλνπ ηα νπνία είλαη 

πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παγθφζκηνο ηζηφο θαη Γηαδίθηπν ζπρλά ζεσξνχληαη ηαπηφζεκα 

πξάγκαηα. Η αληίιεςε απηή είλαη ιαλζαζκέλε θαζψο ν ηζηφο απνηειεί κία εθαξκνγή ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

θαη κάιηζηα, ηελ πην δεκνθηιή. Η ηερλνινγία ηνπ ηζηνχ δεκηνπξγήζεθε ην 1989 απφ ηνλ Βξεηαλφ Tim 

Berners-Lee. Σν φλνκα πνπ έδσζε ζηελ εθεχξεζή ηνπ είλαη World Wide Web (www). Απηφ πνπ νδήγεζε 

ηνλ Lee ζηελ εθεχξεζε ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ ήηαλ ην φξακά ηνπ γηα έλα θφζκν πνπ ν θαζέλαο ζα 

κπνξνχζε λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο άκεζα πξνζβάζηκεο απφ ηνπο ππνινίπνπο. Καζηζηά 

δπλαηή ηε δεκηνπξγία ππεξθεηκέλσλ, κία δηαζχλδεζε πάξα πνιιψλ κε ηεξαξρεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 

παιηφηεξα ήηαλ απνκνλσκέλα. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα πάξνπλ θαη άιιεο κνξθέο πέξαλ ηεο 

κνξθήο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, φπσο εηθφλαο θαη ήρνπ. 

Έσο ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1990, ν Berners-Lee είρε αλαπηχμεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνχ: ην πξσηφθνιιν HTTP, ηε γιψζζα ππεξθεηκέλνπ HTML, ηνλ πξψην πεξηεγεηή 

ηζηνχ WorldWideWeb, ην πξψην ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή κε HTTP, ηνλ πξψην δηαθνκηζηή ηζηνχ θαη ηηο 

πξψηεο ηζηνζειίδεο φπνπ πεξηέγξαθε ην εγρείξεκά ηνπ. Πεληαθφζηνη δηαθνκηζηέο ηζηνχ ππήξραλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993.  

Έσο ην 1996 έγηλε πξνθαλέο ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο, φηη κία δεκφζηα παξνπζία ζην 

Γηαδίθηπν δελ ήηαλ, πιένλ, πξναηξεηηθή. Αλ θαη αξρηθά νη άλζξσπνη εμέηαζαλ δπλαηφηεηεο γηα ειεχζεξε 

δεκνζίεπζε θαη πιεξνθφξεζε απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ, ε εμνηθείσζε κε ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

νδήγεζε ζηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Πξηλ ην 1999 ν παγθφζκηνο ηζηφο απνθαινχηαλ απφ ηνπο εηδηθνχο σο «read-only» web (κφλν-γηα-

αλάγλσζε ηζηφο). πλεπψο, απηφ πεξηφξηδε ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην λα αλαδεηνχλ θαη βιέπνπλ 

ηελ πιεξνθνξία πνπ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο ξνήο πιεξνθνξηψλ ή επηθνηλσλίαο. Η απνπζία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην web πεξηερφκελν νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο κνξθήο ηνπ 

παγθνζκίνπ ηζηνχ, ην Web 2.0. (1) 
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Σν Web 2.0 ή “social web” φπσο απνθαινχηαλ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπλεξγαζία κέζσ ππνινγηζηή κεηαμχ άιισλ. (2)Πιένλ θάζε θνηλφο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη ελεξγφ ξφιν 

θαη λα πξνζζέζεη πεξηερφκελν (πξνψζεζε πεξηερνκέλνπ) θάλνληαο ρξήζε ησλ blogging πιαηθφξκσλ ηεο 

επνρήο (1999). ηελ αξρή ηνπ 21
νπ

 αηψλα ην ηνπίν ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ παγθφζκην ηζηφ άιιαμε 

δξακαηηθά θαη παξείρε εξγαιεία φπσο wiki, blog, tagging (folksonomies), feeds, social networking sites 

(π.ρ. Facebook), video sharing websites (π.ρ. ΤouΣube) θαη online web services (π.ρ. eBay) θάλνληαο ην 

δηαδίθηπν κηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο θαη δεκηνπξγψληαο κεγάιε αμία (social value). 

Δπίζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Web 2.0 απνηειεί ε ηάζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη 

ηνπ mobile internet.  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 είλαη ηα εμήο: (3) 

 Σν δηαδίθηπν θαη φιεο νη ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε απηφ, απνηεινχλ κηα παγθφζκηα 

πιαηθφξκα επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαθηλνχληαη ειεχζεξα.  

 Αξθεί έλαο browser, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ interface κε απηή ηελ πιαηθφξκα, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί αλεμαξηήησο ζπζθεπήο πξφζβαζεο (π.ρ. Η/Τ, PDA, θηλεηφ ηειέθσλν) θαη 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μφλε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν.  

 Λνγηζκηθφ, πεξηερφκελν θαη εθαξκνγέο αλνηρηνχ θψδηθα (open source).  

 Υξήζε θπξίσο «ειαθξηάο» ηερλνινγίαο ζε φηη αθνξά ηα πξσηφθνιια, ηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηα interfaces, ελψ δηαπηζηψλεηαη θαη κηα ηάζε γηα απιφηεηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο.  

 Πινχζηα θαη δηαδξαζηηθά interfaces ρξεζηψλ (Rich Internet Applications - RIA), δπλακηθφ 

πεξηερφκελν, ηζηνζειίδεο πνπ αλαλεψλνπλ κφλν φπνην πεξηερφκελφ ηνπο αιιάδεη (ηερλνινγία 

AJAX).  

 πλερήο θαη άκεζε αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 Πξνψζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν.  

 Τηνζέηεζε ηεο ηάζεο γηα απνθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ, ππεξεζηψλ θαη πξνηχπσλ.  

 Γπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ρξήζηε κε 

ζεκαζηνινγηθέο έλλνηεο γηα επθνιφηεξε αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο.  

 Γπλαηφηεηα γηα αλνηρηή επηθνηλσλία, αλάδξαζε, δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, άκεζε ζπγθέληξσζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο ησλ ρξεζηψλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα.  

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ κπνξεί λα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ πηνζέηεζε θαηεπζχλζεσλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
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Εηθόλα 1: Evolution of World Wide Web. 

Βαζηδφκελνη ζηνλ φξν «read-only» web ηεο πξψηεο κνξθήο ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ, ην Web 3.0 ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «read-write-execute» web. Σν Web 3.0 είλαη ν ιεγφκελνο 

ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο, κηα επέθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ Ιζηνχ , πνπ ζα θέξεη ινγηθή δφκεζε θαη 

ζεκαζηνινγία ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ. Η ινγηθή πίζσ απφ απηφ είλαη φηη ε δεκνζηεπκέλε 

πιεξνθνξία ζα πεξηέρεη κεηαδεδνκέλα, ηα νπνία ζα είλαη θνηλά γηα φινπο, ζα κπνξνχλ λα 

«θαηαλννχληαη» θαη απφ κεραλέο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ηνπο. Απνηειεί έλα λέν θφζκν φπνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππάξρνπλ κε ζηφρν λα αληηκεησπίζεη ην κεγάιν φγθν ησλ δεδνκέλσλ θαη λα γίλεη πην εχρξεζην γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. 

Ο ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο βαζίδεηαη ζε δχν πξάγκαηα: ην semantic markup (ζεκαζηνινγηθή ζήκαλζε) θαη 

ηα web services (ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ). Η ζεκαζηνινγηθή ζήκαλζε ζπλεηζθέξεη ζηελ επηθνηλσλία 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ δε 

ζπλππήξρε κε ηε ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη έηζη ήηαλ αδχλαην 

γηα ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο λα «θαηαλνήζνπλ» θάπνηνπ είδνπο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα. Η 

ηδέα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε θαηαλνεηή κνξθή γηα κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή επηβεβαηψλεη 

ην “execute” κέξνο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Web 3.0 θαη ζρεηίδεηαη κε ην έηεξν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, ηα web services (ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ). Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο είλαη 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπνπλ ζηηο εθαξκνγέο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλεμαξηήησο 

πιαηθφξκαο θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. πλδπάδνληαο ηα δχν απηά ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ Web 

3.0 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ εθαξκνγψλ θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

Οη ηερλνινγίεο πνπ βαζίδεηαη ν ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο είλαη νη πθηζηάκελεο URI θαη XML αιιά θαη νη 

λέεο ηερλνινγίεο RDF, RDFS, OWL, θα., νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη κε ηελ βνήζεηα ηεο θνηλφηεηαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ν λένο Ιζηφο ζθνπεχεη λα είλαη κηα κεγάιε βάζε φπνπ δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθά πεδία ζα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, αλακέλεηαη λα παίμεη κεγάιν ξφιν ζηε δσή καο. 

Σν Web 3.0 απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απηφκαηεο ελνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα 

ζπλεξγάδνληαη δηαιεηηνπξγηθά ζε παγθφζκην επίπεδν. ηεξίδεηαη δειαδή ζηελ ηδέα ηεο νξγάλσζεο θαη 

δηαζχλδεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί πην απνηειεζκαηηθά 
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γηα ηελ αλαθάιπςε, απηνκαηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο απφ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο 

εθαξκνγέο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνηηκήζεηο θάζε ρξήζηε (εμαηνκίθεπζε) θαη είλαη δπλαηή ε 

εμαγσγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ρξήζηε κέζα απφ ηε δηαδηθηπαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Web 3.0 είλαη ε θνξεηφηεηα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε 

ρψξν νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Μηα -φρη λέα- αιιά ελαιιαθηηθή εθδνρή ηνπ πθηζηάκελνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ είλαη ην Web 4.0, ην 

ιεγφκελν mobile web (θηλεηφο παγθφζκηνο ηζηφο) πνπ βαζίδεηαη ζηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία ζπλδένληαο 

αλζξψπνπο θαη ζπζθεπέο νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε ζηνλ πξαγκαηηθφ ή εηθνληθφ θφζκν ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ο «επφκελνο» παγθφζκηνο ηζηφο ζα έρεη σο θχξην ζέκα ηε θπζηθή αιιειεπίδξαζε 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Πξφθεηηαη γηα ην «emotional web» πνπ ζα αιιεινεπηδξά θαζεκεξηλά κε ηνπο 

θπζηθνχο ρξήζηεο π.ρ. κέζσ αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ. 

Σν Web 5.0 ζα είλαη ε (ζπλαηζζεκαηηθή) αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ππνινγηζηψλ. Η 

αιιειεπίδξαζε ζα γίλεη κηα θαζεκεξηλή ζπλήζεηα γηα πνιινχο αλζξψπνπο κε βάζε ηε Νεπξνηερλνινγία. 

Πξνο ην παξφλ δηαδίθηπν είλαη "ζπλαηζζεκαηηθά" νπδέηεξν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

αληηιακβάλεηαη πσο νη ρξήζηεο αηζζάλνληαη θαη ληψζνπλ. Απηφ ζα αιιάμεη κε ην web 5.0 - 

ζπλαηζζεκαηηθφ web. Έλα παξάδεηγκα απηνχ είλαη www.wefeelfine.org, φπνπ ραξηνγξαθνχληαη 

ζπλαηζζήκαηα αλζξψπσλ. Με ηα αθνπζηηθά, νη ρξήζηεο ζα αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηερφκελν πνπ 

αιιειεπηδξά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. 

2.2 Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

Μία εθαξκνγή (application ή application software/program) είλαη έλα 

πξφγξακκα ππνινγηζηή, tablet ή smartphone ζρεδηαζκέλν γηα λα εθηειεί κία νκάδα ζπληνληζκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ, έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ηνπ ρξήζηε. Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ 

πεξηιακβάλνπλ επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια, κηα ινγηζηηθή εθαξκνγή, έλα web browser, έλα 

media player, έλαλ αεξνλαπηηθφ πξνζνκνησηή πηήζεο, κηα θνλζφια παηρληδηψλ ή έλα πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ. (4) 

Μηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή είλαη κία client-server (αξρηηεθηνληθή) εθαξκνγή ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα 

browser σο πεξηβάιινλ «θηινμελίαο» γηα ην client κέξνο-ιεηηνπξγία ηεο. Παξαδείγκαηα web application 

είλαη webmail,electronic commerce θαη online chat applications.Η δηάθξηζε αλάκεζα ζε κία δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή θαη ζε κηα ηζηνζειίδα δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη αζαθήο θαη αληηθεηκεληθή. Καηά γεληθή 

νκνινγία κία web app θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην server «θνκκάηη» ελψ ην πεξηερφκελν θαζνξίδεη κία ηζηνζειίδα. Απηφ δελ 

απνθιείεη ηελ χπαξμε ελφο πξνεγκέλνπ backend γηα κία ηζηνζειίδα δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα κία ζειίδα εηδήζεσλ (ηζηνζειίδα) πνπ παξνπζηάδεη ην ίδην πεξηερφκελν ζε φινπο ηνπο 

επηζθέπηεο δηαθέξεη απφ έλα ζπλεξγαηηθφ εκεξνιφγην (web app) ην νπνίν επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα γηα 

ηνλ θάζε ρξήζηε αηνκηθά. 

Οη single-page applications ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν σο εθαξκνγέο επεηδή δελ αθνινπζνχλ ηε 

θιαζηθή πεξηήγεζε ζε μερσξηζηέο ζειίδεο (web documents) κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ URLs. Η 

AngularJS είλαη έλα εμαηξεηηθφ πιαίζην εξγαζίαο (framework) γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ εθαξκνγψλ.[] 

ε πξσηχηεξεο αξρηηεθηνληθέο φπσο ε client-server, κηα εθαξκνγή απνηεινχηαλ απφ έλα client side 

πξφγξακκα (user interface) ην νπνίν ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ζε θάζε ππνινγηζηή ρξήζηε ηνπηθά θαη ην 

server-side κέξνο. Όηαλ ν server-side θψδηθαο αλαβαζκηδφηαλ ν θψδηθαο ζηα client κεραλήκαηα 

απαηηνχζε αιιαγέο νη νπνίεο αχμαλαλ ην θφζηνο ππνζηήξημεο θαη κείσλαλ ηελ παξαγσγηθφηεηα. ε απηφ 



6 

 

έξρνληαλ λα πξνζηεζνχλ θαη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο (hardware 

θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα) ησλ εθαξκνγψλ. 

Οη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ αξρεία (web documents) ζπγθεθξηκέλνπ format (HTML, 

Javascript, JSON, XML) . Ο browser «ηξέρεη» ηα αξρεία απηά δεκηνπξγψληαο ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί πιένλ λα αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα. 

Καηά ηε ζπλεδξία (επίζθεςε/ιήςε ηεο ζειίδαο) ν web browser εθηειεί θαη εκθαλίδεη ηηο ζειίδεο 

ιεηηνπξγψληαο σο έλαο παγθφζκηνο client γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε 

κεράλεκα ζηνλ θφζκν. 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, θάζε ζειίδα έθηαλε ζην ρξήζηε σο έλα ζηαηηθφ έγγξαθν 

(αξρείν ππεξθεηκέλνπ). Αθφκα θη έηζη ν ρξήζηεο είρε κηα εκπεηξία αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ησλ ζπλερψλ 

ιήςεσλ ησλ εγγξάθσλ (web documents) πνπ πεξηείραλ ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ. Όκσο θάζε αιιαγή ηνπ 

ρξήζηε απαηηνχζε έλα ηαμίδη κεη‟ επηζηξνθήο ζην server έηζη ψζηε λα αλαλεσζεί ε ζειίδα θαη λα 

ππάξρεη ε αιιειεπίδξαζε απηή. 

Σν 1995 ην Netscape εηζήγαγε ζην παγθφζκην ηζηφ ηε JavaScript, κηα γιψζζα πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (user interface) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα κέζσ ελεξγεηψλ ηνπ 

ρξήζηε κε ην πνληίθη ή ην πιεθηξνιφγην ή ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (client-side scripting). Οη 

πξνγξακκαηηζηέο πξφζζεηαλ ζηε ζειίδα δπλακηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία γηλφηαλ επαιήζεπζε ζηηο 

θαηαρσξήζεηο ησλ ρξεζηψλ ή πξνζζαθαίξεζε ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο ρσξίο ηελ αλάγθε απνζηνιήο 

δεδνκέλσλ ζην server γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνζηείιεη ηε ζειίδα ζηνλ client εθ λένπ. 

Σν 1996, ε Macromedia παξνπζίαζε ην Flash κία πξφζζεηε ιεηηνπξγία γηα ηνπο browsers (plug-in) ε 

νπνία επέηξεπε ηελ αλαπαξαγσγή θηλνχκελσλ εηθφλσλ απφ ππνινγηζηή (vector animation player) πνπ 

ππήξραλ ελζσκαησκέλεο ζε κία ηζηνζειίδα. Μέζσ κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ζελαξίσλ (scripting 

language) απηνκαηνπνηνχληαλ νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη αιιαγέο ζηε κεξηά ηνπ client ρσξίο επηθνηλσλία 

κε ην server. 

Σν 1999, ε ηδέα ηνπ “web application” παξνπζηάζηεθε ζηε Java (Java Servlet). Ωο εθείλν ην ζεκείν ε 

JavaScript θαη ην XML είραλ αλαπηπρζεί αιιά ε ηερλνινγία Ajax δελ είρε δεκηνπξγεζεί θαη ην 

XMLHttpRequest (an API in the form of an object whose methods transfer data between a web 

browser and a web server) αληηθείκελν είρε πξφζθαηα εηζαρζεί ζηνλ Internet Explorer 5 σο ActiveX 

αληηθείκελν. 

Σν 2005, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Ajax, εθαξκνγέο φπσο ην Gmail νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλνληαλ πην 

δηαδξαζηηθέο. Πιένλ ην script πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ client 

κε ην server γηα λα απνζεθεχζεη ή λα αλαθηήζεη δεδνκέλα ρσξίο λα «θαηεβάδεη» θάζε θνξά νιφθιεξε ηε 

ζειίδα απφ απηφλ. 

Σν 2011, ε νινθιεξψζεθε ε HTML5 πνπ παξείρε πνιπκεζηθέο δπλαηφηεηεο ρσξίο ηελ αλάγθε 

πξφζζεησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε.Η HTML5 επίζεο εκπινχηηζε ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ησλ web documents. Σα APIs θαη ην document object model (DOM) είλαη πιένλ ζεκειηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML5. Σν WebGL API έδεημε ην δξφκν γηα πξνεγκέλα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ζην 

HTML5 canvas (ζηνηρείν ηεο HTML5 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε γξαθηθψλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο) κε ηε ρξήζε JavaScript. Όια απηά έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ, 

αλεμαξηήησλ browser rich web applications (εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πςειφ επίπεδν 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ εηδψλ ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ). 
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2.2.1 Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ φηαλ απηέο ζθνπεχνπλ ζε πεξηβάιινληα 

smartphones θαη tablets: 

 Σν Responsive Design ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη κία ηζηνζειίδα λα πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά 

θαη «on the fly» (άκεζα) ζε θάζε δηάζηαζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ (orientation) νζφλεο. Απηφο ν 

ζρεδηαζκφο επλνεί θαη ηε ρξήζε touchscreens. 

 Progressive Web Apps είλαη εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο (πβξίδην) απφ κία 

ηζηνζειίδα θαη κηα mobile εθαξκνγή. Απηφο ν λένο ηχπνο εθαξκνγψλ ζπλδπάδεη ηηο δπλαηφηεηεο  

πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλνη browsers κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ζαλ κηα 

native mobile εθαξκνγή. Δπνκέλσο πξφθεηηαη γηα web apps πνπ αλνίγνπλ απφ ηνλ browser ζαο 

ζε κηα μερσξηζηή ζειίδα, έρνληαο κηα αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά κε κηα εγθαηεζηεκέλε native app, 

ελζσκαηψλoληαο πιήξε ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη εηδνπνηήζεηο (notifications). Απηφ ζπλεπάγεηαη 

θαη εμνηθνλφκεζε ρψξνπ ζηηο θηλεηέο ζπζθεχεο θαη γιηηψλεη ην ρξήζηε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

εγθαηάζηαζεο απφ ην app store. 

2.2.2 AJAX 

Η αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ εμειίζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη ζχγρξνλεο αλάγθεο 

επηθεληξψλνληαη ζε πιήξσο δπλακηθέο εθαξκνγέο ηζηνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ιεηηνπξγηθά 

ζπζηαηηθά πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.  

Ajax (asynchronous JavaScript and XML) είλαη έλα ζχλνιν ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πειάηε (client) κέξνο κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη κπνξεί λα αληαιιάμεη 

δεδνκέλα κε έλα δηαθνκηζηή (server) αζχγρξνλα, ελεκεξψλνληαο κία ζειίδα ή έλα κέξνο ηεο δπλακηθά, 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επαλαθφξησζε ηεο (web document). Η XML ζήκαλζε πνπ ππάξρεη ζην 

αθξσλχκην ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο «αληηθαζίζηαηαη» απφ ην JSON έλα άιιν data format, πην θαηάιιειν 

γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

Με ηελ έλλνηα Reverse Ajax ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα απνζηνιήο δεδνκέλσλ απφ ηνλ δηαθνκηζηή ζηνλ 

πειάηε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ ηερληθέο: 

HTTP polling θαη JSONP polling. To polling ζπλεπάγεηαη έλα απιφ HTTP Ajax αίηεκα απφ ηνλ πειάηε 

ζηνλ δηαθνκηζηή γηα λα ιάβεη θάπνηα δεδνκέλα. Σα αηηήκαηα γίλνληαη ζχκθσλα κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ κεζνδηάζηεκα (interval). Σν κεηνλέθηεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία ζπρλψλ 

αηηεκάησλ ζηνλ δηαθνκηζηή, γηα ην βέιηηζην δπλαηφ ρξφλν απφθξηζήο ηνπ, θαηαλαιψλεη άζθνπα εχξνο 

δψλεο θαη επεμεξγαζηηθνχο πφξνπο. Σν JSONP polling  είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην, κε ηε δηαθνξά φηη 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αηηήκαηα πξνο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο (cross-domain requests). Έλα JSONP αίηεκα 

έρεη σο παξάκεηξν (πξναηξεηηθά) έλα callback κε ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο (JSON), έλα θνκκάηη 

θψδηθα (ζπλάξηεζε, function) πνπ εθηειείηαη κε ηελ απφθξηζε ηνπ δηαθνκηζηή. 

Piggyback polling. Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ πην έμππλε κέζνδν απφ ην απιφ polling θαζψο  θαηαξγεί ηα 

άρξεζηα αηηήκαηα (πνπ δελ επηζηξέθνπλ δεδνκέλα). Σα αηηήκαηα ζηέιλνληαη φπνηε ν πειάηεο ζέιεη λα 

ιάβεη δεδνκέλα απφ ηνλ δηαθνκηζηή θαη φρη αλά ρξνληθφ κεζνδηάζηεκα. Η δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ 

απάληεζε ε νπνία ρσξίδεηαη ζηα αηηνχκελα δεδνκέλα απφ ηνλ πειάηε θαη ζε ηπρφλ 

ελεκεξψζεηο/ζπκβάληα. Η κε άζθνπε απνζηνιή αηηήζεσλ ζην server εμνηθνλνκεί πφξνπο, φκσο ε 

απαίηεζε αηηήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε γηα απνζηνιή ηπρφλ ελεκεξψζεσλ απφ ην server ζε 

απηφλ. 
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Comet model. ην κνληέιν εθαξκνγψλ ηζηνχ Comet ζηέιλεηαη έλα αίηεκα ζηνλ δηαθνκηζηή, ην νπνίν 

δηαηεξείηαη «ελεξγφ» γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα έξζεη ε ρξνλνπξνγξακκαηηζκέλε ιήμε 

ηνπ (timeout) ή λα ππάξμεη ζπκβάλ ζηνλ δηαθνκηζηή (άξα απνζηνιή ελεκέξσζεο ζηνλ πειάηε). Μεηά ηε 

ιήμε, έλα λέν αίηεκα Ajax απνζηέιιεηαη γηα ηπρφλ επφκελεο ελεκεξψζεηο/ζπκβάληα απφ ην server. Με 

ην Comet θάζε πειάηεο έρεη πάληα έλαλ αλνηθηφ δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηαθνκηζηή. Λφγσ ηνπ 

ρξφλνπ πνπ παξακέλνπλ αλνηρηά ηα αηηήκαηα, απαηηνχληαη εηδηθέο πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο ζηνλ 

δηαθνκηζηή (ζε ζρέζε κε ην polling) γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο.  

ην Comet ζε streaming mode (ζε ιεηηνπξγία κεηάδνζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν), ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

κφλν αίηεκα «καθξάο δηάξθεηαο», ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ζχλδεζε. Γχν ζπλήζεηο ηερληθέο γηα comet 

κε streaming απνηεινχλ ηα θξπθά iframes (Forever Iframes) θαη ε multi-part ηχπνπ πεξηερνκέλνπ 

αηηήκαηνο ηνπ XMLHttpRequest αληηθεηκέλνπ. Η πξψηε κέζνδνο είλαη απιή θαη ζηεξίδεηαη ζε HTML 

Tags θαη ζπγθεθξηκέλα iframes ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην κνλνπάηη/δηεχζπλζε ηνπ server, κέζσ 

ηνπ attribute src (source), ην νπνίν επηζηξέθεη ηπρφλ ζπκβάληα. Γελ πξνζθέξεη αμηφπηζην έιεγρν 

ζθαικάησλ ή δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζχλδεζεο γηαηί ν browser  ρεηξίδεηαη ηε ζχλδεζε θαη ηα 

δεδνκέλα κέζσ ελφο html tag (iframe). Η δεχηεξε κέζνδνο είλαη πην αμηφπηζηε θαη νη 

ελεκεξψζεηο/απαληήζεηο απφ ηα ζπκβάληα ζηνλ δηαθνκηζηή είλαη ππνρξεσηηθά multi-part ηχπνπ 

πεξηερνκέλνπ. Κάζε θνξά πνπ ππάξρεη ζπκβάλ ζηνλ δηαθνκηζηή ζηέιλεηαη multi-part ηχπνπ 

πεξηερνκέλνπ απάληεζε, κέζσ ηεο ίδηαο ζχλδεζεο. ην server, ην multi-part αίηεκα κπαίλεη ζε 

αζχγρξνλε ιεηηνπξγία θαη έηζη δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε θαη ε αζχγρξνλε «κνξθή» ηνπ αηηήκαηνο 

θαηαρσξείηαη ζε κία δνκή δεδνκέλσλ (π.ρ. νπξά). Όηαλ ππάξμεη θάπνην ζπκβάλ, ζηέιλνληαη 

απαληήζεηο/ελεκεξψζεηο κέζσ ησλ «αδξαλψλ» ζπλδέζεσλ ζε φινπο ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ αηηεζεί λα 

είλαη ελήκεξνη γηα ηα ζπκβάληα ζηνλ δηαθνκηζηή. 

ην Comet ζε HTTP long polling mode ε ζχλδεζε δηαηεξείηαη αλνηθηή απφ ηνλ δηαθνκηζηή θαη ακέζσο 

κεηά απφ έλα ζπκβάλ ε απάληεζε ζηέιλεηαη ζηνλ πειάηε, ε ζχλδεζε θιείλεη θαη κία λέα αλνίγεη απφ ηνλ 

πειάηε γηα  επφκελεο ελεκεξψζεηο/ζπκβάληα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ script tags ή έλα XMLHttpRequest αληηθείκελν. Οκνίσο κε ηα θξπθά iframes ε 

επηθνηλσλία κε script tags επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο <script> (HTML script tag) ζηε ζειίδα. Ο 

δηαθνκηζηήο ζα δηαθφςεη ηε ζχλδεζε κέρξη θάπνην ζπκβάλ, ζα ζηείιεη ην πεξηερφκελν ηνπ script πίζσ 

ζηε κεξηά ηνπ πειάηε θαη εθείλνο ζα αλνίμεη έλα λέν <script> γηα ηηο επφκελεο ελεκεξψζεηο/ζπκβάληα. 

Ναη κελ είλαη απιφ ζηελ πινπνίεζε αιιά αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα κε ηα Forever Iframes. 

ην long polling κε XMLHttpRequest ν δηαθνκηζηήο ζέηεη ζε αδξάλεηα ηα αηηήκαηα, φπσο θαη ζην 

streaming mode, θαη κφιηο ππάξμεη ζπκβάλ ζηέιλεη ηηο ελεκεξψζεηο κέζσ ησλ «αδξαλψλ» ζπλδέζεσλ θαη 

αθνινχζσο ηηο ηεξκαηίδεη. Ο πειάηεο κε ηε ζεηξά ηνπ, ιακβάλεη ηελ απάληεζε θαη ζηέιλεη λέν αίηεκα 

ζηνλ δηαθνκηζηή.  

2.3 Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

2.3.1 Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο  

Μία δηαδηθηπαθή ππεξεζία ή ππεξεζία ηζηνχ (web service) είλαη έλα ζχλνιν ζπλδεφκελσλ ιεηηνπξγηψλ 

ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν θαιείηαη «πξνγξακκαηηζηηθά» γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

αλάκεζα ζε εθαξκνγέο κέζσ ελφο δηθηχνπ, φπσο ην δηαδίθηπν, αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί REST (representational state transfer) ή/θαη 

πξφηππα κελχκαηα XML γηα ηελ επηθνηλσλία θαη νη πεξηγξάθεηαη απφ έλα XML πξφηππν, ην WSDL 

(Web Services Description Language). 
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Εηθόλα 2: Επηθνηλσλία πειάηε – δηαθνκηζηή 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ ζπλδπάδνπλ ηελ ηζρχ ησλ δχν επξέσο δηαδεδνκέλσλ ηερλνινγηψλ: ηνπ XML, γεληθή 

γιψζζα πεξηγξαθήο δεδνκέλσλ θαη ηνπ HTTP, ην δεκνθηιέζηεξν πξσηφθνιιν κεηαθνξάο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο πεξηεγεηέο θαη δηαθνκηζηέο δηαδηθηχνπ (Δηθφλα 2). Η βαζηθή δηαθνξά ησλ 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ κε παιηφηεξεο ηερλνινγίεο (J2EE, Corba θ.α.) είλαη ε ηππνπνίεζε πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδεη. Η ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ βαζίδεηαη ζην πξφηππν XML πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ «κεγάισλ παηθηψλ» επλνψληαο ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο κε έλα 

εληαίν πξφηππν. Μία δηαδηθηπαθή ππεξεζία έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δίλαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν ή ζε ηδησηηθά δίθηπα 

 Υξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλν XML ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

 Δίλαη αλεμάξηεηε γιψζζαο, πιαηθφξκαο θαη δηαιεηηνπξγηθή 

 Απηνπεξηγξάθεηαη κε θνηλή γξακκαηηθή XML 

 Δίλαη εληνπίζηκε κέζσ ελφο κεραληζκνχ αλαδήηεζεο θαηαιφγσλ ππεξεζηψλ 

 ρεηίδεηαη ραιαξά κε ηνλ θαηαλαισηή φζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο θαη ην 

ρξφλν απφθξηζεο ηεο. 

2.3.2 Αξρηηεθηνληθή Τπεξεζηώλ 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ επελδχζεη ζεκαληηθά ζε εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο. πρλά ππάξρνπλ εηεξνγέλεηεο ζηηο ππνδνκέο ηνπο, φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

Η κεηαβιεηφηεηα είλαη έλα αθφκα ζέκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επαγγεικαηίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη νη επηρεηξήζεηο. Η παγθνζκηνπνίεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θέξλνπλ ξαγδαίεο αιιαγέο θαη νδεγνχλ ζε ζθιεξφ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Νέεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα δεκηνπξγνχληαη θαη δηαδέρνληαη άιια κε πνιχ ηαρείο ξπζκνχο. Οη 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηφ ην δπλακηθφ θαη ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελν πεξηβάιινλ εληζρχνληαη θαη απφ ηηο βειηηψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ.  

Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία, λα είλαη επέιηθηεο ζηηο αιιαγέο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα παξέρνπλ λέεο θαη βειηησκέλεο ππεξεζίεο, αμηνπνηψληαο ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο ππνδνκέο.  

Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη ε SOA πξνζέγγηζε πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη νινθιήξσζε επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ κε πξφζζεηα νθέιε φπσο ηα κεησκέλα θφζηε αλάπηπμεο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πφξσλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  

Σν κνληέιν ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ βαζίδεηαη ζηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή (SOA, service-

oriented architecture). Αληηπξνζσπεχεη ηελ εμέιημε ησλ αξρηηεθηνληθψλ πειάηε-δηαθνκηζηή  (client 
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server). ε απηέο ηηο αξρηηεθηνληθέο νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο , ηεο δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ θαη ηεο δηεπαθήο ρξήζηε είλαη μερσξηζηέο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε κία ιεηηνπξγία λα 

πινπνηείηαη  κε ηηο βέιηηζηεο ηερλνινγίεο. (5) 

Η ππεξεζηνζηξεθήο πξνζέγγηζε δηαζπά ηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή (application/business logic) ή άιιεο 

ιεηηνπξγίεο (modularization) θαη ηηο παξνπζηάδεη σο ππεξεζίεο ηζηνχ γηα ηνπο πειάηεο. Σν θιεηδί ζε 

απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη ε ραιαξή ζχδεπμή ηνπο (loose coupling). Η δηεπαθή ηεο ππεξεζίαο είλαη 

αλεμάξηεηε κε ηελ πινπνίεζε ηεο, επνκέλσο νη πξνγξακκαηηζηέο θαη νη ππεχζπλνη νινθιήξσζεο 

ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο κία ζχλζεζε ππεξεζηψλ ρσξίο λα 

γλσξίδνπλ ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηνπο. (6) 

Σν SOA βαζίδεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηξηψλ νληνηήησλ (Δηθφλα 3). Οη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ(service 

providers) δεκνζηεχνπλ ηηο ππεξεζίεο (publishing) ζε έλα θαηάινγν ππεξεζηψλ (service registry/broker). 

Μεηά ν αηηψλ ηεο ππεξεζίαο (service requester) ή θαηαλαισηήο ηεο ππεξεζίαο (service consumer), 

δειαδή ν πειάηεο κπνξεί λα βξεη ηηο ππεξεζίεο (finding) πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ, αλαδεηψληαο 

ηηο πεξηγξαθέο ηνπο ζηνλ θαηάινγν. Αθνχ ν consumer βξεη ηελ ππεξεζία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, δεζκεχεηαη 

(binding) κε απηήλ ζηνλ provider θαη θαιεί ηελ ππεξεζία (invocation). 

(7)  

Εηθόλα 3: Ρόινη θαη ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηώλ ηζηνύ. 

Ο πάξνρνο ζεσξείηαη ν ηδηνθηήηεο ηεο ππεξεζίαο. Τινπνηεί ηηο εθαξκνγέο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη 

κε ηε κνξθή δηεπαθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην 

κεηξψν ππεξεζηψλ. Σν κεηξψν ππεξεζηψλ είλαη έλαο θαηάινγνο  πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ. Οη πάξνρνη πεξηγξάθνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη νη πειάηεο αλαδεηνχλ ζηνλ θαηάινγν 

απηφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Οη θαηαλαισηέο ηεο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ θαη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή ηεο ππεξεζίαο γηα ηε δέζκεπζε ζε 

απηήλ θαη ηειηθά ηελ επίθιεζή ηεο. 

2.3.3 Πιενλεθηήκαηα κνληέινπ Γηαδηθηπαθώλ Τπεξεζηώλ 

Με ην κνληέιν SOA κπνξεί λα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, θαζψο θαη 

ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε αιιαγέο ηερλνινγηψλ θαη απαηηήζεσλ. ε ζρέζε κε παιαηφηεξεο ηερλνινγίεο 

θαη πξαθηηθέο νη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ: 

 Υαιαξά ζπλδεδεκέλεο εθαξκνγέο θαη δηαθάλεηα ηνπνζεζίαο 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο εθαξκνγήο κε εηεξνγελείο πιαηθφξκεο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

 Δπζπγξάκκηζε ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ 
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 Μεγαιχηεξε επεθηαζηκφηεηα θαη επειημία εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ 

 Δπθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη απιφηεηα πξσηνθφιισλ 

 Δπθνιφηεξε ζπληήξεζε 

 Παξάιιειε θαη κε εμαξηψκελε αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

 Μεησκέλα θφζηε αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο εθαξκνγψλ 

 Ληγφηεξεο εμαξηψκελεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο εηαηξείεο (vendor lock-ins) 

2.3.4 Βαζηθέο Σερλνινγίεο ησλ Γηαδηθηπαθώλ Τπεξεζηώλ 

Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ κία πξνζέγγηζε θαηαλεκεκέλσλ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ελνπνίεζε 

εηεξνγελψλ εθαξκνγψλ ζην Γηαδίθηπν. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο ινγηζκηθνχ θαη 

έηζη πξνζδίδνπλ ραιαξή ζχδεπμε αλάκεζα ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηνλ πάξνρν. Οη αλνηθηέο ηερλνινγίεο 

(πξφηππα) πνπ βαζίδνληαη ηα web services είλαη: 

 eXtensible Markup Language (XML) 

 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

 Web Services Description Language (WSDL) 

Υξεζηκνπνηψληαο αλνηθηά πξφηππα νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα πινπνηνχλ ππεξεζίεο ρσξίο λα γλσξίδνπλ 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη δηαζθαιίδεηαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Εηθόλα 4: Τπεξεζίεο ηζηνύ θαη ζηνίβα πξσηνθόιισλ SOA. 

Σν επίπεδν κεηαθνξάο ζηελ δνκή ηνπ SOA (Δηθφλα 4) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ 

αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε κεηαθνξά αηηήζεσλ απφ ηνλ θαηαλαισηή ζηνλ πάξνρν 

θαη ηηο απαληήζεηο απφ ηνλ πάξνρν ζηνλ θαηαλαισηή. Σν πην δηαδεδνκέλν πξσηφθνιιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην HTTP (hypertext transfer protocol). 
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2.3.4.1 SOAP  

Σν SOAP (Simple Object Access Protocol) είλαη έλα πξσηφθνιιν πνπ βαζίδεηαη ζε XML αξρεία γηα ηελ 

αληαιιαγή κελπκάησλ κέζσ HTTP (Δηθφλα 4). Σν SOAP δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα client application 

λα ηξέμεη απνκαθξπζκέλα κεζφδνπο κηα ππεξεζίαο. Σν πξσηφθνιιν SOAP έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σν SOAP είλαη απιφ. Άξα ην θφζηνο θαη ε πνιππινθφηεηα πινπνίεζεο κεηψλνληαη αηζζεηά. 

 Σν SOAP είλαη αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκα θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ νπφηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηθνηλσλία κεηαμχ εθαξκνγψλ γξακκέλσλ γηα δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη 

ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Σν SOAP είλαη επέιηθην. Υξεζηκνπνηεί πξφηππα πξσηφθνιια φπσο ην HTTP θαη ην SMTP σο 

κέζα κεηαθνξάο νπφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη λα δηαπεξλά ηχρε 

πξνζηαζίαο ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζηελ αζθάιεηα ηεο ππνδνκήο κηαο επηρείξεζεο. Απηφ 

απηνκάησο κεηψλεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμαιήθεη ην θφζηνο ππνδνκήο αθνχ νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα έρνπλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Σν SOAP είλαη επεθηάζηκν. Αλ θαη δελ πξνζθέξεη ηφζεο πνιιέο ιεηηνπξγίεο φζν άιιεο 

ηερλνινγίεο φπσο ην CORBA θαη ην DCOM επηηξέπεη ζε άιια πξφηππα λα ην επεθηείλνπλ 

παξέρνληαο ππεξεζίεο πνπ ιείπνπλ απφ απηφ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ απνδείρζεθε ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν γηαηί επάλσ ηνπ βαζίδνληαη πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο ησλ web 

services πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο φπσο «αμηνπηζηία» (reliability), «δξνκνιφγεζε» (routing) 

θαη «αζθάιεηα» (security). (8) 

2.3.4.2 Πεξηγξαθή ππεξεζίαο: WSDL 

Η Web Services Description Language (WSDL) αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν ηεο πεξηγξαθήο ηεο 

ππεξεζίαο ζηε ζηνίβα πξσηνθφιισλ ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (Δηθφλα 4).  

Μία δηαδηθηπαθή ππεξεζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα «ζχλνιν ηειηθψλ ζεκείσλ» ηα νπνία 

αληαιιάζζνπλ θαη επεμεξγάδνληαη κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηζ 

έγγξαθα ή ζηηο δηαδηθαζίεο (πνπ θαινχληαη απνκαθξπζκέλα). (7) 

Πεξηγξάθεη ην ηη θάλεη κία ππεξεζία, ην πσο θαινχληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο θαη πνπ κπνξεί ν 

ελδηαθεξφκελνο λα ηε βξεη. Έρεη δεκηνπξγήζεη μερσξηζηνχο νξηζκνχο θαη νξνινγία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κηαο ππεξεζίαο, ην ηειηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο ηεο ππεξεζίαο, ηελ απαηηνχκελε κνξθή 

ησλ κελπκάησλ πνπ ιακβάλεη θαη ζηέιλεη ε ππεξεζία θαη έλαλ αθεξεκέλν ηξφπν γηα λα δειψλεη κηα 

ζχλδεζε (binding) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θαη κνξθή δεδνκέλσλ. (9) 

Ό,ηη νξίδεηαη ζην WSDL έγγξαθν πεξηγξάθεη απιά παξακέηξνπο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηελ επηθνηλσλία 

θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο (νξηζκφο δηεπαθήο – service interface definition). Οη πεξηγξαθέο απηέο 

δεζκεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θαη κνξθή δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηειηθνχ 

ζεκείνπ επηθνηλσλίαο ηεο ππεξεζίαο (νξηζκφο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο – service implementation 

definition). Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ κηαο ζχλδεζεο (binding) ε νπνία «δέλεη» έλα ζχλνιν 

νξηζκψλ γηα κελχκαηα ζε έλα πξσηφθνιιν ή κνξθή δεδνκέλσλ. Η WSDL επεμεγεί επεθηάζεηο ζχλδεζεο 

γηα ρξήζε ησλ SOAP 1.1, HTTP GET, HTTP POST θαη MIME. 

 

Η WSDL ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππεξεζίαο: (8)(Δηθφλα 4) 

 Types - έλα πεξίβιεκα γηα νξηζκνχο ηχπσλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα ηχπσλ 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ην XML Schema). 
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 Message - έλαο πεξηγξαθηθφο νξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη. 

 Operation - κία πεξηγξαθή κίαο ιεηηνπξγίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κία ππεξεζία 

 Port Type - έλα πεξηγξαθηθφ ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

ηειηθά ζεκεία. 

 Binding - έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θαη κνξθή δεδνκέλσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

ηειηθψλ ζεκείσλ (port type). 

 Port - έλα κνλαδηθφ ηειηθφ ζεκείν πνπ νξίδεηαη ζαλ ζπλδπαζκφο κίαο ζχλδεζεο (binding) θαη 

κηαο δηεχζπλζεο δηθηχνπ. 

 Service - κία ζπιινγή απφ ζρεηηθά ηειηθά ζεκεία. 

 
Εηθόλα 5: πζηαηηθά πεξηγξαθήο ησλ ππεξεζηώλ κε WSDL 

Η ζήκαλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα αξρείν WSDL γηα λα πεξηγξάςεη κνξθέο κελπκάησλ βαζίδεηαη 

ζην πξφηππν ηνπ XML Schema ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είλαη ηαπηφρξνλα αλεμάξηεηε απφ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη βαζηζκέλε ζε πξφηππα. Απηφ ην γεγνλφο ηελ θάλεη θαηάιιειε γηα λα πεξηγξάςεη 

δηεπαθέο web services νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο απφ κία κεγάιε πνηθηιία πιαηθνξκψλ θαη γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, εθηφο ηνπ φηη πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα ησλ κελπκάησλ, ε WSDL νξίδεη 

πνχ είλαη δηαζέζηκε κία ππεξεζία θαη πνηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε απηή ηελ ππεξεζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα αξρείν WSDL νξίδεη φια φζα 

ρξεηάδνληαη γηα λα γξάςνπκε έλα πξφγξακκα ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί κε έλα web service. (8)(Δηθφλα 6) 
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Εηθόλα 6: Παξάδεηγκα WSDL εγγξάθνπ. Με θόθθηλα βέιε ππνδεηθλύνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εγγξάθνπ 

2.3.4.3 Αλαθάιπςε ηεο ππεξεζίαο: UDDI 

Σν UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν ηεο 

αλαθάιπςεο/εχξεζεο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ζηε ζηνίβα πξσηνθφιισλ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Οξίδεη έλαλ ηξφπν δεκνζίεπζεο θαη αλαθάιπςεο/εχξεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηζηνχ. 

Δίλαη έλα πξσηφθνιιν βαζηζκέλν ζην SOAP πνπ νξίδεη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πειαηψλ – UDDI  

κεηξψσλ. Παξέρεη APIs γηα ηελ αλαδήηεζε θαη δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζε έλα κεηξψν, θαζψο θαη γηα 

ηελ αλαπαξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο. Δπίζεο νξίδεη έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο (ζε XML κνξθή). 

Σν UDDI Business Registry (UBR), είλαη έλα «ζχλλεθν» (cloud) παγθφζκηαο θαηαλνκήο, θαη 

απνηειείηαη απφ πνιινχο θφκβνπο, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα ζπγρξνλίδνληαη κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο 

ηνπο (δεκηνπξγία αληηγξάθσλ - replications) ζε άιινπο θφκβνπο. Κάζε ρεηξηζηήο θφκβνο παξέρεη ηηο ίδηεο 

αθξηβψο πιεξνθνξίεο θαη πνηφηεηα ππεξεζίαο κε νπνηνδήπνηε άιιν ρεηξηζηή θφκβν. Ο πξψηνο 

θφκβνο ζηνλ νπνίν ζα εηζαρζεί πεξηερφκελν γίλεηαη θαη ν θχξηνο θάηνρφο ηνπ. Οπνηαδήπνηε 

πηζαλή αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζηνλ θχξην θάηνρν – θφκβν ζηνλ νπνίν ηα 

δεδνκέλα εηζήρζεζαλ. Δπηπιένλ κία εηαηξεία κπνξεί λα δηαζέηεη ηδησηηθνχο θφκβνπο, ησλ νπνίσλ ηα 

δεδνκέλα δε ζα έρνπλ θακία ζρέζε κε ην UBR, άξα θαη θαλέλα ζπγρξνληζκφ κε ηνπο θφκβνπο ηνπ. 

Όκσο, κπνξεί λα ππάξμεη ζπγρξνληζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ αλάκεζα ζε ηδησηηθνχο ρεηξηζηέο θφκβνπο 
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κέζα ζην «ηδησηηθφ ζχλλεθν» ηεο εηαηξείαο θαη δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ηεο ππεξεζίαο θαη δνθηκψλ ζε 

αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ην OASIS γηα ηo Universal Description, Discovery and Integration είλαη ν 

παξαθάησ: 

"Σα web services έρνπλ λφεκα κφλν φηαλ δπλεηηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ηθαλέο ψζηε 

λα επηηξέςνπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο. Σν Universal Description Discovery & Integration (UDDI) εζηηάδεη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπλφινπ απφ ππεξεζίεο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλαθάιπςε: 

1. Σσλ εηαηξηψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ παξφρσλ web services 

2. Σσλ web services, πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

3. Καη ησλ ηερληθψλ δηεπαθψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα έρεη θάπνηνο 

ρξήζηεο πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

Βαζηζκέλν ζε έλα θνηλφ ζχλνιν απφ βηνκεραληθά πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ HTTP, XML, 

XML Schema θαη SOAP ην UDDI παξέρεη κία δηαιεηηνπξγηθή, ζεκειηψδε ππνδνκή γηα έλα πεξηβάιινλ 

ινγηζκηθνχ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο ππεξεζίεο ηφζν γηα δεκφζηα δηαζέζηκεο ππεξεζηέο φζν θαη γηα 

ππεξεζίεο πνπ εθηίζεληαη κφλν εζσηεξηθά ελφο νξγαληζκνχ." (8) 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε απηφ ρσξίδνληαη ζε ιεπθέο, θίηξηλεο θαη πξάζηλεο ζειίδεο (pages). Οη 

ιεπθέο ζειίδεο πεξηιακβάλνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο κηαο εηαηξείαο (φλνκα, πεξηγξαθή, δηεχζπλζε θ.α.). 

Οη θίηξηλεο ζειίδεο πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα θαηεγνξηνπνίεζεο είηε γηα ηελ εηαηξεία είηε γηα ηελ 

ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη (ηνκέαο βηνκεραλίαο θ.α.) θαη νη πξάζηλεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα κία 

ππεξεζία (κία παξαπνκπή κίαο εμσηεξηθήο πξνδηαγξαθήο θαη κία δηεχζπλζε γηα ηελ θιήζε ηεο 

ππεξεζίαο). 

Έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο, αλάινγα κε ην πνηνο ην ρξεζηκνπνηεί. Απφ ηελ νπηηθή ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ αλαιπηή, ην UDDI είλαη παξφκνην κε κία κεραλή αλαδήηεζεο γηα ζην δηαδίθηπν, πνπ 

απεπζχλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Έλαο επηρεηξεκαηηθφο αλαιπηήο κπνξεί λα δεη ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο UDDI θαηαιφγνπο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθζέηνπλ ππεξεζίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ. Οη πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην UDDI API γηα ηελ έθδνζε κηαο ππεξεζίαο θαη 

γηα λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηνλ θαηάινγν κε δηάθνξα θξηηήξηα γηα ηελ αλαθάιπςε/εχξεζε 

ππεξεζηψλ. (9) 

Έλαο θαηάινγνο UDDI, κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε έλα «ρξπζφ νδεγφ» θαη έρεη δχν εηδψλ πειάηεο: 

επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δεκνζηεχζνπλ κηα ππεξεζία (θαη ηηο δηεπαθέο ηεο), θαη πειάηεο πνπ ζέινπλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη ζπλδένληαη πξνγξακκαηηζηηθά κε απηέο. 

2.3.5 Αξρηηεθηνληθή REST 

Η αξρηηεθηνληθή REST (Representational State Transfer) ζπζηήζεθε απφ ηνλ Roy Fielding ην 2000 ζηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ. Δίλαη κία κέζνδνο ζρεδίαζεο θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Γελ απνηειεί 

πξφηππν αιιά κία πεξηγξαθή κίαο stateless αξρηηεθηνληθήο πειάηε – δηαθνκηζηή ε νπνία παξέρεη κία 

απιή δηεπαθή επηθνηλσλίαο κε ρξήζε XML θαη HTTP. Κάζε πφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε έλα URI (Uniform 

Resource Identifiers) θαη ε ρξήζε ηνπ HTTP επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κέζσ εληνιψλ GET, POST, PUT 

θαη DELETE. (10)  

Η REST έρεη θεξδίζεη ηελ επξεία απνδνρή ζην δηαδίθηπν, σο ελαιιαθηηθή ηνπ SOAP θαη WSDL 

κνληέινπ. Η θαιχηεξε απφδεημε ηεο αιιαγήο απηήο είλαη ε πηνζέηεζε ηεο REST αξρηηεθηνληθήο απφ 



16 

 

ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξφρνπο  ππεξεζηψλ Web 2.0, φπσο Yahoo, Google, Facebook, νη νπνίεο απέξξηςαλ 

ηηο δηεπαθέο πνπ βαζίδνληαλ ζε απηά ηα πξφηππα γηα ράξε ελφο απιφηεξνπ -φζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηνπο πφξνπο κνληέινπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. (11) 

Η αξρηηεθηνληθή REST βαζίδεηαη ζηηο εμήο ζρεδηαζηηθέο αξρέο: 

Αλαγλώξηζε πόξσλ κέζσ URIs. Μία RESTful δηαδηθηπαθή ππεξεζία εθζέηεη έλα ζχλνιν πφξσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο (επηθνηλσλίαο) κε ηνπ πειάηεο ηεο. Οη πφξνη 

ηαπηνπνηνχληαη κέζσ ησλ URIs, ηα νπνία παξέρνπλ κία παγθφζκηαο εκβέιεηαο δηεχζπλζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη εληνπηζκφ ηεο ππεξεζίαο. Απηφ ην κνλαδηθφ URI ζην νπνίν ν πφξνο είλαη ζπλδεδεκέλνο απνηειεί ην 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ. Ο ξφινο ηνπο είλαη παξφκνηνο κε ηε δνκή θαηαιφγνπ αξρείσλ ζε δηάθνξα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα λα δείρλνπλ ηνλ ηξέρσλ θαηάινγν θαη ηνλ θαηάινγν-γνλέα. (12) 

Οκνηνκνξθία δηεπαθήο. Οη πφξνη δηαθηλνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζηαζεξφ ζχλνιν HTTP κεζφδσλ 

(PUT, GET, POST, DELETE). Η PUT δεκηνπξγεί έλαλ λέν πφξν, ν νπνίνο κπνξεί λα δηαγξαθεί 

αξγφηεξα ρξεζηκνπνηψληαο ην DELETE. H GET αλαθηά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ελφο πφξνπ θαη ε 

POST κεηαθέξεη κία λέα θαηάζηαζε ζε απηφλ.  

Απηνπεξηγξαθηθά κελύκαηα. Οη πφξνη είλαη αλεμάξηεηνη ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπο έηζη ψζηε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο  λα είλαη πξνζβάζηκν ζε πνηθηιία κνξθψλ δεδνκέλσλ (HTML, XML, plain text, PDF, 

JPEG θ.α.). Ο πφξνο δηαζέηεη κεηαδεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έιεγρν caching (απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ ζε θξπθή κλήκε), αλίρλεπζε ζθαικάησλ κεηάδνζεο, δηαπξαγκάηεπζε ηεο θαηάιιειεο 

κνξθήο κελχκαηνο θαη επαιήζεπζε ηαπηφηεηαο/έιεγρν πξφζβαζεο. 

Αιιειεπηδξάζεηο κε επίβιεςε θαηάζηαζεο (stateful) κέζσ ππεξζπλδέζκσλ. Κάζε αιιειεπίδξαζε κε έλαλ 

πφξν είλαη ρσξίο επίβιεςε θαηάζηαζεο (stateless). Τπάξρνπλ αξθεηέο ηερληθέο γηα αληαιιαγή 

θαηάζηαζεο, π.ρ. επαλαδηαηχπσζε URI, cookies, θαη θξπθά πεδία κίαο θφξκαο ζπκπιήξσζεο. Η 

θαηάζηαζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κελχκαηα απφθξηζεο γηα ηελ ππφδεημε κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο. (13) 

2.3.6 SOAP vs REST 

Σν SOAP παξέρεη ζε ζρέζε κε ηε REST ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 Αλεμαξηεζία απφ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, πιαηθφξκα θαη πξσηνθφιινπ κεηαθνξάο 

κελπκάησλ (ε REST απαηηεί HTTP) 

 Απνδίδεη θαιά ζε θαηαλεκεκέλα επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα (ε REST βαζίδεηαη ζε επηθνηλσλία 

απφ ζε ζεκείν ζε ζεκείν) 

 Πξνηππνπνίεζε 

 Παξέρεη ζεκαληηθή επεθηαζηκφηεηα κε ηα WS πξφηππα (π.ρ. WS-Security γηα αζθάιεηα) 

 Δλζσκαησκέλνο ρεηξηζκφο ζθαικάησλ (ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο αλαθέξεηαη θαη ν θσδηθφο 

ζθάικαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα γίλεη απηφκαηνο ρεηξηζκφο) 

 Απηνκαηηζκφο δηαδηθαζηψλ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε νξηζκέλεο γιψζζεο (π.ρ. .NET) 

Η REST είλαη πην απιφ ζηε ρξήζε θαη πην επέιηθην. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζε ζρέζε κε ην SOAP είλαη 

ηα εμήο: 

 Γελ απαηηείηαη αθξηβφο εμνπιηζκφο γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο (επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία) 

 Δπθνιφηεξε ζηε ρξήζε απφ ηερληθήο άπνςεο 
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 Απνδνηηθφηεξε (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κηθξφηεξεο κνξθέο γηα ηα κελχκαηα, ζε ζρέζε κε ην 

SOAP, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί XML γηα φια ηα κελχκαηα) 

 Σαρχηεξε, θαζψο δελ απαηηείηαη εθηεηακέλε επεμεξγαζία 

 Πην επζπγξακκηζκέλε κε άιιεο ηερλνινγίεο ηζηνχ απφ ζρεδηαζηηθήο άπνςεο 

2.3.7 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Τπεξεζηώλ 

Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη είλαη 

πινπνηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο γιψζζεο απνηειεί ηελ ππφζρεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηζηνχ. Γηα παξάδεηγκα, κία ππεξεζία πνπ πινπνηήζεθε ζε .NET, κπνξεί λα θιεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

client εθαξκνγή πνπ έρεη πινπνηεζεί ζε θάπνηα άιιε γιψζζα φπσο ε Java. Οη ππεξεζίεο ηζηνχ, κέζσ ησλ 

δηεπαθψλ ηνπο, «πεξηηπιίγνπλ» ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο έηζη ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε νη 

πξνγξακκαηηζηέο, κε ηππνπνηεκέλεο γιψζζεο θαη πξσηφθνιια. 

Η ηππνπνίεζε απινπζηεχεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Οη εθαξκνγέο, αληί λα αιιειεπηδξνχλ κε εηεξνγελή 

ζπζηήκαηα, κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο (πξσηφθνιιν κεηαθνξάο, κνξθή δεδνκέλσλ θιπ.)  ην θαζέλα, 

αιιειεπηδξνχλ κε πεξηζζφηεξν νκνηνγελή ζπζηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ηα πξφηππα ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ 

πξνάγνπλ ηελ ππνζηήξημε απνθεληξσκέλσλ θαη ραιαξά ζπλδεδεκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ. (14) 

Σα δεηήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη πνιχπιεπξα θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ δηαθνξεηηθά. 

2.3.7.1 Δπίπεδα νινθιήξσζεο 

Οη νκνηφηεηεο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ θαζηζηνχλ ρξήζηκε ηελ δηαζηξσκαηηθή 

(«θαηαθφξπθε» ζηνίβα απφ επίπεδα) πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, 

ψζηε λα απνζέζνπκε ηα κέξε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αθαίξεζεο. Η ηππηθή δνκή 

μεθηλά απφ ην θαηψηεξν ζηξψκα-ην νπνίν είλαη απαξαίηεην απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο-θαη 

θαηεπζχλεηαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. (14)  ηελ 

παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηα επίπεδα. (Δηθφλα 7) 

 

Εηθόλα 7: Επίπεδα νινθιήξσζεο ππεξεζίαο 
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Η κελπκαηνδόηεζε (messaging). Βαζηθή παξαδνρή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απνηειεί ν θαζνξηζκφο ελφο 

πξσηνθφιινπ κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηεο. Σν SOAP 

(Simple Object Access Protocol) είλαη ην πην δηαδεδνκέλν πξσηφθνιιν ζην επίπεδν ηεο αληαιιαγήο 

κελπκάησλ. Δπηπιένλ πξνδηαγξαθέο ηνπ πξσηνθφιινπ είλαη ην WS-Reliability θαη WS-Security ηα νπνία 

παξέρνπλ επηπιένλ ηδηφηεηεο (αμηνπηζηία, αζθάιεηα θ.α.) θαη εγγπήζεηο ζην messaging. 

Σν επίπεδν ηνπ ζπληνληζκνύ (basic coordination). Καζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο ζρεηηθά κε 

έλα ζχλνιν αληαιαζζφκελσλ κελπκάησλ κεηαμχ δχν ή παξαπάλσ εηαίξσλ (γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο 

ζπλαιιαγήο γηα παξάδεηγκα). Γηα παξάδεηγκα, δχν ππεξεζίεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ ζπληνληζκφ φηαλ 

ζέινπλ λα παξέρνπλ αηνκηθφηεηα (atomicity), δειαδή κία θαηαλεκεκέλε ζπλαιιαγή/θαζήθνλ πνπ δε 

κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί, θαη πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη νιφθιεξε ή θαζφινπ. (15) Βαζίδεηαη ζην two-phase 

commit, έλα κεραληζκφ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζε κία θαηαλεκεκέλε 

ζπλαιιαγή. Ο ζπληνληζηήο θφκβνο «δεηάεη» απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο  θφκβνπο λα εθαξκφζνπλ 

κία αιιαγή (ηελ ίδηα) ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ δεηείηαη αλαίξεζε ησλ 

αιιαγψλ. (16) Άιιεο πξνδηαγξαθέο ηνπ επηπέδνπ απηνχ πεξηιακβάλνπλ θεληξηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 

ηαπηνπνίεζεο (Federated Identity Management) φπσο ηα WS-Federation θαη Liberty Alliance.  

Σν ζηξώκα δηεπαθώλ θαη πξσηνθόιισλ επηρεηξεκαηηθνύ-επηπέδνπ (business-level interfaces and 

protocols). Δίλαη επηθνξηηζκέλν κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο ππεξεζίαο. Η δηεπαθή 

(interface) κηαο ππεξεζίαο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη θαη ηα κελχκαηα 

πνπ αληαιιάζζνπλ, ιακβάλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ απηέο. Η γιψζζα πεξηγξαθήο ησλ ππεξεζηψλ (Web 

Services Definition Language) είλαη ε πην δηαδεδνκέλε γιψζζα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ δηεπαθψλ 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (web service interfaces). ε απηφ ην επίπεδν κπνξνχλ λα ππάξμνπλ νη εμήο 

εηεξνγέλεηεο: 

 πληαθηηθέο (syntactical)-δηαθνξέο αλάκεζα ζε ππνγξαθέο ηεο δηαδηθαζίαο-δειαδή νλφκαηα 

δηαδηθαζηψλ θαη νλφκαηα εηζεξρφκελσλ/εμεξρφκελσλ κελπκάησλ. 

 Γνκηθέο (structural)-δηαθνξέο ζηνπο ηχπνπο ή ζηηο ηηκέο ησλ αλακελφκελσλ 

εηζεξρφκελσλ/εμεξρφκελσλ κελπκάησλ. 

 εκαζηνινγηθέο (semantic)-δηαθνξέο ζηελ εξκελεία ηνπ λνήκαηνο  ελφο ζηνηρείνπ δεδνκέλσλ ή 

ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο δηαδηθαζίαο. (14) 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πξσηφθνιιν θαζνξίδεη ηηο επηηξεπηέο αθνινπζίεο θιήζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

(αληαιιαγή κελπκάησλ). Μπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εηεξνγέλεηεο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνθφιισλ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηε ζεηξά ησλ κελπκάησλ ή επεηδή κηα ππεξεζία 

αλακέλεη (ή ζηέιλεη) έλα κήλπκα φπνπ ν εηαίξνο δελ είλαη έηνηκνο λα ζηείιεη (ή λα ιάβεη). Γηα 

παξάδεηγκα έλαο απνζηνιέαο κπνξεί λα πεξηκέλεη κηα επηβεβαίσζε γηα ην κήλπκα πνπ έζηεηιε φκσο ν 

πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο λα κελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο κελχκαηα. Η WS-Business Process Language 

(BPEL) είλαη ε ηξέρνπζα θνξπθαία γιψζζα γηα ηνλ θαζνξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Βαζίδεηαη ζην XML θαη  θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ κηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αιιειεπηδξά 

κε άιιεο ππεξεζίεο, ζα εθηειεζηεί. (Δηθφλα 8) 

Πνιηηηθέο θαη κε-ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο (policies and nonfunctional properties). Η πεξηγξαθή κηα 

ππεξεζίαο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο (π.ρ. πνιηηηθέο απνξξήηνπ) θη άιιεο κε ιεηηνπξγηθέο 

ηδηφηεηεο (π.ρ. πεξηγξαθέο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο - QoS, φπσο ν ρξφλνο απφθξηζεο) φπνπ νη 

εθαξκνγέο-πειάηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ππεξεζία πξέπεη λα γλσξίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα ην WS-

Policy είλαη έλα πξφηππν πνπ επηηξέπεη ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο λα εθθξάδνπλ (γλσζηνπνηνχλ) ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο (αζθαιείαο, πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θ.α.). Απηέο νη πξνδηαγξαθέο εμππεξεηνχλ επίζεο 

ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα φκσο είλαη πην ρξήζηκεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλαθάιπςεο θαη ζχλδεζεο ηεο 
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ππεξεζίαο (web service discover/binding, εχξεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζχλδεζε-αιιειεπίδξαζή ηεο κε 

εθαξκνγέο) παξά (θαηά ηε δηάξθεηα) ην ρξφλν αιιειεπίδξαζεο (interaction time). Παξφκνηεο 

εηεξνγέλεηεο κε απηέο ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθψλ δηεπαθψλ θαη πξσηνθφιισλ (business-level 

interfaces and protocols layer) κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θη εδψ. 

Γεληθά, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη θαη κε επηρεηξεκαηηθέο αιιά θαη κε ελδηάκεζεο ππεξεζίεο 

δηαδηθηχνπ (middleware web services). Οη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

επηρείξεζεο, (π.ρ. δηαρείξηζε ηηκνινγίσλ) είλαη νη βαζηθνί απνζηνιείο ή δέθηεο κελπκάησλ ηεο 

ππεξεζίαο. H επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο πνιιέο θνξέο απαηηεί εμσηεξηθέο 

(third-party) ή ελδηάκεζεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ αλαθάιπςε ππεξεζηψλ, δηαρείξηζε, ζπληνληζκφ θ.α. 

Οη ελδηάκεζεο ππεξεζίεο παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, ζπκβάιινληαο ζηε 

ιεηηνπξγία-επηθνηλσλία ηνπο. Οξηζκέλα πξσηφθνιια είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο ελδηάκεζεο ππεξεζίεο. Γηα παξάδεηγκα ην SOAP θαη νη βηβιηνζήθεο πνπ 

ελζσκαηψλεη ππνζηεξίδνπλ ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ, νπφηε νη πξνγξακκαηηζηέο δε ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο απηέο γηα ηελ πινπνίεζε web services. 

ηελ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπκε πξνδηαγξαθέο θαη γιψζζεο ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ αθαίξεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ κηα ππεξεζία γηα ηελ εμππεξέηεζε κίαο 

επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζεο επηρεηξεκαηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

πξνδηαγξαθέο πξσηνθφιισλ άιισλ web services, ψζηε ην business service ηνπο λα ζπλεξγάδεηαη 

επηηπρψο κε ηα απηά (web services). Γεληθά, ιίγεο πξνδηαγξαθέο απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

πξνγξακκαηηζηέο επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Εηθόλα 8: BPEL Process γηα νξγάλσζε ηαμηδηνύ 

Η δηάθξηζε κεηαμχ γισζζψλ θαη πξνδηαγξαθψλ είλαη πξνθαλήο. Όκσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 

εληαηνπνίεζε (γελίθεπζε) πξνδηαγξαθψλ κε γιψζζεο ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο γιψζζαο κε ηελ 

νπνία νη πξνγξακκαηηζηέο ζα κπνξνχλ λα νξίδνπλ πξνδηαγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα, πξνγξακκαηηζηέο ή 

θνηλνπξαμίεο ηππνπνίεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξσηφθνιια φπσο WSDL, WS-BPEL θαη WS-

Policy γηα λα παξέρνπλ πξνδηαγξαθέο ζε δηεπαθέο, επηρεηξεκαηηθά πξσηφθνιια θαη πνιηηηθέο. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, νη πξνζπάζεηεο πξνηππνπνίεζεο δεκηνπξγνχλ άκεζα πξνδηαγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα, 
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πξσηφθνιια φπσο ηα SOAP θαη WS-Transactions είλαη πξνδηαγξαθέο, θαη φρη γιψζζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία άιισλ πξνδηαγξαθψλ. 

Όπσο ζηα πεξηζζφηεξα πιαίζηα εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, νη δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο παξέρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ηα ρακειφηεξα επίπεδα, θαη γιψζζεο γηα ηα πςειφηεξα επίπεδά 

ηεο. Γηα απηφ  ην ιφγν παξαηεξείηαη φηη  νη πξνδηαγξαθέο ησλ πςειφηεξσλ ζηξσκάησλ είλαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο κε ην service (service-specific). Οη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κηα 

ππεξεζία ζπζρεηίδνληάο ηελ κε έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Οη θνηλνπξαμίεο 

ηππνπνίεζεο παξέρνπλ άκεζα νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο, ελψ νη θνηλνπξαμίεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ, φπσο νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, αιιά θαη πξνγξακκαηηζηέο ππεξεζηψλ, 

δεκηνπξγνχλ ηηο άιιεο.   * 

Τπάξρνπλ δχν εηδψλ θαηαλαισηέο ηεο πιεξνθνξίαο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο ππεξεζίαο: νη θπζηθνί 

ρξήζηεο (άλζξσπνη) θαη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ. ε γεληθέο γξακκέο νη θπζηθνί ρξήζηεο ρξεηάδνληαη 

ηηο πιεξνθνξίεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δειαδή ηελ πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο,  γηα λα απνθαζίζνπλ 

αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία θαη λα ζρεδηάζνπλ πσο ζα αλαπηχμνπλ client ινγηζκηθφ πνπ ζα 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί απξφζθνπηα κε ηελ ππεξεζία. Μπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο 

πεξηγξαθέο.  πρλά ε πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο πεξηέρεη έλα κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο ζε θπζηθή γιψζζα. 

Σν WDSL πεξηιακβάλεη κηα ηππηθή πεξηγξαθή ηεο κνξθήο ησλ κελπκάησλ θαη ησλ νλνκάησλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ξφιν θάζε ιεηηνπξγίαο. 

Οη εθαξκνγέο «δηαβάδνπλ» ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο νη νπνίεο παξέρνληαη ζε θάπνηα 

ηππνπνηεκέλε γιψζζα φπσο ε WS-BPEL (Δηθφλα 8). Γεληθά νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνθιεηζηηθά επίζεκεο πξνδηαγξαθέο. πγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο 

κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ, κε ηελ πξφζβαζε πιαηθνξκψλ/εθαξκνγψλ αλάπηπμεο ππεξεζηψλ (π.ρ. 

Eclipse) ζε επίζεκεο πξνδηαγξαθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δεκηνπξγία ζθειεηψλ/ζηειερψλ 

(skeleton/stubs) απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ WSDL εγγξάθνπ. 

Αληίζεηα, εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζχλδεζε (binding), θαη εηδηθφηεξα δπλακηθή ζχλδεζε, δελ 

«δηαβάδνπλ» ηηο πξνδηαγξαθέο άξα δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην βαζκφ ηππηθφηεηάο ηνπο αιιά γηα ην αλ 

πξάγκαηη κηα ππεξεζία ηεξεί κηα ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή. Γηα παξάδεηγκα, ην client πξφγξακκα κηαο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ρξεηάδεηαη λα μέξεη αλ κία ππεξεζία ππνζηεξίδεη ην SOAP 1.2 θαη κία 

ζπγθεθξηκέλε ηππνπνηεκέλε δηεπαθή πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ θνηλνπξαμία ηππνπνίεζεο ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Η αλάγλσζε θαη ε αλάιπζε ηνπ WSDL εγγξάθνπ δελ ζπκβαίλεη θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο. Δθφζνλ κία ππεξεζία δελ ππνζηεξίδεη ηελ ίδηα δηεπαθή θαη ηα πξσηφθνιια ηφηε δελ έρεη 

λφεκα ε δπλακηθή ζχλδεζε κε απηά, θαη ζπλεπψο ε πξφζβαζε ζην WSDL έγγξαθν.  

Σξέρνπζεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κηα 

ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε client εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη λα «δηαβάδεη» ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

παξφρνπ ηε ζηηγκή ηεο ζχλδεζεο θη αλ δηαπηζηψζεη φηη ε ππεξεζία πνπ εληνπίζηεθε δελ είλαη ζπκβαηή, 

λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιχεη ηηο δηαθνξέο. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θάζεηο. ην πξψην 

ζηάδην, ηε ζχλδεζε (binding), κηα εθαξκνγή αλαιχεη πεξηγξαθέο «ππνςήθησλ» ππεξεζηψλ γηα λα 

απνθαζίζεη αλ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε θάπνηα απφ απηέο (interaction). Γεληθά ν πειάηεο (developer 

ή application) ρξεηάδεηαη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα μέξεη αλ ε ππεξεζία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κία 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή. Δπίζεο θαηά ηε θάζε ηνπ binding ειέγρνληαη θαη νη κε-ιεηηνπξγηθέο 

ηδηφηεηεο. Οη πνιηηηθέο ησλ ππεξεζηψλ ,ρξεζηκνπνηψληαο ην WS-Policy, ζπλήζσο δειψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο καδί κε ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη κε-ιεηηνπξγηθψλ ηδηνηήησλ. 
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Μεηά ην ζηάδην ηνπ binding, ε θάζε ηεο αιιειεπίδξαζεο (interaction) πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

γηα ηελ επίθιεζε ηεο ππεξεζίαο (service invocation), ηελ αληαιιαγή (θαη επαιήζεπζε) κελπκάησλ θαη 

ηνλ ζπληνληζκφ ελφο ζπλφινπ ζπζρεηηδφκελσλ κελπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηηο ζπλαιιαγέο. 

Η ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο (management) αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κίαο ππεξεζίαο, ηελ παξνρή ηεο, θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ παξακέηξσλ 

ηεο. Πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο, φπσο ε WSDM (Web Services Distributed Management), πξνζθέξνπλ 

ηνλ νξηζκφ νξαηψλ δηεπαθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαλ ςεθηαθφ πίλαθα ειέγρνπ (dashboard) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο απφδνζεο ππεξεζηψλ θαη ελδερνκέλσο ηελ επαλεθθίλεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. (17) 

2.4 Μεηαδεδνκέλα θαη APIs 

Ο φξνο κεηαδεδνκέλα (metadata) αλαθέξεηαη ζε  «δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα άιια 

δεδνκέλα» (18). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ εηηθέηεο 

γηα πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο παξέρνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηνχο. Σα κεηαδεδνκέλα δελ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά κφλν ςεθηαθψλ πφξσλ αιιά κπνξνχλ λα αθνξνχλ θη άιια είδε πφξσλ, π.ρ. ν 

ζπγγξαθέαο θαη ν ηίηινο ελφο βηβιίνπ είλαη κεηαδεδνκέλα γηα ην βηβιίν. 

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθέο θαηεγνξίεο κεηαδεδνκέλσλ: (19)(Δηθφλα 9) 

 Πεξηγξαθηθά (descriptive). Απνηππψλνπλ πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα πάλσ 

ζην ηεθκήξην θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ηνλ ηίηιν, ην ζπγγξαθέα, ηελ πεξίιεςε θαη ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά. Απνηεινχλ ηα βαζηθά πεδία θαηαγξαθήο θαη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νδεγίεο θαη θαλφλεο (AACR2) ή αληινχλ απφ πξνηππνπνηεκέλεο ιίζηεο 

νλνκάησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, νξγαληζκψλ, ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γεσγξαθηθψλ φξσλ θαη 

ζεκάησλ, ηα ιεγφκελα θαζηεξσκέλα αξρεία. 

 Δνκηθά (structural). Απνηππψλνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή ή ινγηθή δνκή ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ. Γηα παξάδεηγκα ε δφκεζε ελφο βηβιίνπ ζε θεθάιαηα, νη πίλαθεο 

πεξηερνκέλσλ, ηα έγγξαθα ελφο αξρεηαθνχ θαθέινπ θ.ιπ.. παξνπζηάδνπλ ηε ζεηξά ησλ ζεκάησλ ή 

θαη θπζηθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα ηεθκήξην θαη ηε ζρέζε ηνπο κε άιινπο πιεξνθνξηαθνχο 

πφξνπο. Δπίζεο, ζπλδένπλ έλα ηεθκήξην κε άιια ηεθκήξηα ψζηε λα απνηεινχλ ινγηθέο κνλάδεο 

(π.ρ. πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένπλ ηελ θάζε εηθφλα πνπ ππάξρεη ζε έλα βηβιίν κε ηηο ππφινηπεο 

εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ).  

 Δηαρεηξηζηηθά (administrative) Απνηππψλνπλ ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ηεθκεξίνπ ή ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ζε απηφ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

πψο ςεθηνπνηήζεθε έλα ηεθκήξην, ην κνξθφηππν θχιαμεο, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε καθξνπξφζεζκε ζπληήξεζε ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ. 

Τπνελφηεηεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ απνηεινχλ: 

o Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ 

ηεθκεξίνπ.  

o Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ηεθκεξίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ςεθηαθήο δηαηήξεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ. 

Καηεγνξία κεηαδεδνκέλσλ Παξαδείγκαηα 

Πεξηγξαθηθά:   

αλαδήηεζε-εχξεζε 

πγγξαθέαο, ηίηινο, ιέμεηο-θιεηδηά, έθδνζε, ζέκαηα 
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Γνκηθά:  

απνζήθεπζε-παξνπζίαζε 

πζηαηηθά κέξε, ζρέζεηο ζπζηαηηθψλ, πινήγεζε, είδε 

αληηθεηκέλσλ θ.ιπ. 

Γηαρεηξηζηηθά:  

δηνίθεζε-δηαθχιαμε 

Ηκεξνκελία δεκηνπξγίαο, ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε, 

ππεχζπλνο, νδεγίεο ρεηξηζκνχ 

*Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
*ππνθαηεγνξία 

Γηθαηψκαηα ρξήζεο, πξφζβαζεο, εθηχπσζεο, αληηγξαθήο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαδεκνζίεπζεο, ζρεηηθφ θφζηνο 
 

Εηθόλα 9: Καηεγνξίεο κεηαδεδνκέλσλ. 

2.4.1 Υξεζηκόηεηα Μεηαδεδνκέλσλ 

Σα κεηαδεδνκέλα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία γηα ηεθκήξηα ζε δνκεκέλε κνξθή θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απαηηεηηθέο ππνινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε πξνεγκέλε αλαδήηεζε. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη λα αλαθηήζεη ηεθκήξηα σο πξνο έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ (ελλνηνινγηθφ) πνπ θαηαγξάθεηαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

βειηηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο απφθξηζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο αθνχ ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζηα 

κεηαδεδνκέλα ησλ ηεθκεξίσλ, πνπ έρεη επξεηεξηάζεη (indexing) ε κεραλή. Η πξνζζήθε κεηαδεδνκέλσλ 

ζηα ηεθκήξηα θαζηζηά ηελ αλάθηεζε ησλ απνηειεζκάησλ αθξηβέζηεξε θαη πην απηνκαηνπνηεκέλε. Η 

αλαδήηεζε κε βάζε κία δνκή κεηαδεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ζε δηαθξηηά 

ζηνηρεία θαη γιηηψλεη ηνλ ρξήζηε απφ πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίεο 

θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξηψλ. 

Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί ηε βαζηθή αξρή γηα ηελ παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Γηα απηφ ην ιφγν αμηνπνηνχληαη αλνηρηά θνηλά πξφηππα πνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη πεξηεγεηέο δηαδηθηχνπ (browsers).  

Η δηαδηθαζία ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ (ηεθκήξηα) κε κεηαδεδνκέλα θαιείηαη ηεθκεξίσζε. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηεθκεξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξφηππν ή ζρήκα, δειαδή κία δνκή πεξηγξαθήο 

ησλ ηεθκεξίσλ κε ηα κεηαδεδνκέλα. ε γεληθέο γξακκέο, ε πνηθηιία θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ ηεθκεξίσζεο επξείαο απνδνρήο. Παξφια 

απηά, πηνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πην απνδεθηά θαη ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα ηεθκεξίσζεο, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο, πην εηεξνγελείο θαη 

απαηηεηηθφηεξεο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ. 

Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα ζήκεξα, είλαη ην Dublin Core, έλα γεληθφ πεξηγξαθηθφ ζχζηεκα 

ηεθκεξίσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Άιια παξεκθεξή κε απηφ έρνπλ είλαη ηα 

EAD, MARC θαη ην TEI. Κνηλφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαδεδνκέλσλ πξνηχπσλ 

ηεθκεξίσζεο είλαη ε άκεζε ζπζρέηηζή ηνπο κέζσ ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ (elements) πνπ πεξηιακβάλεη ε 

δνκή δεδνκέλσλ ηνπο, φπσο π.ρ. ν δεκηνπξγφο ή ην φλνκα ηνπ αληηθεηκέλνπ.  (20)  Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα δηακνηξαζηνχλ ειεθηξνληθά αληηθείκελα, εηεξνγελψο ηεθκεξησκέλσλ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ 

(20), αληηζηνηρίδνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ελφο ζρήκαηνο κε ηα ζηνηρεία ηνπ άιινπ ζρήκαηνο (schema 

crosswalk). 

2.4.2 APIs 

Μία δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ  (API) είλαη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ (ξνπηηλψλ), 

πξσηνθφιισλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ.  Έλα API, νπζηαζηηθά, θαζνξίδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ αιιειεπηδξνχλ. Δπηπιένλ, ηα APIs ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ δηεπαθήο ρξήζηε (GUI). Έλα API δηεπθνιχλεη ηελ 
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αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέρνληαο φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ζηνλ πξνγξακκαηηζηή. (21)  Σν 

απαηηνχκελν ζπληαθηηθφ ησλ API θιήζεσλ πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν documentation. 

Οη δεκφζηεο ή ειεχζεξεο δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (public/open APIs) θαζηζηνχλ ειεχζεξε 

ηελ πξφζβαζε ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο ηεο (πξνγξακκαηηζηέο). Σα 

πεξηζζφηεξα αθνινπζνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή REST εθζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πξνζηαηεχνληαο ηελ ππφινηπε εθαξκνγή. Σα δεκφζηα APIs είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκα 

απφ νπνπδήπνηε ζην Γηαδίθηπν. Αληίζεηα, ηα θιεηζηά ή ηδησηηθά APIs (private/closed APIs) ηα νπνία δελ 

είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκα ζην Γηαδίθηπν, βξίζθνληαη ζε αζθαιή πεξηνξηζκέλα πεξηβάιινληα (θιήζεηο 

κέζσ firewalls ή VPN) θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εζσηεξηθέο ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο. 

Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά ππνινγηζηψλ πνπ παξείραλ δεδνκέλα ή 

ππεξεζίεο φπσο π.ρ. επεμεξγαζία εηθφλαο, ζρεδηάδνληαλ θαη απεπζχλνληαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ άλζξσπν. 

Ο άλζξσπνο σο ηειηθφο ρξήζηεο θαηαλάισλε ηελ πιεξνθνξία κέζσ κηαο δηεπαθήο ρξήζηε (UI) εχθνια 

θαη επράξηζηα. Έλα API (application program interface) έρεη παξφκνην ξφιν κε κηα δηεπαθή ρξήζηε-

ππνινγηζηή κε ηε δηαθνξά φηη πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε απφ ινγηζκηθφ. Απνηειεί κία ελδηάκεζε 

νληφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο εθαξκνγέο αιιειεπηδξνχλ θαη δηακνηξάδνληαη δεδνκέλα. 

Οη πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ ζπάληα μεθηλνχλ ηελ αλάπηπμε «απφ ην κεδέλ». Γηα παξάδεηγκα κία 

εηαηξεία ινγηζκηθνχ πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κία εθαξκνγή επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα Microsoft 

Windows, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην παξερφκελν απφ ηε Microsoft, API αληί λα γξάςεη θψδηθα γηα π.ρ. ηα 

γξαθηθά ζπζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Σα APIs απνθξχπηνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηε ινγηθή πνπ απαηηείηαη γηα κία εξγαζία, φπσο κεηάθξαζε θεηκέλνπ, απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ θαη ζηπιηζηηθή δηακφξθσζε γξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηεπαθήο ρξήζηε. Τηνζεηψληαο ην 

κνληέιν απηφ, νη πξνγξακκαηηζηέο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη δε ρξεηάδεηαη λα 

«επαλαθεχξνπλ ηνλ ηξνρφ». (22) Δθαξκνγέο πνπ θάπνηε ρξεηάδνληαλ κήλεο ή ρξφληα αλάπηπμεο ηψξα 

ρξεηάδνληαη εκέξεο ή θαη ψξεο. Έηζη κεηψλεηαη ν θχθινο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ θαη νη θαηαλαισηέο 

ιακβάλνπλ ελεκεξψζεηο κε λέα ραξαθηεξηζηηθά ζπρλφηεξα.   

Ο επαξθήο δηαρσξηζκφο ηεο εθαξκνγήο πνπ δηαηίζεηαη γηα θαηαλάισζε, κε ηελ ηερληθή ππνδνκή απφ ηελ 

νπνία παξέρεηαη κία ππεξεζία,  ραξίδεη ηεξάζηηα επειημία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ππεξεζία 

πξνζθέξεηαη. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαθνκηζηέο  (πιηθφ) ζε έλα datacenter, κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ ζε 

εηθνληθνχο δηαθνκηζηέο πνπ ηξέρνπλ ζε ζχλλεθν (cloud) εηαηξεηψλ φπσο ε Amazon θαη ην ινγηζκηθφ αλ 

είλαη γξακκέλν, γηα παξάδεηγκα, ζε Java, κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε Node.js ζην Windows Azure. Όζν ε 

ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη, παξαδίδεηαη ζην ηειηθφ ζεκείν φπσο έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηα δχν κέξε 

(«API contract»), νη αιιαγέο ζηελ ππνδνκή ππνζηήξημεο πεξλνχλ απαξαηήξεηεο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Σα δεκφζηα ηειηθά ζεκεία (endpoints) ησλ APIs ζε έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα αηηήκαηνο-αληαπφθξηζεο 

(request-response), πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαη αθνινπζνχλ ηε δνκή 

εληνιψλ HTTP (Δηθφλα 11) θαινχληαη ζπρλά δηαδηθηπαθά (Web) APIs. O Παγθφζκηνο ηζηφο, ράξε ζηηο 

δηαδηθηπαθέο είηε mobile εθαξκνγέο πνπ ρηίδνληαη κέζσ θιήζεσλ (API calls) ζε πνιιά δηαδηθηπαθά 

(Web) APIs, έρεη κεηαηξαπεί ζε ηζρπξή πξνγξακκαηηζηηθή πιαηθφξκα (Δηθφλα 10). Οη «ζχλζεηεο» 

εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε δηάθνξα APIs θαινχληαη «mashups». Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

ζεκαληηθέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο «άλνημαλ» ηα ζπζηήκαηά ηνπο ζηνλ έμσ θφζκν κε ηελ πινπνίεζε 

δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ APIs (public). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ηάζεο ηεο αλάπηπμεο 

mashup δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. 
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Εηθόλα 10: Web APIs 

Σα ηειηθά ζεκεία (Δηθφλα 11) απνηεινχλ ζεκαληηθή πηπρή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ εθαξκνγψλ κε ηα 

server-side Web APIs θαζψο δηεπθξηλίδνπλ ην πνπ βξίζθνληαη νη πξνζβάζηκνη πφξνη γηα ην ινγηζκηθφ 

ηξίησλ. Σα ηειηθά ζεκεία πξέπεη λα έρνπλ ζηαηηθή δηεχζπλζε γηα λα εγγπάηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ησλ εθαξκνγψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην API.  

 

Εηθόλα 11: Επηθεθαιίδα HTTP αηηήκαηνο γηα θιήζε ηνπ Google Calendar feed service (Calendar API) 

2.4.2.1 Web Services vs Web APIs/REST 

Αλ θαη ηα δηαδηθηπαθά APIs ζεσξνχληαη ζπλψλπκα ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (web services), πνιιέο 

Web 2.0 εθαξκνγέο έρνπλ αθήζεη πίζσ ηνπο ηα services βαζηζκέλα ζε SOAP θαη ζηξέθνληαη ζε RESTful 

ιχζεηο.  

Σα web services βαζίδνληαη ζηελ XML θαη θάζε πηπρή ηνπο είλαη πνιχ θαιά θαζνξηζκέλε. Τπάξρνπλ 

πξφηππα γηα ηηο παξακέηξνπο θιήζεο, ηηο απαληήζεηο θαη ηελ εχξεζε ηεο ππεξεζίαο. Σα RESTful APIs 

είλαη δηαζέζηκα  κέζσ HTTP κεζφδσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνξθή αληαιιαγήο δεδνκέλσλ JSON. ε 

αληίζεζε κε ηα web services, δελ έρνπλ πξνηππνπνηεκέλε ιεηηνπξγία. Η αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή ζε πιηθνχο πφξνπο εμαηηίαο ησλ 

ρξνλνβφξσλ κεηαηξνπψλ πνπ απαηηνχληαη ζηα κνξθφηππα ησλ  δεδνκέλσλ     (REQUEST->XML-

>DATA->RESPONSE->XML->VALIDATION->CONVERSION->DATA). (23) 

Μεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε Google θαη ε Yahoo έρνπλ ζηξαθεί θαη βαζηζηεί ζην REST γηα ηε δηάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

2.4.2.2 Παξαδείγκαηα δηαδεδνκέλσλ APIs 

Τπάξρνπλ πιήζνο APIs ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Δλδεηθηηθά, ην Google Maps APIs επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

ελζσκαηψλνπλ ηνπο ράξηεο ηεο Google θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (ιεηηνπξγηθφηεηα) ηνπο ζε ηζηνζειίδεο θαη 

εθαξκνγέο είηε ζε mobile είηε desktop πεξηβάιινλ. Σν YouTube API επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο 
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λα πξνζζέζνπλ ζηηο εθαξκνγέο ηνπο πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ YouTube, φπσο κεηαθφξησζε video, 

δηαρείξηζε ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο θαη ζπλδξνκψλ θαη άιια. Δπηπιένλ πξνζθέξεη πξνεγκέλε αλαδήηεζε 

πεξηερνκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο αλαδήηεζεο. Σν Flickr API ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ πιηθνχ πνπ θηινμελείηαη απφ ηελ ππεξεζία 

Flickr θαζψο θαη γηα ελζσκάησζε άιισλ δπλαηνηήησλ, φπσο κεηαθφξησζε θσηνγξαθηψλ θαη video. 

Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θαινχκελσλ κεζφδσλ θαη κεξηθά ηειηθά ζεκεία (endpoints). Σν Twitter 

πξνζθέξεη δχν APIs – ην REST API επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθά 

δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ρξεζηψλ, δεδνκέλα θαηαζηάζεσλ θαη ελεκέξσζε 

ρξνλνινγίσλ θαη ην Search API ην νπνίν πξνζθέξεη κεζφδνπο γηα αιιειεπίδξαζε κε δεδνκέλα απφ ην 

Twitter Search θαη ηηο ηάζεηο. Σέινο, ην Amazon's Product Advertising API ρνξεγεί ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πξφζβαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηινγήο θαη εχξεζεο πξντφλησλ ηνπ Amazon γηα 

λα ηα δηαθεκίζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη έζνδα απφ έλαλ ηζηφηνπν. 

2.5 Mashups θαη ε ινγηθή ηνπο 

To Web 2.0 ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπ ηζηνχ σο κία εληαία 

πιαηθφξκα πνπ δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ γηα ζπλεξγαζία αλά πάζα ζηηγκή θαη 

νπνπδήπνηε. Οη πξνζπάζεηεο ζπγθέληξσζεο πεξηερνκέλνπ ζε κία εληαία ηζηνζειίδα αλαθέξνληαη κε ηνλ 

φξν «Mashup». Έλα mashup web application απνηειεί κία εθαξκνγή πνπ ζπλδπάδεη πνιιαπιά ζχλνια 

ξνψλ δεδνκέλσλ ζε κία εληαία εκπεηξία αιιειεπίδξαζεο γηα ην ρξήζηε. (24)  

Καζψο ν φγθνο θαη ε πνηθηιία ησλ πιεξνθνξηψλ κεγαιψλνπλ, νη ρξήζηεο απαηηνχλ ελνπνηεκέλα 

πεξηβάιινληα πξφζβαζεο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ππεξεζίεο. Σα mashups 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηελ εχξεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ πξνβνιή ηεο 

ψζηε λα είλαη θαηαλνεηή θαη εχθνια δηαρεηξίζηκε. ε απηφ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ε αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ Web 2.0 νη νπνίεο έβαιαλ ηέινο ζηηο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο θαη πξνζθέξνπλ δπλακηθφ 

πεξηερφκελν, ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. 

Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ πνιιέο πεγέο κέζσ ησλ δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ APIs/ππεξεζηψλ ηνπο, 

RSS feeds θαη άιια κέζα. Οη πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία απφ Web APIs γηα ηελ αλάπηπμε 

mashup εθαξκνγψλ ηζηνχ ζπλδπάδνληαο ράξηεο, εχξεζε γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο, θσηνγξαθίεο θαη 

βίληεν, κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη εηδήζεηο, ιίζηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θ.ά.  

Αληίζεηα κε ηα πξφηππα θαη ηα πξσηφθνιια ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα mashups δελ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία θαη επνκέλσο δελ αθνινπζνχλ απζηεξή δφκεζε θαη 

αξρηηεθηνληθή.  

Γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ “Programmable Web”, δειαδή ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ σο 

πξνγξακκαηηζηηθή πιαηθφξκα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν πεξηπηψζεηο ρξήζεο: Σν Web 2.0 θαη ην 

Enterprise 2.0 πνπ είλαη κέξνο ηνπ Web 2.0 θαη ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία θαη ππεξεζίεο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 ζε επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην (επηρεηξήζεηο θαη πειάηεο) (25). 

2.5.1 Πεξίπησζε Υξήζεο Web 2.0 

ην «θνηλσληθφ» Web νη ηειηθνί ρξήζηεο ζπλεηζθέξνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 

πεξηερνκέλνπ, δεκηνπξγνχλ αμία ζρνιηάδνληαο, αμηνινγψληαο θαη ηνπνζεηψληαο εηηθέηεο θαη 

ζπγθεληξψλνπλ πεξηερφκελν ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο. Έλα απιφ παξάδεηγκα mashup ζα 

ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ηειηθήο δηεπαθήο ρξήζηε γηα ηελ εχξεζε γεγνλφησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηνπνζεζία θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ γεγνλφηνο πνπ ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο, φπσο π.ρ. «Αζήλα» θαη 
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«Παξνπζίαζε Βηβιίνπ». Μέζσ ελφο API φπσο ην Eventful API, κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ events πνπ 

πεξηέρνπλ ηηο εηηθέηεο (tags), ηνλ ηίηιν θαη ηελ ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε. Με ηα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ 

λα αληιεζνχλ θαη ζρεηηθέο εηθφλεο, εηδήζεηο θαη άιιν πεξηερφκελν απφ ην Flickr.com θαη ην Digg.com κε 

ηα αληίζηνηρα APIs. 

2.5.2 Πεξίπησζε Υξήζεο Enterprise 2.0 

ην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ ηα mashups πξνζθέξνπλ έλα εμαηξεηηθφ πεδίν γηα ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ ππνζηήξημεο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλεο, επαλαιακβαλφκελεο 

εξγαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηεο IBM, νη εξγαδφκελνη ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά 

εκεξνιφγηα κε ζπδεηήζεηο δηεζλψλ εξγαζηεξίσλ θαη δεκφζηεο νκηιίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

παλεπηζηήκηα θαη άιινπο νξγαληζκνχο.  Δπνκέλσο, έλα mashup ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψλεη Atom 

feeds  απφ δηάθνξεο νκηιίεο θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο έλα θνηλφ ηφπν ελεκέξσζεο ησλ 

θαηαιφγσλ ηνπο κε κία ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά θαη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ησλ ελεκεξψζεσλ. (25) 

2.5.3 Mashups vs Portals 

Σα portals είλαη παιαηφηεξε ηερλνινγία θαη επέθηαζε ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ 

(δπλακηθφ πεξηερφκελν), ζηελ νπνία ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ ζε δηαδηθηπαθφ 

πεξηερφκελν ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο: Σε δεκηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ζήκαλζεο απφ ηα portlets θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπο ζε κία εληαία ηζηνζειίδα (portal). Σα portlets κπνξνχλ λα θηινμελνχληαη ζηνλ portal 

δηαθνκηζηή ή ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν. Η ζπγθέληξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

δηαθνκηζηή ελψ ε mashup πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηε κεξηά ηνπ 

ρξήζηε. Σα portals απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα ζήκαλζεο φπσο HTML, WML, VoiceXML (presentation-

oriented) θ.ά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα mashups βαζίδνληαη ζε «θαζαξφ» (plain) XML πεξηερφκελν θαη 

HTML (presentation-oriented). Οη ιεηηνπξγίεο read θαη update (ζπκβάληα αλάγλσζεο θαη ελεκέξσζεο) 

ζε έλα portal θαζνξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν API ελψ νη CRUD (Create, Read, Update, Delete) 

ιεηηνπξγίεο ησλ mashups βαζίδνληαη ζην REST θαη φρη ζε επίζεκν API. 

2.5.4 Γνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά Mashups 

Σα mashups είλαη απιά έλα λέν είδνο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Γηα απηφ ην ιφγν ηα θαιά δνκεκέλα 

mashups ππφθεηληαη ηζνδχλακα ζην ηξίπηπρν -κνληέια δεδνκέλσλ, φςεηο θαη ειεγθηέο αιιειεπίδξαζεο, 

γλσζηφ σο MVC-ηεο ζρεδίαζεο κίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. H «κίμε» δηαθνξεηηθψλ Web APIs 

ζπλεπάγεηαη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:  

 Μεζνιάβεζε δεδνκέλσλ. Λακβάλνπλ κέξνο κεηαηξνπέο δεδνκέλσλ θαη ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ 

ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ινγηθήο ηεο mashup εθαξκνγήο. Έηζη κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί λέν ζηνηρείν δεδνκέλσλ ή απιά λα θιεζεί κία κέζνδνο ηνπ API κε ηα θαηάιιεια 

νξίζκαηα. 

 Μεζνιάβεζε δηαδηθαζηώλ. Καηεπζχλεη ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο δηαδηθαζίαο απφ ηα δηαθνξεηηθά 

APIs, θαη αλαπαξηζηά ηα ζεκεία αιιειεπίδξαζεο ζην ρξήζηε. 

 Πξνζαξκνγή ηεο δηεπαθήο ρξήζηε. Γέρεηαη ηηο εηζαγφκελεο απφ ην ρξήζηε πιεξνθνξίεο θαη ηνλ 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο. 



27 

 

2.5.5 Αξρηηεθηνληθή Σσλ Mashups 

Σν λέν απηφ είδνο εθαξκνγήο ηζηνχ, απνηειείηαη αξρηηεθηνληθά, απφ ηξεηο θπζηθά-δηαρσξηζκέλνπο 

ζπκκεηέρνληεο: ηνπο παξφρνπο ησλ APIs, ηελ ηζηνζειίδα ηεο mashup εθαξκνγήο θαη ηνλ πεξηεγεηή ηζηνχ 

ζηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε. Αλαιπηηθφηεξα: (26) 

 Πάξνρνη APIs.  Η δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε web πξσηφθνιια φπσο REST, Web 

Services, θαη ιίζηεο RSS/Atom. Καινχληαη “mashup enablers” θαζψο δηαζέηνπλ ηα δνκηθά πιηθά 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. Σν πεξηερφκελν πξνέξρεηαη επίζεο απφ κία ηερληθή 

πνπ θαιείηαη «screen-scraping» θαη ζπιιέγεη αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο παξφρνπο γηα 

ην mashup.  

 Ιζηνζειίδα εθαξκνγήο mashup. Ο ηφπνο φπνπ θηινμελείηαη ε εθαξκνγή. ε απηφλ ππάξρεη ε 

ινγηθή ηνπ mashup ρσξίο λα εθηεινχληαη απαξαίηεηα εδψ θαη νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Η 

πινπνίεζε ελφο mashup κπνξεί λα αθνινπζεί ην παξάδεηγκα ησλ θιαζηθψλ εθαξκνγψλ ηζηνχ θαη 

ηελ δπλακηθή παξαγσγή πεξηερνκέλνπ ζην δηαθνκηζηή (server-side mashup). Δλαιιαθηηθά, ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ mashup (client-side 

mashup), ζην browser ηνπ ρξήζηε, κε JavaScript ή θάπνην applet. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απνθνξηίδεηαη ν δηαθνκηζηήο ηεο εθαξκνγήο θαη βειηηψλεηαη ε εκπεηξία γηα ην ρξήζηε επεηδή ην 

πεξηερφκελν αλαλεψλεηαη ηκεκαηηθά ρσξίο ηελ απαίηεζε επαλαθφξησζεο ηνπ ηζηφηνπνπ. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, έλα mashup απνηειεί κία Rich Internet Application. 

πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ινγηθή θαη απφ ηηο δχν  πιεπξέο (δηαθνκηζηή-ρξήζηε) γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιεφλ, ε εθηέιεζε πεξίπινθσλ εξσηεκάησλ ζε δεδνκέλα απφ 

πνιιαπιέο πεγέο δελ είλαη εθηθηή ζηνλ browser ηνπ ρξήζηε.  

 Πξόγξακκα πεξηήγεζεο ηζηνύ. ηνλ πεξηεγεηή ηζηνχ γίλεηαη ε γξαθηθή ζχλζεζε ηεο εθαξκνγήο 

θη απνηειεί ην κέζν αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε-εθαξκνγήο. Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 

πεξηήγεζεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κε επηηπρία ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ σο ελαιιαθηηθέο κνξθέο πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν. Έηζη δελ απαηηείηαη ε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ mashup, ν ρξήζηεο είλαη εμνηθεησκέλνο κε 

ηε ρξήζε ηνπ πεξηεγεηή ιφγσ θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε φια ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κία ηέηνηα δηεπαθή γηα ηε θηινμελία ησλ mashup εθαξκνγψλ. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 12) βιέπνπκε ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ: ην πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο ηζηνχ, ηνπο παξφρνπο (web services SPIs, web data feeds), ηζηνζειίδα εθαξκνγήο (client, 

local database). 
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Εηθόλα 12: Αξρηηεθηνληθή mashups 

2.5.6 Screen-Scraping  

Σα δεκφζηα APIs (public APIs) είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαλάιηα πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα θαη 

ππεξεζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζέινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε πεξηερφκελν, ζε 

έλα mashup web application, γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη αληίζηνηρν public API. Αθφκα θη αλ ππάξρεη, 

ελδέρεηαη λα κελ θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. Άξα ινηπφλ, είλαη ρξήζηκν λα 

ςάρλνπκε πέξα απφ ην δηαζέζηκν API θαη λα θαηαθεχγνπκε ζε άιιεο κεζφδνπο απφθηεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Σν screen-scraping είλαη κία ηερληθή απφζπαζεο δεδνκέλσλ απφ έλαλ πάξνρν πιεξνθνξίαο ν νπνίνο δε 

δηαζέηεη ηα θαηάιιεια APIs γηα ηε δηαλνκή ηνπο. Σα δεδνκέλα απνθηνχληαη απφ δηεπαθέο, ζρεδηαζκέλεο 

γηα αλζξψπνπο-ρξήζηεο.  

Αθξηβψο επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία δελ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε άιιεο 

εθαξκνγέο, ην screen-scraping κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλεπηζχκεηε ελέξγεηα εμαηηίαο, γηα παξάδεηγκα, 

ηεο επηβάξπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απ‟ φπνπ αληιείηαη ε πιεξνθνξία, ελδερφκελε απψιεηα εηζνδήκαηνο 

απφ δηαθήκηζε ή ηελ απψιεηα ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ. Απφ 

ηελ πιεπξά ηεο mashup εθαξκνγήο απαηηνχληαη αξθεηά πνιχπινθνη κεραληζκνί γηα ηελ αλάιπζε ηεο  

ηζηνζειίδαο, ηελ απνκφλσζε θαη ηειηθά, ηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο. Οη κεραληζκνί απηνί 

δηαθνξνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο. (27) Τπάξρνπλ 

πνιινί ηαπηφζεκνη φξνη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, φπσο data scraping, data extraction, web scraping, 

page scraping θαη HTML scraping.  

Σα bots (web bots, internet bots, ή δηαδηθηπαθά ξνκπφη) θαη ηα spiders (web crawlers ή πξνγξάκκαηα 

αλίρλεπζεο ηνπ Web) είλαη πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ απηφκαηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηερληθέο screen-scraping. Τπάξρνπλ πνιιά είδε bots κε δηάθνξνπο ζθνπνχο: Απφ bots πνπ δεκηνπξγνχλ 

θαη ζηέιλνπλ αλεπηζχκεηα κελχκαηα κέρξη bots πνπ απαληνχλ κε άκεζα κελχκαηα, εμππεξεηψληαο 

πειάηεο. Σα web spiders «πεξηπιαλψληαη» ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ζπιιέγνληαο ηεξάζηην φγθν 

ηζηνζειίδσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα επξεηεξίαζε (indexing). 
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ε γεληθέο γξακκέο, ην screen-scraping είλαη κία άθνκςε, ad-hoc ηερληθή πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ δελ είλαη δηαζέζηκνο θάπνηνο «επίζεκνο» κεραληζκφο γηα πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, φπσο ηα 

δεκφζηα APIs. 

2.5.7 εκαζηνινγηθόο Ηζηόο, RDF θαη Microformats 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ιζηνχ είλαη ν νξηζκφο πιαηζίσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ απφθηεζε θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ-

ππνινγηζηή. Ο ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο (semantic web) είλαη κία επέθηαζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ πνπ 

πξνζδίδεη δνκή ζην πεξηερφκελν πνπ είλαη θαηαλνεηφ ζηνλ άλζξσπν, ψζηε λα είλαη «θαηαλνεηφ» θαη 

θαηάιιειν γηα ρεηξηζκφ, θαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Απνδίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία ζαθψο θαζνξηζκέλε 

ζεκαζία πνπ επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε αλζξψπνπο θαη ππνινγηζηέο. Έρεη ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ (software agents), πεξηπιαλψκελνη ζε 

ζειίδεο, εθηεινχλ απαηηεηηθέο εξγαζίεο γηα ηνπο ρξήζηεο. (28) Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηέηνηνο πξάθηνξαο 

ινγηζκηθνχ πνπ ζα επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα κίαο ηαηξηθήο θιηληθήο ζα γλσξίδεη, εθηφο ηηο ιέμεηο-

θιεηδηά «ζεξαπεία, θαξκαθεπηηθή αγσγή», ηα σξάξηα ησλ ηαηξψλ, ηνλ ηξφπν θιεηζίκαηνο ξαληεβνχ θαη 

άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Μία ζεκαληηθή ηερλνινγία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ είλαη ην RDF (Resource 

Description Framework). Βαζίδεηαη ζηελ XML θαη παξέρεη κεζνδνινγίεο  (26) γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπληαθηηθψλ δνκψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζή ηνπο απφ 

ππνινγηζηέο (machine-understandable). Η XML επηηξέπεη ηελ απζαίξεηε δφκεζε (φρη ζαθψο 

θαζνξηζκέλε δνκή) ηνπ εγγξάθνπ δεδνκέλσλ, ε νπνία νδεγεί ζε πνιιέο πηζαλέο θσδηθνπνηήζεηο ησλ 

ίδησλ δεδνκέλσλ, αιιά δελ πεξηγξάθεη ηελ ελλνηνινγία ηεο δνκήο. Η ελλνηνινγία εθθξάδεηαη απφ ην 

RDF, ην νπνίν ηελ θσδηθνπνηεί ζε ηξηάδεο. ηελ αλαπαξάζηαζε κε ηξηάδεο νξίδoληαη ηα ζπζηαηηθά κέξε 

subject-predicate-object (ππνθείκελν-θαηεγφξεκα-αληηθείκελν). Οη ηξηάδεο κπνξνχλ λα γξαθνχλ κε ηε 

ρξήζε XML tags θαη ελαιιαθηηθά κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ ζε έλα θαηεπζπλφκελν γξάθν. ε έλα 

RDF έγγξαθν εθθξάδνληαη ηζρπξηζκνί φηη ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηεο (άλζξσπνη, ηζηνζειίδεο θ.ά.) έρνπλ 

ηδηφηεηεο  κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο (άλζξσπνη, έγγξαθα, ηζηνζειίδεο, εκεξνκελίεο) ζηε ηξηαδηθή κνξθή 

πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ. Σν ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κέζα ζην έγγξαθν ή 

λα αλαθέξεηαη κέζσ ελφο URI ζε έλαλ άιιν πφξν ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Σν θαηεγφξεκα κπνξεί λα είλαη 

νπνηνδήπνηε φλνκα απφ ην ρψξν ησλ εηδηθψλ νλνκάησλ XML (XML qualified). 

Γηα παξάδεηγκα, (29)(Δηθφλα 13) ζηελ δήισζε “Ora Lassila is the creator of the resource 

http://www.w3.org/Home/Lassila” έρνπκε ην resource (subject) “http://www.w3.org/Home/Lassila” ην 

property (predicate) “http://www.schema.org/#Creator” θαη ην value (object) “Ora Lassila”. 

 

Εηθόλα 13: Καηεπζπλόκελνο γξάθνο ησλ ζπζηαηηθώλ 

Σν RDF θαζνξίδεη κία ζχληαμε πνπ θαιείηαη RDF/XML (Δηθφλα 14) γηα ηελ αλαπαξάζηαζε RDF 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηάδνζή ηνπο αλάκεζα ζε ππνινγηζηέο. Σα XML tags εθθξάδνπλ ηελ ελλνηνινγία 

ηνπ εθάζηνηε πεξηερνκέλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ.  

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF> 

  <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila"> 
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     <s:Creator>Ora Lassila</s:Creator> 

     <s:createdWith rdf:resource="http://www.w3c.org/amaya"/> 

   </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
 

Εηθόλα 14: Παξάδεηγκα RDF/XML θσδηθνπνίεζεο. 

 

Εηθόλα 15: Ο γξάθνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ RDF/XML αλαπαξάζηαζε (Εηθόλα 14) 

Έλα ζχλνιν απφ RDF ηζρπξηζκνχο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ηδηνηήησλ (θαηεγνξεκάησλ) θαη ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηηο εθαξκνγέο. Έλα ηέηνην 

RDF «ιεμηιφγην» κπνξεί λα νξηζηεί ην RDF-Schema. Σν RDF-S ρξεζηκνπνηεί ηεξαξρία 

θιάζεσλ/ππνθιάζεσλ γηα ηνπο πφξνπο (ππνθείκελα). Η ζρέζε αλάκεζα ζε έλα ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο 

θαη ηελ θιάζε θαζνξίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα type. Type πεξηνξηζκνί (πεξηνξηζκνί ζρέζεο) ζηα ππνθείκελα 

θαη ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε ηα domain θαη range. Έλα παξάδεηγκα (30) πεξηνξηζκνχ 

domain είλαη φηη ζε έλαλ ηζρπξηζκφ, ηα ππνθείκελα θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα 

http://www.example.org/friendOf ζε κία ηξηάδα πξέπεη λα είλαη ηεο θιάζεο 

http://www.example.org/Person. 

Σα RDF ιεμηιφγηα πηνζεηνχληαη απφ έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (“Friend of friend” ή FOAF) θαη ηεο αλακεηάδνζεο πεξηερνκέλνπ 

(RSS). 

Σα Microformats είλαη κηθξά, δνκεκέλα θνκκάηηα δεδνκέλσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο ηζηνζειίδεο 

(HTML/XHTML) θαη ζε άιια έγγξαθα, φπσο XML θαη Atom/RSS feeds. Η HTML/XHTML έρεη 

ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα λα παξέρεη ζην ρξήζηε δηεπαθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηερφκελν κέζσ ελφο 

πεξηεγεηή ηζηνχ. Ωζηφζν, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο  ζήκαλζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

πξφηππα πεξηγξαθηθά νλφκαηα θιάζεσλ ζηηο HTML/XHTML εηηθέηεο, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

θαζαξά εμαγφκελα δεδνκέλα. Έηζη, κπνξνχκε ζρεηηθά εχθνια, λα αλαπηχμνπκε πξνγξάκκαηα πνπ ζα 

εμάγνπλ δεδνκέλα (φπσο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο, γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, δηεπζχλζεηο, 

εκεξνινγηαθά ζπκβάληα, θνηλσληθέο ζρέζεηο θ.ά.) απφ ηα microformats θαη ζα ηα επαλαρξεζηκνπνηνχλ 

mashups, κεραλέο αλαδήηεζεο θαη άιιεο εθαξκνγέο. (Δηθφλα 16) Σα microformats πξφζζεζαλ ζηηο 

εηηθέηεο ζήκαλζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ζεκαζηνινγία (πεξηγξαθή) ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ. 

Έηζη, απνθεχγνληαη άθνκςεο θαη πεξίπινθεο κέζνδνη φπσο ην screen-scraping θαη ε επεμεξγαζία 

θπζηθήο γιψζζαο. Η ρξήζε, ε πηνζέηεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ microformats επηηξέπεη ηελ 

επξεηεξίαζε, ηελ αλαδήηεζε, ηελ απνζήθεπζε ή ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ, ψζηε νη 

πιεξνθνξίεο λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα ζπλδπαζηνχλ. (31) 
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Εηθόλα 16: Δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη από microformats 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 16) δίλεηαη κία νπηηθή επεμήγεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ Microformats. 

Έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή κπνξεί λα αλαιχζεη ην έγγξαθν HTML/XHTML, θαη κε ηε ρξήζε ησλ 

microformats λα εμάγεη ρξήζηκα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε αλζξψπνπο, νξγαληζκνχο, ηνπνζεζίεο, 

πξντφληα θ.ά., ζε πάξα πνιχ κηθξφ ρξφλν. 

2.5.7.1 Σύπνη Microformats 

Έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά microformats γηα ηε ζεκαζηνινγηθή ζήκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ 

πιεξνθνξίαο. Σα κφλα επηβεβαησκέλα είλαη ηα hCard θαη hCalendar: 

 hCard – Αληηπξνζσπεχεη έλα θπζηθφ πξφζσπν ή έλαλ νξγαληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα πιεξνθνξίεο 

επηθνηλσλίαο. Πεξηιακβάλεη 

o adr – Γηα δηεπζχλζεηο 

o geo – Γηα γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (Δηθφλα 17) 

 hCalendar – Αληηπξνζσπεχεη πιεξνθνξίεο ηεο κνξθήο iCalendar γηα έλα γεγνλφο 

 hAtom – Αληηπξνζσπεχεη Atom feeds κέζα ζηελ HTML 

 hNews – Αληηπξνζσπεχεη εηδεζενγξαθηθφ πεξηερφκελν 

 hProduct – Αληηπξνζσπεχεη πξντφληα 

 hRecipes – Αληηπξνζσπεχεη ζπληαγέο θαη θαγεηφ 

 hResume – Αληηπξνζσπεχεη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

 rel-tag – πζρεηίδεη κία HTML εηηθέηα (<a>) κε έλα URL. (Δηθφλα 17) 

 rel-license – πζρεηίδεη κία HTML εηηθέηα (<a>) κε ην URL ηεο άδεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

ηζηνζειίδα 

 xoxo – Αληηπξνζσπεχεη ηεξαξρηθή δηάξζξσζε (δειαδή εκθσιεπκέλεο ιίζηεο, φπσο παξαπάλσ 

ζην hCard)  

<a href="/tag/mashup/" rel="tag" class="category">mashup</a> 

The birds roosted at 

   <span class="geo"> 

     <span class="latitude">52.48</span>, 
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     <span class="longitude">-1.89</span> 

   </span> 

 

Εηθόλα 17: Παξαδείγκαηα microformats 

 

2.5.8 RSS θαη ATOM 

Οη RSS feeds (ξνέο) είλαη κία νηθνγέλεηα απφ ηχπνπο δεδνκέλσλ βαζηζκέλεο ζηελ XML. Η RSS 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε πεξηερνκέλνπ (ελεκεξψζεηο) φπσο άξζξα εηδήζεσλ, δεκνζηεχζεηο logs 

θ.ά. Οη ελ ιφγσ ελεκεξψζεηο πεξηέρνπλ ηα πιήξε δεδνκέλα, ζχλνςε ησλ δεδνκέλσλ, 

ζρεηηθά κεηαδεδνκέλα, εκεξνκελία έθδνζεο θιπ, ελψ απνζηέιινληαη απηνκάησο ζηνλ ζπλδξνκεηή κέζσ 

Γηαδηθηχνπ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ηηο ξνέο 

δεδνκέλσλ νλνκάδνληαη αλαγλψζηεο rss ή aggregators. Οη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο ξνέο δεδνκέλσλ κέζσ ησλ κνλαδηθψλ URI ηνπο, αθνχ νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έγγξαθα XML. ε 

αληίζεζε κε ην RSS 1.0, ην RSS 2.0 (Δηθφλα 18) δε ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνδηαγξαθή RDF. 

Σν ATOM είλαη έλα λεφηεξν αιιά φκνην πξσηφθνιιν κεηάδνζεο ελεκεξψζεσλ βαζηζκέλν ζηελ XML 

θαη απνηειεί πξνηεηλφκελν πξφηππν ηνπ IETF. Γεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία 

απφ  ην RSS, έρεη παξφκνηα ζεκαζηνινγία αιιά ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο (Δηθφλα 19). 

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

<rss version="2.0"> 

   <channel> 

      <title>Apress</title> 

      <link>http://www.apress.com/</link> 

      <description>Welcome to Apress.com.</description> 

      <item> 

         <title>Excel 2007: Beyond the Manual</title> 

         

<link>http://www.apress.com/book/bookDisplay.html?bID=10232</link> 

         <description>...</description> 

      </item> 

      <item> 

         <title>Word 2007: Beyond the Manual</title> 

         

<link>http://www.apress.com/book/bookDisplay.html?bID=10249</link> 

         <description>...</description> 

      </item> 

   </channel> 

</rss> 

Εηθόλα 18: RSS 2.0 έγγξαθν ειεθηξνληθνύ βηβιηνπσιείνπ. 

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

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

   <title>Apress</title> 

   <subtitle>Welcome to Apress.com.</subtitle> 

   <link rel="alternate" type="text/html" 

href="http://www.apress.com/" /> 

   <link rel="self" 

href="http://examples.mashupguide.net/ch04/Atom1.0_Apress.xml" 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
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/> 

   <updated>2007-07-25T12:57:02Z</updated> 

   <author> 

      <name>Apress, Inc.</name> 

      <email>support@apress.com</email> 

   </author> 

   <id>http://apress.com/</id> 

   <entry> 

      <title>Excel 2007: Beyond the Manual</title> 

      <link 

href="http://www.apress.com/book/bookDisplay.html?bID=10232" 

/> 

      

<id>http://www.apress.com/book/bookDisplay.html?bID=10232</id> 

      <updated>2007-07-25T12:57:02Z</updated> 

      <summary type="html">...</summary> 

   </entry> 

   <entry> 

      <title>Word 2007: Beyond the Manual</title> 

      <link 

href="http://www.apress.com/book/bookDisplay.html?bID=10249" 

/> 

      

<id>http://www.apress.com/book/bookDisplay.html?bID=10249</id> 

      <updated>2007-07-25T12:57:10Z</updated> 

      <summary type="html">...</summary> 

   </entry> 

</feed> 
 

Εηθόλα 19: Atom 1.0  έγγξαθν ειεθηξνληθνύ βηβιηνπσιείνπ 

2.6 Tagging θαη Folksonomies 

Η νξγάλσζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ απνηειεί κία κεγάιε πξφθιεζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Οη εηηθέηεο (tags) είλαη έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο κεραληζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, γηα ηελ νξγάλσζή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ζπκκεηέρνληεο 

ρξήζηεο ζε έλα online δηακνηξαδφκελν πεξηβάιινλ. Μία εηηθέηα είλαη έλα θείκελν (ιέμε ή θξάζε) πνπ 

κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε έλα ηκήκα πεξηερνκέλνπ θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ.  

Η εθρψξεζε εηηθεηψλ ζε δηαδηθηπαθά αληηθείκελα (tagging) είλαη κία κέζνδνο επξεηεξίαζεο (indexing) 

θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δθαξκφδεηαη ζε κία πνηθηιία ςεθηαθψλ πφξσλ φπσο 

θσηνγξαθίεο, URLs, κνπζηθά θνκκάηηα θ.ά. Οη εηηθέηεο θαη νη πφξνη εθηίζεληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ρξήζηεο θαη απηφ δεκηνπξγεί θνηλσληθφ θίλεηξν ζην tagging. Οη ρξήζηεο εθρσξνχλ εηηθέηεο ζε 

δηαδηθηπαθά αληηθείκελα ζηνρεχνληαο ζηελ θνηλνπνίεζε, ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ αλάθηεζε απηψλ. Η 

αλαθάιπςε ραξίδεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο λένπ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί απφ άιινπο 

ρξήζηεο θαη καο ελδηαθέξεη. Η αλάθηεζε καο επηηξέπεη λα αλαθαινχκε ηα δηαδηθηπαθά αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ αλαθαιπθζεί λσξίηεξα. Με ηελ πξνζζήθε κίαο εηηθέηαο ζε έλα άξζξν ή έλα βίληεν πνπ καο 

ελδηαθέξεη βνεζάκε άιινπο ρξήζηεο κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα λα ην βξνπλ. πρλά ζπλαληάκε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ tagging (επηζήκαλζε κε εηηθέηα) σο social/collaborative (θνηλσληθφ/ζπλεξγαηηθφ) tagging 

ε νπνία  επηθεληξψλεηαη ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη εθαξκνγέο.  
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Σν ζχλνιν ησλ εηηθεηψλ πνπ εθρσξείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο ζρεκαηίδεη κία “folksonomy”. 

Απνηειεί έλα «ζπιινγηθφ ιεμηιφγην» πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ tagging. Folksonomy είλαη 

έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξαθηηθή ζπιινγηθήο δεκηνπξγίαο εηηθεηψλ θαη 

ζθνπεχεη λα θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθνξία απιή ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ αλαδήηεζε. Οη ζπιινγέο 

folksonomies απηέο έγηλαλ  γλσζηέο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ κε εθαξκνγέο «θνηλσληθνχ» ραξαθηήξα φπσο  

ζπιινγηθνί ζειηδνδείθηεο (social bookmarking applications), δηακνηξαζκφο θσηνγξαθηψλ (photo sharing 

applications) θαη πξνζσπηθά ηζηνιφγηα (weblogs).  

Οη ππνζηεξηθηέο ησλ ζπζηεκάησλ tagging πξνηείλνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ tagging γηα έλα είδνο 

κεραληζκνχ αλαηξνθνδφηεζεο. Αλ έλαο ρξήζηεο αθνινπζήζεη ηνπο «θαλφλεο» ησλ εηηθεηψλ πνπ έρνπλ 

πξνζηεζεί ζε έλα πφξν απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο, απηνί είλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ παξφκνην 

ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ζρεηηθψλ πφξσλ. (32) Έηζη ε folksonomy κεηαηξέπεηαη ζε ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπκκεηέρνληεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα. 

Οη folksonomies πξνζθέξνπλ επειημία, ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ειεπζεξία. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνδήπνηε φξν γηα ηελ πξφζζεζε κηα εηηθέηαο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ 

αθξηβψο ηε ζεκαζία ηνπ. 

Παξφια απηά, ε απιφηεηα ρξήζεο ηνπ tagging θαη ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο νκνηφκνξθεο δνκήο θαη 

ελλνηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηα ζπζηήκαηα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε δχν  

θαηεγνξίεο: (33) 

 Σνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Οη εηηθέηεο έρνπλ κηθξή ζεκαζηνινγία θαη πνιιέο εθδνρέο. Αθφκα θη 

αλ κεκνλσκέλεο εηηθέηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απνηέιεζκα κειέηεο ηνπ ρξήζηε, ην ζχλνιν 

απηψλ δελ αληηπξνζσπεχεη πάληα κε αθξίβεηα ηε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηά ηνπ. 

 Καηαλεκεκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα tagging έρνπλ δηθνχο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ εηηθεηψλ. Δπνκέλσο, αλ ζέινπκε 

λα ζπγθεληξψζνπκε δεδνκέλα tagging απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα κάζνπκε 

ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ εηηθεηψλ. 

Σα ζπζηήκαηα tagging επηιέγνπλ ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Οη ρξήζηεο είλαη απηνί πνπ πξνζζέηνπλ εηηθέηεο ζηνπο πφξνπο θαη φρη νη δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ θαη νη 

δεκηνπξγνί πεξηερνκέλνπ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ππάξρεη ε αληίιεςε φηη νη δεκηνπξγνί ηνπ πεξηερνκέλνπ 

δελ έρνπλ θίλεηξα γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ απηνπξνβνιή 

ηνπο. Δπνκέλσο ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζα πξνθχπηαλ ζα ήηαλ αλαμηφπηζηα. Οη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ 

εηηθέηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγεηαη έλα 

ζπλαθέο ιεμηιφγην. (32) 

2.6.1 Κξηηήξηα απνδνηηθνύ tagging 

Η επηζήκαλζε κε «θαιέο» εηηθέηεο βνεζάεη ζηελ αλαθάιπςε θαη αλάθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Έλα 

αμηφινγν ζχλνιν εηηθεηψλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:  

 Τςειή θάιπςε πνιιαπιώλ όςεσλ. Έλαο θαιφο ζπλδπαζκφο εηηθεηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

πνιιαπιέο φςεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη εηηθέηεο ελφο URL ηαμηδησηηθήο 

ηζηνζειίδαο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ γεληθέο εηηθέηεο φπσο θαηεγνξία (travel), ηνπνζεζία 

(Crete), εκεξνκελία (2016), ζπγθεθξηκέλε (Knossos Palace) θαη ππνθεηκεληθή (interesting) 

εηηθέηα. Όζν πην πνιιέο πηπρέο θαιχπηνληαη, ηφζν πην πηζαλφ είλαη έλαο ρξήζηεο λα αλαθηήζεη 

ην πεξηερφκελν. 
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 Τςειή δεκνηηθόηεηα. Αλ έλα ζχλνιν εηηθεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ηφηε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξφθεηηαη γηα spam. Δίλαη πην πηζαλφ 

λα πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά ην πεξηερφκελν πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη αθφκε πην πηζαλφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ έλα λέν ρξήζηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 Ειάρηζηε πξνζπάζεηα. Σν πιήζνο ησλ εηηθεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα αληηθείκελν πξέπεη λα 

είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ θαη ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπλδπαζκφ 

(ζχλνιν) ησλ εηηθεηψλ πξέπεη λα είλαη κηθξφο. Ωο απνηέιεζκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα βξίζθεη 

αληηθείκελα κέζσ ζχληνκεο πεξηήγεζεο ζηηο εηηθέηεο ηνπο.  

 Οκνηνγέλεηα. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη θαζνιηθή νληνινγία, νη εηηθέηεο κπνξεί λα απνθιίλνπλ 

δξακαηηθά. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθνχο φξνπο γηα ηελ 

ίδηα έλλνηα. Γεληθά παξαηεξνχληαη δχν ηχπνη απνθιίζεσλ: απηέο πνπ νθείινληαη ζε ζπληαθηηθέο 

δηαθπκάλζεηο, π.ρ. blog, blogging θαη bog, θαη εθείλεο πνπ νθείινληαη ζε ζπλσλπκίεο, π.ρ. cell-

phone, mobile phone, δειαδή δηαθνξεηηθνί ζπληαθηηθά, φξνη, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα έλλνηα. 

Αλ θαη νη απνθιίζεηο θέξλνπλ αληζνξξνπία ζηα ζπζηήκαηα tagging, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα αλάθιεζεο αληηθεηκέλσλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα επηηξέπεηαη ζην ρξήζηε 

λα ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε ζπληαθηηθή κνξθή αιιά λα ζπκπηχζζνληαη νη παξαιιαγέο ζε κία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ην ζχζηεκα αλαπαξάζηαζε. 

 Απνθιεηζκόο νξηζκέλσλ ηύπσλ εηηθεηώλ. Οη πξνζσπηθέο νξγαλσηηθέο εηηθέηεο είλαη ιηγφηεξν 

πηζαλφ λα θνηλνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπνκέλσο πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηε δεκφζηα 

ρξήζε. 

2.6.2 Tag Clouds 

Η νπηηθνπνίεζε ησλ folksonomies γίλεηαη κε ηε ρξήζε «ζχλλεθσλ εηηθεηψλ». Σα ζχλλεθα εηηθεηψλ 

απνηεινχλ ζηνηρεία δηεπαθήο ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηα δεδνκέλα κηαο folksonomy. ην ζχλλεθν 

εκθαλίδνληαη νη εηηθέηεο ηνπ ιεμηινγίνπ σο απιέο ιέμεηο θαη ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηνχληαη αιθαβεηηθά. 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εηηθεηψλ πνπ πεξηέρεη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πεξηγξάθεηαη κε αιιαγέο ζην 

ρξψκα ή ζηε γξακκαηνζεηξά ιέμεο. 
 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε εχξεζε κηαο εηηθέηαο είηε 

αιθαβεηηθά είηε κέζσ ηεο δεκνηηθφηεηάο ηεο. Οη εηηθέηεο είλαη ζπλήζσο ππεξζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε 

ζπιινγέο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηηθέηα.  Δπηιέγνληαο κία εηηθέηα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελν ην 

νπνίν έρεη επηζεκαλζεί κε απηή.   

Σα tag clouds έρνπλ ραξαθηεξηζηεί έμππλα (Jeffrey Zeldman) αιιά επίζεο έρνπλ επηθξηζεί πνιιέο θνξέο. 

Οη πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο θξηηηθέο αθνξνχζαλ φρη ηφζν ζηα tag clouds αιιά ηηο folksonomies 

γεληθφηεξα. Αξθεηνί έζπεπζαλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζχλλεθσλ (N. Jon , Tag Clouds: a 

Response, 2005) ραξαθηεξίδνληαο ηα σο βνεζήκαηα πινήγεζεο. Ο Zeldman ηζρπξίζηεθε φηη ε 

πξνζαξκνγή ησλ εηηθεηψλ αλάινγα κε ηε δεκνθηιία ηνπο εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζε ρξήζηκα 

αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ επηζεκαλζεί κε δεκνθηιείο εηηθέηεο. Ο Tomas Vander Wal ν άλζξσπνο πνπ 

επηλφεζε ηνλ φξν “folksonomy” πεξηγξάθεη ηα ζχλλεθα εηηθεηψλ σο «ζπκπαζεηηθά αιιά πξνζθέξνπλ 

ιίγε αμία». Οη επηθξηηέο ηεο ηδέαο ππνζηεξίδνπλ αθφκα φηη ε ειεπζεξία πνπ πξνζδίδεηαη ζην ρξήζηε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εηζαγσγή αλαμηφπηζηνπ φξνπ πνπ ζα έρεη αζπλεπή απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθνί φξνη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ κε πηζαλφ 

απνηέιεζκα λα αλαθχπηνπλ ελλνηνινγηθέο ζπλσλπκίεο θαη πνιπζεκίεο. Η απζαίξεηε θαη θαηά βνχιεζε 

ηνπ ρξήζηε πξνζζήθε εηηθεηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. 

ηα πιαίζηα κίαο έξεπλαο (32) γηα ην «αλ ηα tag clouds παξέρνπλ αμία ζηνπο ρξήζηεο πνπ αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο ζε έλα folksonomy ζχλνιν δεδνκέλσλ», νη ζπκκεηέρνληεο έρνληαο σο επηινγέο κέζσλ 
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αλαδήηεζεο έλα ζχλλεθν εηηθεηψλ θαη έλα πιαίζην αλαδήηεζεο, απάληεζαλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο κε 

ηε ρξήζε ηνπ ζχλλεθνπ. Απηφ δείρλεη φηη ηα ζχλλεθα εηηθεηψλ σθεινχλ ηελ πινήγεζε ζε κία 

folksonomy ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

 

Εηθόλα 20: Tag Cloud κε όξνπο ζρεηηθνύο πξνο ην Web 2.0 

2.6.3 εκαζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ folksonomies 

Έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο απφπεηξεο γηα ηελ πξνζζήθε δνκήο θαη ζεκαζηνινγίαο ζηα ζπζηήκαηα tagging. 

Οη πξνζεγγίζεηο ζην tagging εζηηάδνπλ ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πξνηχπσλ ρξήζεο εηηθεηψλ 

(Golder & Herberman, 2006), ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη πινήγεζε (Halpin et al., 2006; Jäschke, 

2008), θαη ζηελ αλάιπζε θαη νκαδνπνίεζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα tagging (Mika, 

2005; Brooks et al., 2006). Ο Golder θαη ν Herbermann ζπλέιεμαλ δεδνκέλα απφ ην del.icio.us (ππεξεζία 

ζπιινγηθψλ ζειηδνδεηθηψλ) θαη αλέιπζαλ ηε δνκή θαη ηα πξφηππα ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ tagging. Η 

εξγαζία ηνπο πξαγκαηεχεηαη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ζπλεξγαηηθφ tagging θαη ζηα taxonomies. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ην ζπλεξγαηηθφ tagging έρεη πεξηνξηζκνχο ζηε δνκή θαη ηε ζεκαζηνινγία ηνπ, παξέρεη 

δπλαηφηεηα κάζεζεο κε ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο  πιεξνθνξίαο. Ο Marlow (2006) 

παξαηήξεζε φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ν αξηζκφο ησλ εηηθεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, κπνξεί 

λα ζηαζεξνπνηεζεί, ελψ γηα άιινπο απμάλεηαη. χκθσλα κε κειέηε πνπ ζπκκεηείρε ν Cattuto (2007) νη 

folksonomies παξνπζηάδνπλ δνκή κηθξφθνζκνπ (small-world) φπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα. Έρνπλ εηζαρζεί 

έλλνηεο νκαδνπνίεζεο (clustering) θαη κέζεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο αλάκεζα ζε δχν θφκβνπο 

(characteristic path) γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπζρεηίζεσλ δχν άγλσζησλ θφκβσλ  ζηνλ κηθξφθνζκν ησλ 

εηηθεηψλ. Μία αθφκα κειέηε (Mika, 2005) πεξηγξάθεη ηα social tagging ζπζηήκαηα σο ηξηκεξείο γξάθνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο ρξήζηεο, ηηο εηηθέηεο θαη ηνπο πφξνπο. Γεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν 

ζπλεκθαλίζεσλ (co-occurrence network)  νληνινγηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα απφ ηηο εηηθέηεο. Η 

πξφηαζε επέθηαζεο ηνπ ηξηκεξνχο κνληέινπ έγηλε απφ ηνλ Gruber ν νπνίνο πξφζζεζε ην ρψξν 

επηζήκαλζεο (π.ρ. social bookmarking site) θαη ηελ παξάκεηξν ζεηηθφ/αξλεηηθφ ε νπνία γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε εηηθεηψλ απφ spammers. (33) 

Researchers Suggested model of tagging activities 

Mika, 2005; Halpin, 2006; Cattuto, 2007 Tagging: (U, T, R) 

Gruber (2005) Tagging: (object, tag, tagger, source, + or -) 
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Οη folksonomies δελ δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά, αιιά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ζπλεξγαηηθνχ tagging. Δπνκέλσο ην κνληέιν αλαπαξάζηαζεο ησλ folksonomies πξέπεη 

λα ζεσξεζεί σο κία ζπιινγή ζηηγκηφηππσλ ηνπ tagging model. Έλα κνληέιν αλαπαξάζηαζεο 

folksonomy, εθηφο απφ ηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο tagging  πξέπεη λα θαιχπηεη 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηηο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, νη folksonomies απνηεινχλ κία πξαθηηθή 

απφθηεζεο γλψζεο απφ ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζκνχ ησλ πφξσλ. Άξα ινηπφλ, ην 

folksonomy model πξέπεη  λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο tagging, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

Folksonomy: (tag set, user group, source, occurrence, Tagging†) 

Όπνπ ε ηειεπηαία παξάκεηξνο απνδίδεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ tagging πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο θαη φπνπ θάζε δηαδηθαζία αλαπαξίζηαηαη απφ ην κνληέιν: 

Tagging: (object, tag, tagger) 

Όπνπ νη παξάκεηξνη έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζηνινγία κε ην κνληέιν πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Gruber 

(παξαπάλσ). 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ folksonomies ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

νληνινγίεο θαη άιια δνκεκέλα ιεμηιφγηα θαη ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ νη ηερλνινγίεο εκαζηνινγηθνχ ηζηνχ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζπκπιήξσκα ζηηο 

folksonomies (Shirky, 2005; Hendler, 2007). Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, νη εηηθέηεο πεξηέρνπλ «ειεχζεξν» 

θείκελν  θαη επνκέλσο δελ έρνπλ ζαθείο ζεκαζίεο θαη είλαη επηξξεπείο ζε ζπλσλπκίεο, πνιπζεκίεο θαη 

αλζξψπηλα ζθάικαηα. Δλψ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζεκαζηνινγία κίαο εηηθέηαο κέζσ 

ηεο αλάγλσζεο ή ηεο ρξήζεο ηεο, νη ππνινγηζηέο δελ κπνξνχλ λα ηελ «θαηαλνήζνπλ», δεδνκέλνπ φηη δελ 

νξίδεηαη ζε κνξθή αλαγλψζηκε απφ ππνινγηζηή (Passant,2008). Σα ζπζηήκαηα folksonomies δελ 

παξέρνπλ νκνηφκνξθν ηξφπν δηακνηξαζκνχ, αληαιιαγήο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

tagging αλάκεζα ζε ρξήζηεο ή θνηλφηεηεο (Kim et al., 2007). Οη Specia θαη Motta (2007) πξφηεηλαλ σο 

ιχζε ηελ εληαηνπνίεζε folksonomies θαη νληνινγηψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ελλνηνινγίαο ησλ 

εηηθεηψλ. ε γεληθέο γξακκέο νη νληνινγίεο επηζεκάλζεσλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ηνπο αθφινπζνπο 

ηνκείο: (33) 

 Πξνεγκέλε Αλαπαξάζηαζε Γλώζεο.  Μία νληνινγία επηζήκαλζεο κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη 

ζηαζεξά ηηο νληφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηεινχληαη νη επηζεκάλζεηο. Η ζαθήο 

δνκή γλψζεο ησλ δεδνκέλσλ επηζήκαλζεο πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηα δηαζπλδεδεκέλα 

δεδνκέλα (Linked Data) ησλ δεδνκέλσλ επηζήκαλζεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. 

 Τπνζηήξημε Αληαιιαγήο Γλώζεο. Οη νληνινγίεο παξέρνπλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο δνκέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή γλψζεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο. Μία 

νληνινγία επηζήκαλζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηζεκάλζεηο ζε δηαθνξεηηθέο 

πιαηθφξκεο. 

 Επεμεξγαζία Από Τπνινγηζηή. Οη νληνινγίεο φπσο θαη νη ηερλνινγίεο ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ 

γεληθφηεξα, κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε γλψζε ζε «θαηαλνεηή» γηα ηνπο ππνινγηζηέο 

κνξθή ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα δηαζχλδεζε δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη 

ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ επηζήκαλζεο. 

Παξαθάησ βιέπνπκε (Πίλαθαο) έλα παξάδεηγκα πεξηγξαθήο εηηθεηψλ νληνινγίαο (εηηθεηψλ) MOAT ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηε κνξθή OWL. ηελ Δηθφλα 21 αλαπαξίζηαηαη ην rdf schema ηεο νληνινγίαο. 

<moat:Tag rdf:about="http://tags.moat-project.org/tag/paris"> 

 <moat:name><![CDATA[paris]]></moat:name> 

 <moat:hasMeaning> 
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  <moat:Meaning> 

   <moat:meaningURI rdf:resource="http://sws.geonames.org/2988507/"/> 

   <foaf:maker rdf:resource="http://example.org/user/foaf/1"/> 

  </moat:Meaning> 

 </moat:hasMeaning> 

 <moat:hasMeaning> 

  <moat:Meaning> 

   <moat:meaningURI rdf:resource="http://sws.geonames.org/4402452/"/> 

   <foaf:maker rdf:resource="http://example.org/user/bob/foaf"/> 

   <foaf:maker rdf:resource="http://somwhere.net/myblog/foaf.rdf#me"/> 

  </moat:Meaning> 

 </moat:hasMeaning> 

</moat:Tag> 

 

 

 

Εηθόλα 21: Οληνινγία επηζήκαλζεο MOAT 

2.7 Πιαηθόξκεο ζπλεξγαζίαο  

Σν groupware/collaborative software (ή πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο/ζπλεξγαηηθφ ινγηζκηθφ) είλαη κία 

θαηεγνξία πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε εξγαζίεο κε θνηλφ ζηφρν, βξηζθφκελνη ζε γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλεο ηνπνζεζίεο, 

κέζσ θνηλψλ δηεπαθψλ ζην Γηαδίθηπν, σο κέζν επηθνηλσλίαο εληφο ηεο νκάδαο. Δπίζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε αξρεηνζέηεζε αξρείσλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά. Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

αξρεία απηά, λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα ηα αλαθηήζνπλ. 

Σα ζπζηήκαηα groupware ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ζπγθεθξηκέλα: 

 Δπηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή πνπ ππνζηεξίδεη άκεζν ζπκκεηέρνληα. 

 πζηήκαηα ζπλαληήζεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ θνηλή αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 
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 Κνηλφρξεζηεο εθαξκνγέο. 

 Σερλεηά αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ 

θνηλφρξεζησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο 

Σν groupware είλαη είηε ζχγρξνλν είηε αζχγρξνλν (Δηθφλα 22). Σν ζχγρξνλν groupware είλαη κηα 

θαηεγνξία εθαξκνγψλ πνπ επηηξέπεη ζε κηα νκάδα αηφκσλ πνπ είλαη θπζηθά δηαρσξηζκέλα λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θνηλφρξεζηα ππνινγηζηηθά αληηθείκελα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.  Η βαζηθή απαίηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ groupware είλαη ν ζπληνληζκφο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ 

ησλ πειαηψλ. Οη δηεπαθέο ρξήζηε ππνζηεξίδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ελφηεηαο. Απαηηνχλ θνηλφ θαλάιη ήρνπ 

γηα επηθνηλσλία. 

Σν αζχγρξνλν ζπλεξγαηηθφ ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί e-mail, δνκεκέλα κελχκαηα, πξάθηνξεο, ξνή 

εξγαζίαο, πξάθηνξεο δηάζθεςεο κέζσ ππνινγηζηή, ζπζηήκαηα θνηλήο ρξήζεο αξρείσλ θαη ζπλεξγαηηθά 

ζπγγξαθηθά ζπζηήκαηα, κεηαμχ άιισλ. Οη αζχγρξνλεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ δηαηεξνχληαη 

κφλν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αληηγξάθσλ ησλ δεδνκέλσλ κε πξφζβαζε αλάγλσζεο ή εγγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηαπηφρξνλεο ελεκεξψζεηο ζηα δεδνκέλα. 

Η εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ groupware ζην Γηαδίθηπν ζπλείζθεξε ζηελ αλάπηπμε ηνπ Web 2.0, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ, ηε δηάζθεςε ζην Web, ηα εκεξνιφγηα νκάδσλ, ηελ 

θνηλή ρξήζε εγγξάθσλ θ.ιπ. 

 

Εηθόλα 22: Υξνληθή/Υσξηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ groupware 

Σα ζπζηήκαηα πνπ πινπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ groupware είλαη αλά θαηεγνξίεο ηα εμήο:(Δηθφλα 22) 

 Γηαθνξεηηθφο ρξφλνο θαη ηφπνο 

 Email 

 Calendaring Scheduling 

 Workflow 

 Ίδηνο ρξφλνο θαη δηαθνξεηηθφο ηφπνο 

 Chat room 

 Gaming 
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 Video Conferencing 

 Shared Workspace 

 Τβξηδηθά 

 Bulletin boards 

 Content exchange 

 Online Classrooms 

 Group Decision Support Systems and Electronic meeting rooms 

2.7.1 Αξρηηεθηνληθή Groupware 

Όια ηα ζπζηήκαηα groupware έρνπλ θνηλά αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ζην front-end/client θαη ζην back-

end/server κέξνο. (Δηθφλα 23) 

 

Εηθόλα 23: Γεληθή αξρηηεθηνληθή 

Παξαθάησ (Δηθφλα 24) βιέπνπκε ην κνληέιν ηεο θεληξνπνηεκέλεο (centralized) αξρηηεθηνληθήο 

groupware ζπζηεκάησλ. Τπάξρεη έλα κνλαδηθφ αληίγξαθν ηεο θαη αθνινπζείηαη ε απιή πεξίπησζε 

αξρηηεθηνληθήο δηαθνκηζηή-πειάηε.  

 

Εηθόλα 24: Κεληξνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή 

Παξαθάησ (Δηθφλα 25) βιέπνπκε ην κνληέιν ηεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ (replicated) 

groupware ζπζηεκάησλ, γλσζηή θαη σο peer-peer. Τπάξρεη έλα αληίγξαθν ηεο εθαξκνγήο θαη έλα 

αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο. Απηή ε πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί ζέκαηα ζπλνρήο. 
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Εηθόλα 25: Αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

Η ηξίηε αξρηηεθηνληθή θαιείηαη πβξηδηθή (Hybrid) γηαηί ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηηο άιιεο δχν πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ. ε έλα hybrid groupware ζχζηεκα ππάξρεη αληίγξαθν ηεο εθαξκνγήο ηνπηθά ζην 

ζηαζκφ εξγαζίαο θαζψο θαη θξπθή κλήκε (cache) γηα γξήγνξε αληαπφθξηζε. πλεπψο ε βάζε δεδνκέλσλ 

βξίζθεηαη θεληξηθά θαη ην ξεηφ ή ππνλννχκελν θιείδσκα (explicit or implicit locking) ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ε δηάδνζε ελεκεξψζεσλ (updates propagation), ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή, δηαγξαθή θαη 

ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ, απνηεινχλ θεληξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

2.7.2 Κνηλόρξεζηνη ρώξνη εξγαζίαο (shared workspaces) 

Μία ζεκαληηθή θαηεγνξία groupware ζπζηεκάησλ είλαη απηή ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

απνκαθξπζκέλε ζπλεξγαζία κέζσ ελφο δηακνηξαδφκελνπ ρψξνπ εξγαζίαο, κία επηθάλεηα εξγαζίαο φπνπ 

νη εηαίξνη ζπλεξγάδνληαη κε ην ρεηξηζκφ εξγαιείσλ θαη αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο. ηελ θαηεγνξία απηή, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εθαξκνγέο φπσο δηακνηξαδφκελνη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, πξνγξάκκαηα ζρεδίαζεο 

θαη multi-player παηρλίδηα. 

Σα νκαδηθά θαζήθνληα ζε απηά ηα ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε κεξηθνχο ηχπνπο. χκθσλα κε ηνλ 

McGrath, ηα θαζήθνληα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ: 

 δεκηνπξγία λέσλ αληηθεηκέλσλ, 

 νξγάλσζε ησλ πθηζηάκελσλ αληηθεηκέλσλ, 

 εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ ή ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ 

 θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, ή 

 ηε δηαρείξηζε ελφο απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

Γηα έλα έξγν ζπλεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί ζε έλα θνηλφ ρψξν εξγαζίαο, πξέπεη λα ζπκβνχλ 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Καη' αξράο, πξέπεη λα εθηειεζηεί ε βαζηθή εξγαζία. Απηφ ην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο δελ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα κηα νκάδα απφ φ, ηη γηα έλα άηνκν, δεδνκέλνπ φηη νη ίδηεο ελέξγεηεο 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα θηάζνπκε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Ωζηφζν νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο 

εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ έλα άιιν ζχλνιν εληειψο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο σο ην θχξην θαζήθνλ, ηφηε απηφ ην ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε νκαδηθή 

εξγαζία. Έλα ζχζηεκα groupware πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη ηελ εξγαζία γηα ην βαζηθφ θαζήθνλ θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία. πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκν. Η νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

δχν ηνκείο: ηα θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα θαη ηε κεραληθή ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Ο ηνκέαο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε κεραληθή ηεο ζπλεξγαζίαο, δειαδή νη νκαδηθέο 
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ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ζπκβνχλ, επί πξφζζεηα ζηηο αηνκηθέο, γηα λα νινθιεξσζεί έλα θαζήθνλ. Η 

κεραληθή ηεο ζπλεξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Απζεληηθή επηθνηλσλία. Η ζθφπηκε αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ζπλεξγαζίαο.  

 πλεπαγόκελε επηθνηλσλία. Δθηφο απφ ηελ απζεληηθή επηθνηλσλία, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο εθπέκπνληαη κε εζειεκέλα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Οη 

δχν θχξηνη ηχπνη ζπλεπαγφκελεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα αληηθείκελα πνπ ρεηξίδνληαη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αηνκηθά, θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελέξγεηεο ηεο ελζσκάησζεο ελφο αηφκνπ κέζα ζην ρψξν 

εξγαζίαο. 

 πληνληζκόο δξάζεο. Οη άλζξσπνη νξγαλψλνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε θνηλφ ρψξν εξγαζίαο ψζηε 

λα κελ έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε άιινπο. Οη θνηλφρξεζηνη πφξνη θαη εξγαιεία απαηηνχλ 

πξνγξακκαηηζκέλε ρξήζε. Ο θαθφο ζπληνληζκφο έρεη σο απνηέιεζκα αληηπαξαζέζεηο ρξεζηψλ, 

δηπιφηππεο πεξηηηέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί απφ άιινπο. 

 ρεδίαζε. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ είλαη πνιχ πςεινχ επηπέδνπ γηα λα ζεσξεζνχλ 

φηη πεξηέρνληαη ζηε κεραληθή ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά άιιεο ζπκβαίλνπλ επαλεηιεκκέλα κέζα ζην 

θνηλφρξεζην ρψξν εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη άλζξσπνη δηαλέκνπλ θαη επαλαδηαλέκνπλ ην 

θαζήθνλ φζν πξνρσξνχλ καδί, δεζκεχνπλ πεξηνρέο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα δηθηά ηνπο ρξήζε  ή 

εμεηάζηε δηάθνξνπο ηξφπνπο ελεξγεηψλ κε πξνζνκνίσζε ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο (π.ρ. 

ππνδεηθλχνληαο κηα δηαδξνκή κε δείθηε πξηλ αξρίζεη ε θαηαζθεπή). 

 Παξαθνινύζεζε. Πνιιέο απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο κεραληθήο ηεο ζπλεξγαζίαο βαζίδνληαη ζηελ 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο άιινπο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο είλαη απιά πιεξνθνξίεο ελεκεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

(workspace awareness). Γειαδή πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ άιισλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηελ επίγλσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

φπνπ ρξήζηεο παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο άιισλ πην εκθαλψο φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 

επίβιεςεο ελφο καζεηεπφκελνπ. 

 πλδξνκή. Σα κέιε κηαο νκάδαο παξέρνπλ βνήζεηα ζε έλα άιιν φηαλ ρξεηάδεηαη. Η βνήζεηα 

κπνξεί λα είλαη άηππε θαη επθαηξηαθή, ή κπνξεί λα δεηεζεί ιεπηνκεξψο. ε θάζε πεξίπησζε ε 

θαηάιιειε βνήζεηα απαηηεί ηελ επίγλσζε ηνπ ηη θάλνπλ θαη ηνπ ζεκείνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα 

θαζήθνληα ηνπο νη εηαίξνη πνπ δέρνληαη ηε βνήζεηα. 

 Πξνζηαζία. Έλαο θίλδπλνο ζηελ νκαδηθή εξγαζία είλαη φηη νη εηαίξνη κπνξεί αθνχζηα λα 

αιιάμνπλ ή λα θαηαζηξέςνπλ ηελ εξγαζία πνπ άιινη έρνπλ θάλεη. Οη εηαίξνη πξέπεη επνκέλσο λα 

πξνζέρνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα, παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ νη ελέξγεηεο ησλ άιισλ ζα 

κπνξνχζαλ λα θέξνπλ θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα απνηξέςνπλ νξηζκέλα είδε 

δξαζηεξηνηήησλ. 

2.7.3 Κνηλόρξεζηα απνζεηήξηα (shared repositories) 

Κνηλφρξεζηα απνζεηήξηα θαινχληαη νη δεμακελέο δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο εηζάγεη θαη αληιεί δεδνκέλα κία 

νκάδα ζην δηαδίθηπν. Μία ηέηνηα δεμακελή ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο θνηλφρξεζηνο θάθεινο ζε κηα 

ππεξεζία λέθνπο γηα δηακνηξαζκφ αξρείσλ. 

Μηα δεκνθηιήο εθδνρή θνηλφρξεζησλ απνζεηεξίσλ, είλαη ηα απνζεηήξηα ειέγρνπ εθδφζεσλ. Σα 

απνζεηήξηα απηά αλαθέξνληαη ζε δνκέο δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζε θάπνηνλ server θαη 
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πεξηέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην ζχλνιν ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαθέισλ, ηζηνξηθφ ζρεηηθά κε αιιαγέο πνπ 

έρνπλ γίλεη, αληηθείκελα πξνο δέζκεπζε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα απηά. 

ε απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία, σο θνηλφρξεζην απνζεηήξην ζεσξνχκε ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν, θαη αθνξά ππεξεζίεο λέθνπο δηακνηξαζκνχ ςεθηαθψλ αξρείσλ θαη 

εγγξάθσλ (Google Drive. Σα κέιε ηεο νκάδαο βιέπνπλ απηφ ην ζχλνιν σο κηα ελνπνηεκέλε δεμακελή 

πιεξνθνξηψλ, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα εηζάγνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ πιηθφ. 

2.7.4 Τπεξεζίεο ππνινγηζηηθνύ λέθνπο θαη ζπλεξγαζία 

Δλλνηνινγηθά, ε ιέμε λέθνο ρξεζηκνπνηείηαη σο κεηαθνξά ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη αλαθέξεηαη ζε φιε ηελ 

ππνδνκή θαη ην ινγηζκηθφ πνπ θαζηζηά εθηθηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Οπζηαζηηθά ην λέθνο είλαη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ, δηθηχσλ, απνζεθεπηηθψλ κέζσλ, 

ππεξεζηψλ θαη δηεπαθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε παξνρή επεμεξγαζηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ σο 

ππεξεζηψλ. Η παξερφκελε ππεξεζία ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ, ππνδνκέο, απνζεθεπηηθφ 

πεξηερφκελν ή θαη φια απηά σο νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

ην ππνινγηζηηθφ λέθνο ε απνζήθεπζε, ε επεμεξγαζία θαη ε ρξήζε δεδνκέλσλ, ινγηζκηθνχ θαη 

ππεξεζηψλ γίλεηαη δηαδηθηπαθά, κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ππνινγηζηψλ ζε θεληξηθά data center. 

Τπεξεζίεο φπσο ε θαη' αίηεζε παξνρή εηθνληθψλ κεραλψλ, ην δηαδηθηπαθφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή 

ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπρλά βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Οη θαηαλαισηέο 

εμνηθνλνκνχλ πφξνπο απφ ηελ αγνξά θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ, ηε ζπληήξεζε αθξηβψλ εμππεξεηεηψλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.   

χκθσλα κε ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη Σερλνινγίαο ησλ Η.Π.Α., «ην ππνινγηζηηθφ λέθνο είλαη 

έλα κνληέιν πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ εχθνιε θαη θαη‟ απαίηεζε πξφζβαζε κέζσ δηθηχνπ ζε κία 

θνηλφρξεζηε δεμακελή πξνζαξκφζηκσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ (π.ρ. δίθηπα, δηαθνκηζηέο, απνζεθεπηηθφο 

ρψξνο, εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο) πνπ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηεζνχλ/αλαδηαλεκεζνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε 

ιεηηνπξγία γξήγνξα, κε ειάρηζην θφζηνο θαη γλψζεηο δηαρείξηζεο ή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πάξνρν ηεο 

ππεξεζίαο. Απηφ ην κνληέιν απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηξία κνληέια παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ηέζζεξα κνληέια αλάπηπμεο» (34) 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη θνηλά κεηαμχ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, 

είλαη: 

 Απηνεμππεξεηνύκελε θαη’ απαίηεζε. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ππνινγηζηηθνχο 

πφξνπο φπσο ρξφλν ζηνλ δηαθνκηζηή θαη ρψξν απνζήθεπζεο ζην δίθηπν, φπνηε ην ρξεηαζηεί 

απηνκάησο, ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα αλζξψπηλε ελέξγεηα κε ηνλ εθάζηνηε πάξνρν.  

 Επξεία πξόζβαζε κέζσ δηθηύνπ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη δηαζέζηκεο ζε φιν ην 

δίθηπν θαη πξνζβάζηκεο απφ ζπζθεπέο θαη πιαηθφξκεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. (πρ θηλεηά, 

ηακπιέηεο, ππνινγηζηέο ηζέπεο, ζηαζεξνί ππνινγηζηέο θηι.). 

 Δηαζεζηκόηεηα πόξσλ. Οη ππνινγηζηηθνί πφξνη ηνπ παξφρνπ δηαηίζεληαη κε ζθνπφ λα 

εμππεξεηήζνπλ πνιιαπινχο ρξήζηεο, κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο θπζηθνχο θαη εηθνληθνχο πφξνπο λα 

αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή 

 Ειαζηηθόηεηα. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζε 

ζχγθξηζε κε πξνγελέζηεξα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη ε ειαζηηθφηεηα. Η ειαζηηθφηεηα 

αθνξά ζηελ απμνκείσζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Απηφ εμαιείθεη ηελ αλάγθε θαη ην ξίζθν γηα 
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επελδχζεηο ζε ηνπηθέο πιηθέο ππνδνκέο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

 Πιεξσκή κε βάζε ηε ρξήζε. Οη ππνινγηζηηθνί πφξνη κεηξηνχληαη αλαιπηηθά, επηηξέπνληαο ζηνπο 

ρξήζηεο λα πιεξψλνπλ αθξηβψο κφλν γηα ηνπο πφξνπο θαη ην θφξην εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

2.7.4.1 Καηεγνξίεο ππεξεζηώλ λέθνπο 

Software as a Service (SaaS). Σν κνληέιν SaaS oξίδεηαη απιά σο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη 

(θηινμελνχληαη)ζην λέθνο θαη είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ δηαδηθηχνπ ή ελφο API. Ο πάξνρνο ζπγθξνηεί 

θεληξηθά εθαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη ηππηθά πξνζβάζηκεο κέζσ δηεπαθψλ δηαδηθηχνπ φπσο έλαο 

πεξηεγεηήο δηθηχνπ ζε ζπζθεπέο πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα φπσο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, 

tablets, smartphones θαη άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο. Ο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ην δηαδίθηπν, ηνπο 

δηαθνκηζηέο, ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δελ έρεη θαζφινπ (ή έρεη πεξηνξηζκέλν) έιεγρν πάλσ ζηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή. 

Platform as a Services (PaaS). ην κνληέιν PaaS, o πάξνρνο δηαζέηεη ζηνπο ρξήζηεο πιαηθφξκεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη εξγαιεία, γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθαξκνγέο ζε κία ππνδνκή 

λέθνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξακκαηηζηηθέο γιψζζεο θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη 

ππνζηεξίδνληαη απ‟ απηφλ. Ο θαηαλαισηήο δελ δηαρεηξίδεηαη νχηε ειέγρεη ην ππάξρνλ δίθηπν, ηνπο 

δηαθνκηζηέο, ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, αιιά κπνξεί λα ειέγμεη ηηο ίδηεο 

ηηο εθαξκνγέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην πεξηβάιινλ ησλ εθαξκνγψλ. Αληηπξνζσπεπηηθά 

παξαδείγκαηα γηα ην PaaS είλαη ην Google App Engine θαη ην Amazon Web Services. 

 

Infrastructure as a Service (IaaS). To IaaS είλαη ην κνληέιν ζην νπνίν ν πάξνρνο πξνζθέξεη δηαθνκηζηέο, 

απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη άιινπο εηθνληθνχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ζην λέθνο, ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο θαηαλαισηήο δελ δηαρεηξίδεηαη νχηε ειέγρεη ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ λέθνπο 

αιιά ειέγρεη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηελ απνζήθεπζε, ηηο εθαξκνγέο αλάπηπμεο θαη πηζαλψο ειέγρεη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ θάπνηα ζηνηρεία φπσο ην ηείρνο πξνζηαζίαο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε θφξηνπ. 

 

2.7.4.2 Μνληέια αλάπηπμεο 

Δεκόζην ππνινγηζηηθό λέθνο. Έλα ππνινγηζηηθφ λέθνο ην νπνίν δηαηίζεηαη ειεχζεξα, πξνο ρξήζε, ιέγεηαη 

δεκφζην. Οη ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ λέθνπο (εθαξκνγέο, ρψξνο απνζήθεπζεο θαη άιινη πφξνη) κπνξνχλ 

λα είλαη δσξεάλ. Γεληθφηεξα, νη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαηέρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ηελ ππνδνκή ζε δηθά ηνπο data centers θαη ε πξφζβαζε ζε απηέο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

Γηαδηθηχνπ. Γεκνθηιείο ππεξεζίεο δεκνζίσλ λεθψλ απνηεινχλ νη Google Compute Engine (GCE), 

Google App Engine (GAE), Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Web Services (AWS), 

Microsoft Azure θαη Heroku. 

Ιδησηηθό ππνινγηζηηθό λέθνο. Σν ηδησηηθφ ππνινγηζηηθφ λέθνο είλαη κία ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 

πνπ ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά γηα έλαλ κνλαδηθφ νξγαληζκφ. Η θαηνρή θαη δηαρείξηζε ηεο ππνδνκήο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη εζσηεξηθά απφ ηνλ νξγαληζκφ ή εμσηεξηθά απφ ηξίηνπο. Σα ηδηφθηεηα data 

centers είλαη ελ γέλεη απαηηεηηθά ζε θεθάιαηα, θαζψο απαηηνχλ θαηαλνκή ρψξσλ, πιηθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθφ έιεγρν. Σν ηδησηηθά ππνινγηζηηθά λέθε έρνπλ επηθξηζεί, επεηδή νη ρξήζηεο πξέπεη λα 

αγνξάδνπλ, λα ζηήλνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ ππνδνκή θαη νπζηαζηηθά δελ εθκεηαιιεχνληαη ηα 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα πνπ θαζηζηνχλ ην ππνινγηζηηθφ λέθνο κία ηφζν ελδηαθέξνπζα ηδέα. 

Κνηλνηηθό ππνινγηζηηθό λέθνο. Ωο θνηλνηηθφ, ραξαθηεξίδεηαη ην ππνινγηζηηθφ λέθνο πνπ πινπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ κία ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα ρξεζηψλ απφ 
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νξγαληζκνχο κε θαζνξηζκέλν θαη θνηλφ ζθνπφ. Η ππνδνκή ελφο θνηλνηηθνχ λέθνπο κπνξεί λα βξίζθεηαη 

ζηελ θαηνρή θαη δηαρείξηζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ, ζε θάπνην εμσηεξηθφ 

πάξνρν ή αθφκα θαη ζε ζπλδπαζκφ απηψλ. 

Τβξηδηθό ππνινγηζηηθό λέθνο. Σν πβξηδηθφ ππνινγηζηηθφ λέθνο απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο λέθνπο (ηδησηηθή, θνηλνηηθή ή δεκφζηα), νη νπνίεο παξακέλνπλ δηαθξηηέο 

νληφηεηεο αιιά ηαπηφρξνλα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, πξνζθέξνληαο ηα νθέιε πνιιαπιψλ κνληέισλ 

αλάπηπμεο. Η ππνδνκή ηνπ λέθνπο επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ κίαο εθαξκνγήο λέθνπο ζε 

ζπκπιεξσκαηηθά αλεμάξηεηα λέθε φηαλ πξνθχςνπλ απμεκέλεο αλάγθεο απνζήθεπζεο ή ππνινγηζηηθήο 

ηζρχνο (cloud bursting).  
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 ελάξην ρξήζεο & πξνζέγγηζε 

3.1 iSTLab Calendar 

Οη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκεξνιφγηνπ (online calendar) ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ρξνληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ (πξνζαξκνγή ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα ελφο γεγνλφηνο) θαη ππελζχκηζε γεγνλφησλ. 

Παξφια απηά ε ρξήζε ελφο online calendar κπνξεί  λα απαηηεί ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πξνγξακκαηηζκφο 

θαη παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ, αξρεηνζέηεζε/αλάθιεζε θαη αλάθηεζε θαζεθφλησλ, ηα νπνία δελ 

ππνζηεξίδνληαη επαξθψο απφ ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα.  

To iSTLab Calendar είλαη κία ππεξεζία online εκεξνιφγηνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππεξεζία Google 

Calendar κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ API. Δλζσκαηψλεη δπλαηφηεηεο γηα πξνζζήθε μερσξηζηνχ ςεθηαθνχ 

πιηθνχ ζηα εκεξνινγηαθά γεγνλφηα. (Δηθφλα 26) Τπνζηεξίδεη δηακνηξαζκφ αξρείσλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

Google Drive (public API), θσηνγξαθηψλ θαη  βίληεν κέζσ ηεο ππεξεζίαο Flickr (public API), 

ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο κέζσ ηεο ππεξεζίαο Disqus (public API), δηαρείξηζε έξγνπ/θαζήθνληνο κέζσ 

ηεο ππεξεζίαο Asana (public API) θαη ζπιινγηθνχο ζειηδνδείθηεο. Η λέα ππεξεζία απνηειεί κία ζχλζεζε 

ςεθηαθνχ πιηθνχ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη θαη εμειίζζεηαη ζηαδηαθά γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο πνπ ζρεδηάδεηαη. Η ζχλζεηε ππεξεζία εκεξνινγίνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιειεμαξηψκελε 

ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα 

(νηθνζχζηεκα) κε «εμσηεξηθά» μερσξηζηά ςεθηαθά αξρεία πεξηερνκέλνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

ζπγθέληξσζε ζπλφισλ δεδνκέλσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα επζπγξακκίζνπλ φρη κφλν θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο. Σα ζχλζεηα ςεθηαθά αληηθείκελα ζην iSTLab 

Calendar ελζαξξχλνπλ ηελ επέιηθηε θαη ππεχζπλε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην publications calendar (API), ην εκεξνιφγην ην νπνίν ελεκεξψλεηαη κε ηηο 

δεκνζηεχζεηο αθαδεκατθψλ, εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη θνηηεηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ iSTLab. ην 

εκεξνιφγην δεκηνπξγνχληαη «πινχζηα» γεγνλφηα ηα νπνία εθηφο ηα πξνθαλή ζηνηρεία (εκεξνκελία, ψξα, 

ηίηινο θιπ.) κπνξεί λα θέξεη εηηθέηεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ γεγνλφηνο (event tags) εηηθέηεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν ηεο δεκνζίεπζεο (ιέμεηο-θιεηδηά). O δεκηνπξγφο ηνπ γεγνλφηνο κπνξεί λα 

επηζπλάςεη ην αξρείν ηεο δεκνζίεπζεο θαη άιιν πιηθφ κέζσ ηνπ Google Drive. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε βίληεν κέζσ ηνπ YouTube, θσηνγξαθηψλ-βίληεν κέζσ ηνπ Flickr θαη 

θαζεθφλησλ κέζσ ηνπ Asana. 
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Εηθόλα 26: Αξρηηεθηνληθή iSTLab Calendar 

3.2 Δξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ 

3.2.1 Google Sign-In  

Η δηαδηθαζία Google Sign-In ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν OAuth 2.0 γηα ηελ ελζσκάησζε κηαο 

εθαξκνγήο κε ηα Google APIs. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απαηηείηαη ην client ID ηεο εθαξκνγήο 

θαη έπεηηα, έλαο ινγαξηαζκφο Google. To authorization request (αίηεκα ηαπηνπνίεζεο) απνζηέιιεηαη 

ζηνλ Google OAuth εμππεξεηεηή κέζσ ηνπ Sign-In θνπκπηνχ πνπ ελζσκαηψλεη ν πξνγξακκαηηζηήο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ρνξεγήζεη δηθαηψκαηα ρξήζεο ζηελ 

εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ ζην νπνίν ηνπ δεηείηαη ε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ (Δηθφλα 

27) ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο απηήο (αιιεινγξαθία Gmail, Google Docs, 

αξρεία ζην Drive, επαθέο Google θ.ά.). Έπεηηα ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα token (access_token)  ην νπνίν 

ηνπ δίλεη ηνπ δίλεη πξφζβαζε ζηα APIs ζηα νπνία πξνεγνπκέλσο ρνξήγεζε δηθαηψκαηα. Μεηαμχ άιισλ, 

ιακβάλεη θαη ην authorization code ην νπνίν ην ζηέιλεη ζην backend εμππεξεηεηή ηεο εθαξκνγήο (Δηθφλα 

28) θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ, ην αληαιιάζζεη κε ην εμππεξεηεηή ηνπ API (Google API Server) γηα έλα 

άιιν token (access_token)  ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ to backend γηα θιήζεηο ζην API εθ κέξνπο ηνπ 
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ρξήζηε (πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζην backend) θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ην refresh token, ην νπνίν 

επηζηξέθεηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ API καδί κε ην access_token.  (35) 

 

Εηθόλα 27: Υνξήγεζε δηθαησκάησλ ζηελ εθαξκνγή 

    else if (googleUser.code) { 

        var auth2 = gapi.auth2.getAuthInstance(); 

        auth2.isSignedIn.listen(function (a) { 

            email = getUserInformation(auth2.currentUser.get()); 

            sendToAuthServlet(googleUser.code, "false", email); 

            makeApiCall(); 

        }); 

    } 
Εηθόλα 28: ε απηό ην ηκήκα θώδηθα ην αληηθείκελν πνπ επηζηξέθεηαη από ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Google ηνπ ρξήζηε, 

αλ πεξηέρεη θσδηθό πηζηνπνίεζεο (authorization code) ζα ζηαιεί ζην backend γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ κε access θαη refresh tokens 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαιέζεη ην API γηα ηελ άληιεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο. 

3.2.2 Google Drive API 

Η πιαηθφξκα ηνπ Drive πξνζθέξεη APIs θαη βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη documentation γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πεξηιακβάλεη 

κεηαθφξησζε θαη ιήςε αξρείσλ ζην ζχλλεθν. Όκσο, ην Drive πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ απιή 

απνζήθεπζε αξρείσλ: 

 Αλαδήηεζε αξρείσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν files.list ηνπ Drive API κπνξνχκε λα 

αλαδεηήζνπκε θαη λα αλαθηήζνπκε ζπγθεθξηκέλα αξρεία, κε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηα 

κεηαδεδνκέλα ησλ αξρείσλ.(Δηθφλα 29) 

 Δηαλνκή θαη πξνώζεζε. Οη εθαξκνγέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drive κπνξνχλ 

λα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ Connected Apps to Drive ζε ζρεηηθή ελφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Google Drive. 

 Δηακνηξαζκόο θαη ζπλεξγαζία. Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Drive API 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη ξπζκίζεηο δηακνηξαζκνχ ησλ αξρείσλ. 
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Δπηπιένλ, παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη ζπδεηήζεσλ γηα ηα αξρεία, επηηξέπνληαο ηε 

ζπλεξγαηηθή εξγαζία ζηνπο ρξήζηεο πνπ ηα κνηξάδνληαη. 

 Άλνηγκα θαη δεκηνπξγία αξρείσλ κε ην Google Picker. Σα αξρεία ηνπ Drive κπνξνχλ λα αλνίμνπλ 

κέζσ ηνπ Google Picker, ην νπνίν θέξεη ηε κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drive φκσο είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην UI ηνπ Drive.   

 Υξήζε ζπληνκεύζεσλ. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπληνκεχζεηο γηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο Drive, ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν θηινμελίαο, ζε θάπνην datastore ή ππεξεζία ζχλλεθνπ. Απηέο 

νη ζπληνκεχζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξρείσλ ηνπ Drive φπσο 

δηακνηξαζκφο, άλνηγκα, δεκηνπξγία θαη επξεηεξίαζε ζηελ αλαδήηεζε. 

 Εμαγσγή θαη κεηαηξνπή Google-αξρείσλ. Η πιαηθφξκα ηνπ Drive επηηξέπεη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο άλνηγκα, εηζαγσγή θαη εμαγσγή Google Docs φπσο Google Spreadsheets, 

Presentations, Documents, and Drawings. Γηα παξάδεηγκα, αλ κία εθαξκνγή πξννξίδεηαη γηα 

άλνηγκα PDF αξρείσλ, νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα αλνίγνπλ Google Documents επεηδή ηα ελ ιφγσ 

έγγξαθα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε PDF. (36) 

function retrieveAllFiles(callback) { 

    var retrievePageOfFiles = function (request, result) { 

        request.execute(function (resp) { 

            result = result.concat(resp.items); 

            var nextPageToken = resp.nextPageToken; 

            if (nextPageToken) { 

                request = gapi.client.drive.files.list({ 

                    'orderBy': 'folder, createdDate desc', 

                    'q': "properties has { key='publicationResource' and 

value='true' and visibility='PUBLIC' }", 

                    'pageToken': nextPageToken 

                }); 

                retrievePageOfFiles(request, result); 

            } else { 

                callback(result); 

            } 

        }); 

    } 

    var initialRequest = gapi.client.drive.files.list({ 

        'orderBy': 'folder, createdDate desc', 

        'q': "properties has { key='publicationResource' and value='true' 

and visibility='PUBLIC' }" 

    }); 

    retrievePageOfFiles(initialRequest, []); 

} 
Εηθόλα 29: Μέζνδνο Drive API γηα ηελ άληιεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο 

3.2.3 Gmail API 

To Gmail API είλαη έλα RESTful API ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξφζβαζε ζηελ 

αιιεινγξαθία Gmail θαη απνζηνιή αιιεινγξαθίαο. Υαξίδεη επειημία, RESTful πξφζβαζε ζηα 

εηζεξρφκελα κελχκαηα ηνπ ρξήζηε παξέρνληαο θπζηθέο δηεπαθέο γηα Threads (Νήκαηα), Messages 

(Κχξηα), Drafts (Πξφρεηξα), Labels (Δηηθέηεο), History (Ιζηνξηθφ), θαη Settings (Ρπζκίζεηο). Σν API 

κπνξεί λα πξνζζέζεη ζε εθαξκνγέο ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Gmail: 

 Αλάγλσζε κελπκάησλ απφ ην Gmail 

 Απνζηνιή κελπκάησλ 
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 Σξνπνπνίεζε εηηθεηψλ ζε κελχκαηα θαη λήκαηα 

 Αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ θαη λεκάησλ 

 Γεκηνπξγία θίιηξσλ γηα απηφκαηε επηζήκαλζε κε εηηθέηεο, πξνψζεζε ή αξρεηνζέηεζε 

κελπκάησλ. 

Σππηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε: 

 Δμαγσγή, επξεηεξίαζε θαη δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα αιιεινγξαθία. 

 Γηαρείξηζε εηηθεηψλ (πξνζζήθε/αθαίξεζε) 

 Απηφκαηε απνζηνιή κελπκάησλ 

 Μεηεγθαηάζηαζε ινγαξηαζκψλ ηαρπδξνκείνπ ζε άιινπο παξφρνπο 

 Οξηζκφ ηππνπνηεκέλσλ ππνγξαθψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε έλαλ ηζηφηνπν. (37) 

3.2.4 Google Contacts API 

Σν Google Contacts API δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επαθψλ ελφο ρξήζηε ζε 

εθαξκνγέο-πειάηεο. Οη επαθέο είλαη απνζεθεπκέλεο ζηνλ Google ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. Ο client 

θψδηθαο κηα εθαξκνγήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί λέεο επαθέο, λα επεμεξγάδεηαη ή λα δηαγξάθεη ππάξρνπζεο 

θαη λα δεηάεη επαθέο ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. (38) 

3.2.5 LinkedIn REST API 

Σν REST API ηνπ LinkedIn είλαη ν ππξήλαο φισλ ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελεξγεηψλ κέζσ ηνπ 

LinkedIn. Σα JavaScript θαη Mobile SDKs είλαη απιά κεζνιαβεηέο γηα ην REST API, πνπ παξέρνπλ έλα 

επίπεδν επθνιίαο θαη νηθεηφηεηαο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 

Μία εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην LinkedIn API γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ρξεζηψλ θαη λα 

ζηέιλεη δεδνκέλα ελεξγψληαο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ ηαπηφηεηα απηνχ. Σν 

LinkedIn βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν OAuth 2.0 γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη επθνιία ρξήζεο.  

Σν αίηεκα γηα δεδνκέλα ζην API επηζηξέθεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε XML (by default) ή JSON κνξθή. 

Μεξηθά API calls απαηηνχλ ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ (φπσο ν δηακνηξαζκφο πεξηερνκέλνπ ζην LinkedIn 

profile/page), ε νπνία κπνξεί επίζεο λα γίλεη ζε XM ή JSON κνξθή. (39)(Δηθφλα 30) 

    shareContent: function () { 

        var payload = { 

            "comment": "Check an iSTLab related publication. *Shared by 

iSTLab Publications Manager  " + this.title + ' : ' + this.description + ' ' 

+ this.link, 

            "visibility": { 

                "code": "anyone" 

            } 

        }; 

        IN.API.Raw("/people/~/shares?format=json") 

                .method("POST") 

                .body(JSON.stringify(payload)) 

                .result(this.onSuccess1) 

                .error(this.onError1); 

    }, 

    shareContentCompany: function () { 

        var payload = { 
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            "comment": "Check an iSTLab related publication. *Shared by 

iSTLab Publications Manager  " + this.title + ' : ' + this.description + ' ' 

+ this.link, 

            "visibility": { 

                "code": "anyone" 

            } 

        }; 

        var cpnyID = "15189510"; 

        IN.API.Raw("/companies/" + cpnyID + "/shares?format=json") 

                .method("POST") 

                .body(JSON.stringify(payload)) 

                .result(this.onSuccess1) 

                .error(this.onError1); 

    } 
 

Εηθόλα 30: Μέζνδνη θνηλνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ ζην LinkedIn ηνπ object LinkedInAction  

3.2.6 Google App Engine 

Σν Google App Engine είλαη δηαδηθηπαθφ πιαίζην εξγαζίαο (web framework) θαη πιαηθφξκα cloud 

computing γηα αλάπηπμε θαη θηινμελία δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζηα datacenters ηεο Google. 

3.2.7 Materialize 

Σν Materialize είλαη έλα front-end πιαίζην εξγαζίαο (css framework) ην νπνίν βαζίδεηαη ζην Material 

Design ηεο Google. (40)Γηαζέηεη εχρξεζηα ζπζηαηηθά γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε (UI components) θαη 

παξέρεη θιάζεηο κνξθνπνίεζεο (CSS style classes), animations θαη πιέγκαηα δηάηαμεο (grid layouts) γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαιαίζζεησλ θαη responsive ηζηνζειίδσλ. Γεκηνπξγήζεθε κε HTML, CSS θαη 

JavaScript. Γεληθά, ηα ζπλήζε ζπζηαηηθά ησλ front-end πιαηζίσλ εξγαζίαο είλαη: 

 CSS θψδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο δηάηαμεο ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ δηεπαθή. Δπηηξέπεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ηνπνζεηήζεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία 

ζε κία απιή θαη πξνζαξκφζηκε δνκή. 

 Σππνγξαθηθά ζρέδηα γηα HTML ζηνηρεία  

 Λχζεηο γηα αζπκβαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο. 

 Γεκηνπξγία CSS θιάζεσλ γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ γξαθηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο δηεπαθήο. 

Σέινο, παξέρνπλ ιχζεηο γηα γξαθηθή πξνζαξκνγή ηεο δηεπαθήο ζε νπνηαδήπνηε desktop ή mobile 

ζπζθεπή αθνινπζψληαο responsive ζρεδίαζε. 

3.2.7.1 Material Design 

Σν Material Design είλαη έλα ζχλνιν ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ (design language) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηε Google θαη αλαθνηλψζεθε γηα πξψηε θνξά ζην ζπλέδξην Google I/O ζηηο 25 Ινπλίνπ, 2014. Δπεθηείλεη 

ην κνληέιν ησλ "θαξηψλ" πνπ είλαη ζρεδηαζκφο, βαζηζκέλνο ζε δηάηαμε πίλαθα (grid layout), κε 

θηλνχκελα ζρέδηα θαη κεηαβάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θηλήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ρξήζε padding θαη 

εθέ βάζνπο κε θαηάιιειν θσηηζκφ θαη ζθίαζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Ο ζρεδηαζηήο Matías Duarte εμήγεζε 

φηη " ζε αληίζεζε κε ην πξαγκαηηθφ ραξηί, ην ςεθηαθφ πιηθφ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα κνξθνπνηεζεί 

έμππλα. Σν material έρεη θπζηθέο επηθάλεηεο θαη άθξα. Οη ζθηέο δίλνπλ λφεκα ζε απηφ πνπ αγγίδεηο.".
 
 Η 

Google ππνζηεξίδεη φηη ε θαηλνχξηα ζρεδηαζηηθή ηνπο γιψζζα βαζίδεηαη ζην ραξηί θαη ην κνιχβη. 
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Σν Material Design κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην Android απφ ηελ έθδνζε 2.1 θαη πάλσ, κέζσ ηεο 

βηβιηνζήθεο v7 appcompat, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζπζθεπέο Android πνπ θηηάρηεθαλ 

απφ ην 2009 θαη κεηά. Σν Material Design ζηαδηαθά ζα επεθηαζεί ζε φια ηα πξντφληα ηεο Google ηφζν 

ζην web φζν θαη ζην mobile, πξνζθέξνληαο νκαιή εκπεηξία ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο θαη εθαξκνγέο ηεο. 

Η Google έρεη θπθινθνξήζεη επίζεο θαη APIs (application programming interfaces) γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζέινπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ζρεδηαζηηθή απηή γιψζζα ζηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Απφ ην 2015, ην Material Design ελζσκαηψζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηεο 

Google ζην Android φπσο ηα Gmail, Youtube, Google Drive, Google Docs, Sheets θαη Slides, Google 

Maps, Inbox θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ Chrome browser θαη ην Google Keep. Δπίζεο έρεη 

ελζσκαησζεί θαη ζηηο web εθαξκνγέο γηα desktop ζηα Google Drive, Docs, Sheets, Slides θαη Inbox. 

Η εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ Material Design γηα UIs (User Interfaces) web εθαξκνγψλ νλνκάδεηαη 

polymer paper elements. Απνηειείηαη απφ ηε βηβιηνζήθε Polymer, ε νπνία παξέρεη έλα Web 

Components API γηα browsers πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηνπηθά ηνπο θαλφλεο ηνπ material.
  
 (41) 

3.2.8 jQuery 

Η jQuery είλαη µηα ειαθξηά, cross-browser JavaScript βηβιηνζήθε πνπ δίλεη έµθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε 

µεηαμχ JavaScript θαη HTML. Κπθινθφξεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ2006 απφ ηνλ John Resig θαη πιένλ 

ρξεζηµνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 27% ησλ 10.000 δεµνθηιέζηεξσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ – 

θαζηζηψληαο ηελ σο ηελ πην δεµνθηιή βηβιηνζήθε JavaScript ζήµεξα. Η βηβιηνζήθε jQuery είλαη 

δσξεάλ, αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζµηθφ ππφ δηπιή άδεηα ρξήζεο MIT License θαη GNU General Public 

Lisence, Version 2. Η ζχληαμε ηεο έρεη σο ζηφρν λα ηελ εχθνιε πινήγεζε θφµβσλ ελφο εγγξάθνπ, 

επηιέγνληαο ζηνηρεία ηνπ DOM, δεµηνπξγψληαο animations, δηαρεηξίδνληαο γεγνλφηα (events), θαη 

αλαπηχζζνληαο δηαδηθηπαθέο εθαξµνγέο AJAX. Η jQuery παξέρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

πξνγξαµµαηηζηέο λα δεµηνπξγήζνπλ plugins ζηελ ίδηα ηελ βηβιηνζήθε, µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηελ 

επεθηείλνπλ. Με ηελ παξνρή απηήο ηεο δπλαηφηεηαο, νη πξνγξαµµαηηζηέο µπνξνχλ λα δεµηνπξγήζνπλ 

ραµεινχ επηπέδνπ αιιειεπηδξάζεηο θαη animations, πξνρσξεµέλα εθέ θαη πςεινχ επηπέδνπ widgets. Σν 

παξαπάλσ ζπµβάιιεη δξαζηηθά ζηελ δεµηνπξγία ηζρπξψλ θαη δπλαµηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηα πξφηππα ηνπ 

Web 2.0. (42) 

3.2.8.1 jQuery Plugins 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ front-end ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ plugins πνπ βαζίδνληαη ζηε jQuery 

θαη πξνζζέηνπλ λέεο ιεηηνπξγίεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

 MixItUp. Σν MixItUp είλαη έλα jQuery plugin πνπ παξέρεη κεραληζκνχο θηιηξαξίζκαηνο θαη 

ηαμηλφκεζεο κε animation. Δίλαη ηδαληθφ γηα ηε δηαρείξηζε θάζε θαηεγνξηνπνηεκέλνπ ή λα 

δηαηεηαγκέλνπ πεξηερφκελνπ, φπσο portfolios, galleries θαη blogs, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν ην νπνίν εκπιέθεη UI εθαξκνγέο κε ηελ νπηηθνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ.  

 DevBridge Autocomplete. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνπλ θαη λα επηιέγνπλ γξήγνξα απφ 

κηα πξν ζπκπιεξσκέλε ιίζηα ηηκψλ, θαζψο πιεθηξνινγνχλ, αμηνπνηψληαο ηελ αλαδήηεζε θαη ην 

θηιηξάξηζκα.  
 jQCloud. Γεκηνπξγεί κε απιή HTM θαη CSS θαιαίζζεηα ζχλλεθα εηηθεηψλ (tag clouds). 

https://el.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://el.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://el.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Docs,_Sheets_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Slides&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrome_browser&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Keep&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Components&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Components&action=edit&redlink=1
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3.3 Λνγηθή ζρεδίαζε 

3.3.1 Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο 

Σν δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο κνληεινπνηεί ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε έλα ζχζηεκα 

ππνδεηθλχνληαο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ εκπιέθεηαη, θαζψο θαη 

ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

εθθξάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηέρεη ηέζζεξα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία: Σν πεδίν ζπζηήκαηνο (boundary) ην νπνίν νξίδεη έλα μερσξηζηφ ζχζηεκα θαη πεξηθιείεη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ηα άηνκα (actors) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεηο κέζσ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ, ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο (use cases) νη νπνίεο  είλαη ελέξγεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ελφο αηφκνπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ.  

Σν δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ζηελ Δηθφλα 31 πνπ αθνινπζεί αλαπαξηζηά ηα ζελάξηα ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο:  

 Ο ρξήζηεο ηαπηνπνηείηαη κε ηνλ Google ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 Ακέζσο κεηά, ν επηθπξσκέλνο ρξήζηεο πηζηνπνηείηαη θαη ζην backend ηεο εθαξκνγήο γηα 

θιήζεηο απφ ην backend ζηα Google APIs εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε. 

 Ο ρξήζηεο αθνχ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ authentication θαη κπνξεί λα εηζάγεη κία λέα 

δεκνζίεπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ event ζην Calendar, ηε κεηαθφξησζε ησλ 

αξρείσλ ηεο δεκνζίεπζεο, ηελ πξνζζήθε κεηαδεδνκέλσλ ζην γεγνλφο θαη ηα ηεθκήξηα ηνπ 

Calendar θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε κε εηηθέηεο ησλ ηεθκεξίσλ ζην Datastore. Δθφζνλ ν 

ρξήζηεο επηζπκεί, ελεκεξψλνληαη κε email νη εηαίξνη ηνπ δηακνηξαδφκελνπ απνζεηεξίνπ. 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θηιηξάξεη ην πεξηερφκελν βάζεη θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ. 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δειψζεη φηη ηνπ αξέζεη κία δεκνζίεπζε. 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα  κεηαδεδνκέλα θαη ηηο εηηθέηεο, ην event θαη λα πξνζζέζεη 

ηεθκήξηα ζηε δεκνζίεπζε. 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαγξάςεη ηεθκήξηα.  

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θνηλνπνηήζεη ηε δεκνζίεπζε ζην LinkedIn profile ηνπ ή θαη ζηε LinkedIn 

ζειίδα ηνπ εξγαζηεξίνπ, εθφζνλ είλαη έλαο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ζειίδαο. 
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Εηθόλα 31: Δηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο
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3.3.2 Γηάγξακκα θιάζεσλ θαη αλάιπζε ιεηηνπξγηθόηεηαο θιάζεσλ 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ελφο αληηθεηκελνζηξαθνχο ζπζηήκαηνο απνηεινχληαη απφ ηνπ ηηο θιάζεηο θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία αληηθεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη σο 

ζηηγκηφηππα ησλ θιάζεσλ ή κε άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν 

δηάγξακκα θιάζεσλ απνηειείηαη απφ ηηο θιάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο, 

πεξηγξάθνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζηαηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. To backend ηεο εθαξκνγήο είλαη 

γξακκέλν ζε Java κε ρξήζε ηνπ Google App Engine framework ην νπνίν βαζίδεηαη ζην Jetty (Java 

Servlet container & Java HTTP Web Server). To backend απνηειείηαη απφ πέληε (4) servlets (θιάζεηο 

AuthServlet, Servlet, WatchFolder, Channel θαη CredentialsCron). Σν Java Source Package “com.istl” 

ζπκπιεξψλνπλ νη θιάζεηο GDrive, Gmail, SocialDatastore, CheckCalendar, MyListener θαη ε final 

Constant. Οη AuthServlet θαη Servlet είλαη νη δηεπαθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην client κέξνο. Σα ππφινηπα 

servlets ρξεζηκεχνπλ σο cron services ηνπ Google App Engine, ζηελ αλαθάιπςε λέσλ αξρείσλ ζε events 

θαη tags πνπ πξνζηέζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ iSTLab Calendar θαη παξέρνπλ κεζφδνπο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηα APIs. Σα crons εθηεινχλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πφξσλ ηνπ απνζεηεξίνπ ζην Google Drive θαζψο θαη ηελ αξρηθνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ Google Credentials, ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνηεινχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηνπ ρξήζηε γηα νπνηαδήπνηε αιιειεπίδξαζε κε ηα Google APIs. θάζε servlet εμππεξεηεί HTTP 

αηηήκαηα θαη πινπνηεί ηε δηεπαθή (interface) javax.servlet.Servlet. Δπεθηείλεη ηελ 

javax.servlet.http.HttpServlet, κία αθεξεκέλε θιάζε ε νπνία πινπνηεί ηε Servlet δηεπαθή θαη έρεη ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ην ρεηξηζκφ HTTP αηηεκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα νη θιάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 Constants (final): Πεξηέρεη ηηο ζηαζεξέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φια ηα πεδία ηεο είλαη static. 

Δπηπιένλ, πεξηέρεη κεζφδνπο γηα ζπλδηαιιαγέο κε ην Datastore. Σα ζηειέρε ηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θιάζεηο  AuthServlet, MyListener, CredentialsCron, (Δηθφλα 35) 

Servlet, GDrive θαη SocialDatastore. (Δηθφλα 36) 

 AuthServlet: Πεξηέρεη κεζφδνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζην backend θαη ηε δεκηνπξγία 

credentials κε ηνλ θσδηθφ πηζηνπνίεζεο (αληαιιαγή authorization code, Δηθφλα 32) ή ην 

απνζεθεπκέλν refresh token. Υξεζηκνπνηεί φια ηα ζηειέρε ηεο Constants εθηφο ηε κέζνδν 

getEntities. (Δηθφλα 35) 

 MyListener: Η κέζνδνο contextInitialized εθηειείηαη κε warmup αίηεκα ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ 

instance ηεο εθαξκνγήο ζην App Engine θαη δεκηνπξγεί ην Google credential ηεο εθαξκνγήο 

(service account credential) πξηλ απφ νπνηαδήπνηε θιήζε servlet ηνπ ζπζηήκαηνο. (Δηθφλα 35) 

 CredentialsCron: Απνηειεί θιάζε-ρεηξηζηή γηα cron job. Γέρεηαη αίηεκα θάζε είθνζη ιεπηά γηα 

λα αλαλεψζεη ηα credentials ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο εθαξκνγήο (service account credential) πνπ 

πιεζηάδνπλ ζηε ιήμε. Σα credentials ησλ ρξεζηψλ δνκνχληαη ζην HashMap 

CREDENTIALS_CACHE ηεο Constants. (Δηθφλα 35) 

 Servlet: Πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή λένπ πεξηερνκέλνπ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία event θαη ηε πξνζζήθε κεηαδεδνκέλσλ/εηηθεηψλ. 

Πεξηέρεη αθφκε, βνεζεηηθέο κεζφδνπο πνπ αληινχλ δεδνκέλα απφ ην iSTLab Calendar θαη 

κεηαηξνπή JSON αληηθεηκέλσλ ζε ιίζηεο. Υξεζηκνπνηεί κεζφδνπο (Δηθφλα 36) απφ φιεο ηηο 

βνεζεηηθέο θιάζεηο (γηα απνζηνιή ελεκέξσζεο, δηαρείξηζε likes) θαη ηε ζηαηηθή κέζνδν 

datastoreTransactions ηεο Constants γηα ηηο ζπλδηαιιαγέο κε ην datastore. 
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    private static void exchangeAuthCodeForCredential(String code) throws IOException { 

        String accessToken, refreshToken; 

        HttpTransport HTTP_TRANSPORT = null; 

        JsonFactory JSON_FACTORY = null; 

        GoogleClientSecrets clientSecret 

                = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new InputStreamReader(new 

FileInputStream( 

                                        new File("WEB-INF/client_secret.json")))); 

        GoogleAuthorizationCodeFlow gflow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder( 

                HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, clientSecret, Constants.SCOPES) 

                .setAccessType("offline") 

                .setApprovalPrompt("force") 

                .build(); 

        GoogleTokenResponse resp = gflow 

                .newTokenRequest(code) 

                .setRedirectUri(Constants.REDIRECT_URI) 

                .execute(); 

        GoogleIdToken idToken = resp.parseIdToken(); 

        GoogleIdToken.Payload payload = idToken.getPayload(); 

        String email = payload.getEmail(); 

        accessToken = resp.getAccessToken(); 

        refreshToken = resp.getRefreshToken(); 

        //StaticVariables.credential = new GoogleCredential().setFromTokenResponse(resp); 

        Constants.credential = new GoogleCredential.Builder().setTransport(HTTP_TRANSPORT) 

                .setJsonFactory(JSON_FACTORY) 

                .setClientSecrets(Constants.client_id, Constants.client_secret) 

                .build() 

                .setFromTokenResponse(resp); 

        Constants.CREDENTIALS_CACHE.put(email, Constants.credential); 

    } 
Εηθόλα 32:Δεκηνπξγία credential κε θσδηθό πηζηνπνίεζεο 

 for (Permission permission : GDrive.retrievePermissions(GDrive.serviceDriveBuilder("service"), 

Constants.SHARED_FOLDER)) { 

       recipients.add(permission.getEmailAddress()); 

 }                                                                                         

 try { 

       Gmail.sendMessage(Gmail.serviceGmailBuilder(gmail), gmail, 

Gmail.createEmail(recipients, gmail, jObject.getString("state") + "Publication Event", "Check 

the new publication at " + title + ".")); 

       } catch (MessagingException ex) { 

                    Logger.getLogger(Servlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

          }                   

  //Κλήζη μεθόδοσ για αποζηολή ενημέρωζης                                                                                     

 

Constants.datastoreTransactions("resources", resourceId, keyMail, 

convertToArrayList(jCoderTags.getJSONArray(resourceIndex)).toString().replace("[", 

"").replace("]", ""), "storeList");  

 //Κλήζη μεθόδοσ για αποθήκεσζη εηικεηών ζηο Datastore 
Εηθόλα 33: Απνζπάζκαηα θώδηθα ηεο θιάζεο Servlet 

 GDrive: Παξέρεη κεζφδνπο αιιειεπίδξαζεο κε ην Google Drive API. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε θαη εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ, παξαθνινχζεζε θαθέισλ ηνπ 

απνζεηεξίνπ (WatchFolder), άληιεζε δηαρεηξηζηψλ απνζεηεξίνπ θ.ά. Υξεζηκνπνηεί ζηειέρε ηεο 

Constants (SHARED_FOLDER_ID, CREDENTIALS_CACHE). (Δηθφλα 36) 
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 Gmail: Παξέρεη κεζφδνπο αιιειεπίδξαζεο κε ην Gmail API. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απνζηνιή ελεκεξψζεσλ κέζσ email ζηνπο εηαίξνπο/δηαρεηξηζηέο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε 

πνπ εηζάγεη λέν πεξηερφκελν. (Δηθφλα 36) 

 SocialDatastore: Παξέρεη κεζφδνπο αιιειεπίδξαζεο κε ην Datastore ηνπ Google App Engine. 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  δηαρεηξίδεηαη ηηο «θνηλσληθέο» ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο (tagging, liking) 

θαη ρξεζηκνπνηεί ην Datastore γηα θαηαρψξεζε θαη  αλάθηεζε δεδνκέλσλ. Όιεο νη ζπλδηαιιαγέο 

κε ην Datastore πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν datastoreTransactions ηεο θιάζεο Constants. 

(Δηθφλα 36) 

 WatchFolder: Απνηειεί θιάζε-ρεηξηζηή γηα cron job. Γέρεηαη αίηεκα θάζε κία ψξα, δειαδή ην 

ρξνληθφ φξην  ιήμεο ηεο εγγξαθήο ζην θαλάιη παξαθνινχζεζεο. Υξεζηκνπνηεί ηε ζηαηηθή 

κέζνδν watchFile ηεο GDrive γηα λα παξαθνινπζεί θαθέινπο ηνπ απνζεηεξίνπ ζην Drive , φπνπ 

απνζεθεχνληαη νη εηηθέηεο ηνπ iSTLab Calendar, γηα πηζαλέο αιιαγέο απφ ρξήζηεο ηνπ calendar. 

(Δηθφλα 37) Ο απνδέθηεο ησλ ελεκεξψζεσλ είλαη ην Channel servlet. 

 Channel: Γέρεηαη ηηο ελεκεξψζεηο (requests) ηνπ Drive API Server γηα αιιαγέο ζην directory πνπ 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο νη εηηθέηεο ηνπ iSTLab Calendar. Πεξηέρεη κεζφδνπο πνπ ζπιιέγνπλ 

θαη ζπγθξίλνπλ ηα event ids/custom properties (custom properties ησλ αξρείσλ πνπ εηζάγνληαη 

απφ ηελ εθαξκνγή) κε ηα event ids ηνπ iSTLab Calendar. ηε ζπλέρεηα ειέγρνληαη γηα ηελ 

χπαξμε «παηδηψλ», νη θάθεινη ησλ events ζην Drive ησλ νπνίσλ ηα ids δελ πεξηέρνληαη ζηε ιίζηα 

ησλ event ids/custom properties απφ ηα κεηαδεδνκέλα ησλ αξρείσλ. Δπνκέλσο, αλαδεηνχληαη 

αξρεία λέσλ events ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ απφ ρξήζηεο ηνπ calendar. ηα αξρεία απηά 

εηζάγνληαη ηα «αλαγλσξηζηηθά» custom properties ηεο εθαξκνγήο (Δηθφλα 34). Υξεζηκνπνηεί 

ζηαηηθέο κεζφδνπο ηεο GDrive γηα αλάθηεζε αξρείσλ θαη θαιεί ηε κέζνδν initCheckCalendar ηεο 

CheckCalendar ε νπνία αλαδεηά πηζαλέο αιιαγέο ζηηο εηηθέηεο ηνπ iSTLab Calendar πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή, ψζηε λα ελεκεξψζεη ηα custom properties ζηα κεηαδεδνκέλα ησλ 

αξρείσλ.  (Δηθφλα 37) 

   protected void checkResourcesForRequiredProperties(ChildList driveResources, String title, 

String eventTag, String htmlLink, String calId, String year) throws IOException { 

        for (ChildReference child : driveResources.getItems()) { 

            File file = 

GDrive.serviceDriveBuilder("service").files().get(child.getId()).execute(); 

            if (file.getProperties() == null) { 

                GDrive.insertProperty(GDrive.serviceDriveBuilder("service"), file.getId(), 

"eventTitle", title, "public"); 

                GDrive.insertProperty(GDrive.serviceDriveBuilder("service"), file.getId(), 

"publicationResource", "true", "public"); 

                GDrive.insertProperty(GDrive.serviceDriveBuilder("service"), file.getId(), 

"tagEvent", eventTag, "public"); 

                GDrive.insertProperty(GDrive.serviceDriveBuilder("service"), file.getId(), 

"htmlLink", htmlLink.substring(htmlLink.indexOf("=") + 1), "public"); 

                GDrive.insertProperty(GDrive.serviceDriveBuilder("service"), file.getId(), 

"istCalendar", calId, "public"); 

                GDrive.insertProperty(GDrive.serviceDriveBuilder("service"), file.getId(), 

"year", year, "public"); 

            }        }    } 
Εηθόλα 34: Η κέζνδνο πνπ εηζάγεη custom properties ζηα λέα αξρεία 

 CheckCalendar: Πεξηέρεη κεζφδνπο γηα ηε ζπιινγή θαη ζχγθξηζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ 

αξρείσλ (custom properties) ηνπ απνζεηεξίνπ κε ηηο εηηθέηεο ησλ αξρείσλ ζηα events ηνπ iSTLab 

Calendar. Με ηε ζχγθξηζε απηή εληνπίδνληαη πηζαλέο αιιαγέο (πξνζζήθε/δηαγξαθή εηηθεηψλ) 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ iSTLab Calendar νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηα κεηαδεδνκέλα ησλ αξρείσλ 
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(custom properties) ηνπ απνζεηεξίνπ. Υξεζηκνπνηεί βνεζεηηθέο ζηαηηθέο κεζφδνπο ηεο Servlet 

γηα άληιεζε δεδνκέλσλ (εηηθεηψλ) απφ ην  iSTLab Calendar θαη κεηαηξνπή JSON αληηθεηκέλσλ 

ζε ιίζηεο γηα πην εχθνιε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ. (Δηθφλα 37)
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Εηθόλα 35 : Σκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ. Οη θιάζεηο AuthServlet, MyListener θαη CredentialsCron είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ Google credentials θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηειέρε ηεο Constants 
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Εηθόλα 36 : Σκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ. Αλαπαξίζηαληαη νη βνεζεηηθέο θιάζεηο GDrive, SocialDatastore, Gmail , ε θιάζε/servlet Servlet ε νπνία είλαη ην βαζηθό servlet ηεο 

εθαξκνγήο, θαη ε Constants. 
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Εηθόλα 37: Σκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ. Οη ηξεηο θιάζεηο ζην θάησ κέξνο πεξηέρνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο παξαθνινύζεζεο  
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 Τινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ γηα ην web 

 

 

Εηθόλα 38: Λνγόηππν θαη θνπκπί Sign-In ηεο εθαξκνγήο 

ηελ ελφηεηα απηή ζα κειεηήζνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο αμηνπνίεζεο δεκφζησλ APIs γηα ηε δεκηνπξγία 

κίαο mashup δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ε νπνία νξγαλψλεη ην πεξηερφκελν κηαο εηθνληθήο νκάδαο (κέιε 

εξγαζηεξίνπ) θαη ην απνηππψλεη ζε δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκάδα απηή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν απνηππψλεηαη ζε έλα πξνεγκέλν ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην κε 

βάζε ην event ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη θαη ζε επαγγεικαηηθή ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο 

θνηλνπνίεζε (post). Οη εηαίξνη ηνπ απνζεηεξίνπ ζην ζχλλεθν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εηηθεηψλ 

ζην πεξηερφκελν γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, αλαδήηεζή ηνπ.  

Η εθαξκνγή αλαπηχρζεθε κε ηε ρξήζε Java Servlet (Jetty) ζην Google App Engine θαη σο βάζε 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Datastore ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο. Σν Drive API είλαη ην θχξην εξγαιείν 

πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ αιιά θαη 

κεηαδεδνκέλσλ ζην πεξηερφκελν. Αθφκε αμηνπνηήζεθε ην iSTLab Publications Calendar REST API γηα 

ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλζεζε ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ηνλ έιεγρν γηα 

λέα events θαη ςεθηαθά έγγξαθα, θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ events πνπ αθνξνχλ δεκνζηεχζεηο. Σέινο, κε 

ην LinkedIn API γίλεηαη ε θνηλνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε ζειίδα ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε ην Gmail API 

ε απνζηνιή ελεκέξσζεο ζηνπο εηαίξνπο γηα ηελ πξνζζήθε λέαο δεκνζίεπζεο θαη κε ην Google Contacts 

API ε αλάθηεζε ησλ επαθψλ ηνπ ρξήζηε γηα ην δηακνηξαζκφ ηνπ Drive απνζεηεξίνπ. Σα client-side 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα AJAX,  jQuery θαη Materialize. 

4.1 Δπηζθόπεζε πεξηερνκέλνπ 

Με ηελ επηηπρία ηεο εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε κε ηνλ Google ινγαξηαζκφ ηνπ, ε ζθπηάιε παξαδίδεηαη (client-

side) ζηε ζπλάξηεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε θιήζε ζην Drive API (API call).  Η θιήζε 

γίλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ list ζηελ νπνία νξίδνπκε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο γηα λα επηζηξέςεη ηε 

ιίζηα κε ηα αξρεία ησλ δεκνζηεχζεσλ βάζεη θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο (by folder, by creationDate desc). 

Σα αξρεία απηά, βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ππν-θαθέινπο ηνπ θχξηνπ θαθέινπ “iSTLab Publications” 
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ηνπ Google Drive, αλά event θαη πξέπεη λα έρνπλ σο custom property ην “publicationResource”: “true” 

γηα λα εληνπίδνληαη θαη λα εκθαλίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή. Σν ζπγθεθξηκέλν custom property εηζάγεηαη 

καδί κε ην πεξηερφκελν απφ ηελ εθαξκνγή θαη γηα απηφ ην ιφγν, ε δεκηνπξγία ελφο event δεκνζίεπζεο κε 

πξνζζήθε αξρείσλ ζηνλ calendar γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

θαθέινπ ηνπ ζπζηήκαηνο tagging. Δλαιιαθηηθά, γλσξίδνληαο ην id ηνπ root θαθέινπ ηνπ απνζεηεξίνπ 

ζην Drive, ηα αξρεία ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηνχληαη αλαδξνκηθά (ηα «παηδηά ησλ παηδηψλ ησλ παηδηψλ» 

ηνπ θαθέινπ) αιιά ν ρξφλνο απφθξηζεο ζα ήηαλ απνγνεηεπηηθφο γηα ην ρξήζηε.  

Κάζε drive αξρείν δεκνζίεπζεο πνπ κεηαθνξηψλεηαη, εκπινπηίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή κε πεξαηηέξσ 

κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην event (title, date, id, type, status, description), ηνπο θάθεινπο-γνλείο πνπ 

βξίζθνληαη θαη ηηο εηηθέηεο κε ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ησλ δεκνζηεχζεσλ. Όια απηά ηα 

κεηαδεδνκέλα ελζσκαηψλνληαη σο data-attributes ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο θαη αμηνπνηνχληαη 

ζηελ νξγάλσζε, ηελ αλαδήηεζε θαη ην θηιηξάξηζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη δεκνζηεχζεηο αλαπαξίζηαληαη 

γξαθηθά κε θάξηεο Materialize (cards) , φπσο ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 39), νη νπνίεο παξέρνπλ 

πνιιέο πιεξνθνξίεο (data-attributes) θαη δπλαηφηεηα αλάγλσζεο/επηζθφπεζεο ηνπ αξρείνπ, δήισζεο 

“Like”, επεμεξγαζίαο εηηθεηψλ, θνηλνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο/αθαίξεζεο αξρείσλ ηεο δεκνζίεπζεο.  

 

Εηθόλα 39: Πεξηερόκελν ζε θάξηεο (card-material components) 
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Όπσο βιέπνπκε παξαθάησ (Δηθφλα 40), ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ην πεξηερφκελν θαη λα ην 

θηιηξάξεη, επηιέγνληαο φζνπο ζπγγξαθείο επηζπκεί, ην έηνο, θαη ην είδνο ηνπ event φπνπ δεκνζηεχηεθε ην 

paper. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαδεηήζεη πεξηερφκελν ζην ζρεηηθφ πιαίζην αλαδήηεζεο φπνπ ππνζηεξίδεηαη 

απηφκαηε ζπκπιήξσζε (autocomplete) γηα ηελ πξφηαζε θιεηδηψλ αλαδήηεζεο. (Δηθφλα 41,Δηθφλα 42) 

 

Εηθόλα 40: Σαμηλόκεζε θαη θηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ 

 

Εηθόλα 41: Απηόκαηε ζπκπιήξσζε ζην πιαίζην αλαδήηεζεο 
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Εηθόλα 42: Απηόκαηε ζπκπιήξσζε ζην πιαίζην αλαδήηεζεο κε πιεθηξνιόγεζε ηνπ ρξήζηε 

4.2  Δηζαγσγή λένπ πεξηερνκέλνπ 

Ο ρξήζηεο παηψληαο ην floating θνπκπί πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηε θφξκα γηα ηελ θαηαρψξεζε λέαο 

δεκνζίεπζεο. Η θφξκα απνηειείηαη απφ ηξεηο θαξηέιεο (tabs). Η πξψηε (“EVENT”) (Δηθφλα 45) πεξηέρεη 

πεδία ζπκπιήξσζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ event ζην calendar. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηέρεη ηα πεδία: 

 Title (ηίηινο) 

 Start Date – Time (εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο). Οξίδνληαη κέζσ pickers. 

 End Date – Time (εκεξνκελία θαη ψξα ηέινπο). Οξίδνληαη κέζσ pickers. 

 Type (είδνο) 

 Notification (ελεκέξσζε). Οξίδεηαη κέζσ on/off θνπκπηνχ. 

Σα πεδία ειέγρνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο (validation) κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ jQuery validate() 

αιιά θαη custom jQuery κεζφδσλ πνπ γξάθηεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ (κε jQuery.validator.addMethod()).   

ηελ θαξηέια “RESOURCES” (Δηθφλα 46) ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηελ πεξηγξαθή (description) θαη κε 

ην θνπκπί “FILE” δηαιέγεη ην αξρείν πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ην event απφ ηνλ ηνπηθφ ρψξν απνζήθεπζεο 

(local directory). Αθφκε έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη άιισλ αξρείσλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ ηνπο. 

ηελ θαξηέια “TAGS” (Δηθφλα 47) ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηηο ιέμεηο θιεηδηά ηνπ paper 

σο κεηαδεδνκέλα ζην αξρείν. Γηα θάζε αξρείν πνπ επηιέρηεθε γηα κεηαθφξησζε δεκηνπξγείηαη έλα 

μερσξηζηφ ηκήκα κε πεδία. Σέινο, κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ κε εηηθέηεο γηα πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ 

απφ ηνπο εηαίξνπο. 

Σα δεδνκέλα ηεο θφξκαο δνκνχληαη ζε έλα JSON (Δηθφλα 43) ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζην Servlet. 

Αξρηθά, δεκηνπξγείηαη ην event, ζηε ζπλέρεηα αλεβαίλνπλ ηα -ζρεηηθά κε ην event- αξρεία ζην Drive θαη 

ηέινο γίλεηαη ε πξνζζήθε κεηαδεδνκέλσλ/εηηθεηψλ θαη ε απνζηνιή ελεκέξσζεο. 
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Εηθόλα 43: Δνκή JSON λέαο δεκνζίεπζεο 
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Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηζαγσγήο λένπ πεξηερνκέλνπ , ην “container” component ηνπ DOM 

αλαλεψλεη ηηο θάξηεο, πξνζζέηνληαο ηελ λέα/ηηο λέεο, θαη ηηο δνκέο δεδνκέλσλ απφ ηηο νπνίεο 

ελεκεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλαδήηεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο ηεο εθαξκνγήο 

(autocomplete, tag clouds, πεδία select-dropdown). (Δηθφλα 48) 

Παξφκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ ζηηο εηηθέηεο θαη ηα κεηαδεδνκέλα 

ή/θαη ηελ πξνζζήθε λένπ πεξηερνκέλνπ ζε έλα ππάξρνλ publication event. Σα δεδνκέλα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην αξρείν δνκνχληαη ζε έλα JSON κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν. (Δηθφλα 44) 

{ //"Deleting" internal arrays contain data to be deleted. These data are 

removed from custom properties (Drive files metadata). 

 "deleting": [                                

  ["Third_Author "], 

  ["first keyword", "second keyword"] 

 ], 

 "tags": [               //New list of tags to store on Datastore 

(composed of one existed and two new) 

  ["first tag on Datastore", "first new tag", "second new tag",] 

 ], 

 "authors": [{      //Tags to store on calendar.  

  "body": "author:First_Author", 

  "source": "event" 

 }, { 

  "body": "author:Second_Author", 

  "source": "event" 

 }, { 

  "body": "author:Fourth_Author", 

  "source": "event" 

 }], 

 "keys": [{   //Tags to store on calendar. One new keyword (tag) is 

going to be stored.  

  "body": "first new keyword", 

  "source": "event" 

 }], 

 "keywordsTags": [    //Custom properties to be inserted                               

  ["first new keyword"] 

 ], 

 "authorsTags": [       //Custom properties to be inserted                               

  ["First_Author", "Second_Author", "Fourth_Author"] 

 ] 

 "eventId": "d5pmkdsdjv0758itqkahu5ao7g", 

 "resourceIds": ["0B3RrZ8IPJtrpQmxmd0hYUjRKeEE"], 

 "type": "Conference", 

 "eventFolderId": "0B47R0U-xKGcRRXVxUGNBSnpidTQ" 

} 

Εηθόλα 44: Δνκή JSON ελεκέξσζεο δεκνζίεπζεο 
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Εηθόλα 45: Καξηέια EVENT κε ηα πεδία δεδνκέλσλ ηνπ event 

 

Εηθόλα 46: Καξηέια RESOURCES κε ηα πεδία δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ πξνο κεηαθόξησζε 
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Εηθόλα 47: Καξηέια TAGS κε ηα πεδία δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην αξρείν. 

 

Εηθόλα 48: Σν autocomplete πεδίν αλαδήηεζεο ελεκεξώζεθε κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ εηζαγάγακε ζην λέν αξρείν 

ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 49) παξαηεξνχκε ηα κεηαδεδνκέλα (ζπγγξαθείο) πνπ θαηαρσξήζακε 

θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ. 

 

Εηθόλα 49: ην modal επεμεξγαζίαο ηεο δεκνζίεπζεο κπνξνύκε λα δνύκε (από όινπο)  θαη λα επεμεξγαζηνύκε (από εκάο) ηα 

κεηαδεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 
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ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 50) παξαηεξνχκε ηα κεηαδεδνκέλα (ιέμεηο-θιεηδηά) πνπ θαηαρσξήζακε 

θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ. 

 

Εηθόλα 50: ην modal επεμεξγαζίαο ηεο δεκνζίεπζεο κπνξνύκε λα δνύκε (από όινπο)  θαη λα επεμεξγαζηνύκε (από εκάο)  ηα 

κεηαδεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 51) παξαηεξνχκε ηελ εηηθέηα πνπ θαηαρσξήζακε θαηά ηελ εηζαγσγή 

ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο θξαηνχληαη ζην Datastore ηεο εθαξκνγήο. ηελ επφκελε εηθφλα 

(Δηθφλα 52, Δηθφλα 53) παξαηεξνχκε ηελ εηηθέηα πνπ θαηαρσξήζακε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ 

πεξηερνκέλνπ, θαη ηελ εηηθέηα πνπ θαηαρσξήζακε κε ηνλ δεχηεξν Google ινγαξηαζκφ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζην Datastore ηεο εθαξκνγήο. 

 

Εηθόλα 51: ην modal επεμεξγαζίαο ηεο δεκνζίεπζεο κπνξνύκε λα δνύκε (από όινπο) θαη λα επεμεξγαζηνύκε (από εκάο) ηηο 

εηηθέηεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 

 

Εηθόλα 52: Από ην ινγαξηαζκό Google ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνζηέζεθε ε εηηθέηα 'istlab'. Η εηηθέηα 'calendaring'  κπνξεί λα αθαηξεζεί 

κόλν από ηνλ ηδηνθηήηε-tagger ηεο. 

 

Εηθόλα 53: Σν ζύλνιν ησλ εηηθεηώλ ηεο δεκνζίεπζεο 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 54, Δηθφλα 55) παξαηεξνχκε ηελ επηζθφπεζε ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ, ην 

ζχλνιν ησλ likes πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη θαη ηελ κπιε έλδεημε αξέζθεηαο.  
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Εηθόλα 54: Επηζθόπεζε λένπ πεξηερνκέλνπ θαη likes. 

  

Εηθόλα 55: Δήισζε like 

Σα likes ηνπ αξρείνπ πνπ αθνξά ηε δεκνζίεπζε απνζεθεχνληαη ζην Datastore κε ηελ αθφινπζε δνκή 

(Δηθφλα 56) 

 

Εηθόλα 56: ηε ιίζηα resources ηνπ Datastore παξαηεξνύκε ην entity ηνπ αξρείνπ κε ην id ηνπ (θιεηδί) θαη ηα properties ηνπ, ηα 

νπνία είλαη ιίζηεο κε tags από ηνλ θάζε ρξήζηε θαη κία ιίζηα κε όινπο ηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο αξέζεη ε δεκνζίεπζε 

4.3 Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

Καηά ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αξρηθή θφξησζε ηεο ζειίδαο δεκηνπξγνχληαη δχν 

ζχλλεθα εηηθεηψλ κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ηα αξρεία. Σν πξψην απνηειείηαη απφ ηνπο 

authors (Δηθφλα 58) θαη ην δεχηεξν απφ keywords (Δηθφλα 57).  
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Εηθόλα 57: ύλλεθν εηηθεηώλ (tag cloud) κε εηηθέηεο από ηα κεηαδεδνκέλα ησλ αξρείσλ ησλ δεκνζηεύζεσλ (ιέμεηο-θιεηδηά) 

 

Εηθόλα 58: ύλλεθν εηηθεηώλ (tag cloud) κε εηηθέηεο από ηα κεηαδεδνκέλα ησλ αξρείσλ ησλ δεκνζηεύζεσλ (νλόκαηα ζπγγξαθέσλ) 

Σν πεξηερφκελν κπνξεί λα θηιηξαξηζηεί κε ζπλδπαζκφ εηηθεηψλ θαη απφ ηα δχν ζχλλεθα. Σν απνηέιεζκα 

ηνπ θηιηξαξίζκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 59. 
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Εηθόλα 59: Σν απνηέιεζκα ηνπ θηιηξαξίζκαηνο κε ηα tag clouds 

4.4 Κνηλνπνίεζε πεξηερνκέλνπ 

Σν πεξηερφκελν κπνξεί λα θνηλνπνηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο ζηε ζειίδα επαγγεικαηηθήο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο LinkedIn. Οη ρξήζηεο πνπ έρνπλ νξηζηεί δηαρεηξηζηέο ηεο ζειίδαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην 

LinkedIn, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζεο ζε απηήλ. ηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 60, Δηθφλα 61) 

παξαηεξνχκε ηα ζηηγκηφηππα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

Εηθόλα 60: Κνηλνπνίεζε ζην LinkedIn 
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Εηθόλα 61: Σν company update πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην LinkedIn page ηνπ εξγαζηεξίνπ 

4.5 Μεραληζκόο ελεκεξώζεσλ (email) 

Ο ρξήζηεο ελεκεξψλεη κε email κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπο εηαίξνπο γηα ηε λέα δεκνζίεπζε, εθφζνλ ην 

έρεη επηιέμεη ζηε θφξκα θαηαρψξεζεο ηεο  δεκνζίεπζεο. Η απνζηνιή ηεο ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ην Gmail API ζην backend ηεο εθαξκνγήο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, φπσο κπνξνχκε λα δνχκε παξαθάησ 

(Δηθφλα 62). 

 

Εηθόλα 62: Ελεκέξσζε κε email πνπ ζηάιζεθε από ηελ εθαξκνγή ζηνπο εηαίξνπο 
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4.6 Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο ζην iSTLab Calendar 

ην ζχζηεκα ελζσκαηψζεθε έλα cron job ην νπνίν «αλαλεψλεη» θάζε κία ψξα ηελ εγγξαθή ζηα 

θαλάιηα/θαθέινπο γηα ηε ιήςε ελεκεξψζεσλ ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηα δεδνκέλα (εηηθέηεο) ηνπ iSTLab 

Calendar. Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε έλα λέν event πνπ δεκηνπξγήζακε απφ ηε δηεπαθή ηνπ calendar 

θαη ην αξρείν πνπ επηζπλάθηεθε κε ηηο εηηθέηεο ηνπ. (Δηθφλα 63) 

 

Εηθόλα 63: Event ζην iSTLab Calendar 

ην log monitor ηεο εθαξκνγήο ζην GAE Console βιέπνπκε ηκήκα ηεο εμφδνπ ηνπ Channel servlet 

(Δηθφλα 64). πγθξίλνληαη ηα  events ηνπ calendar κε ηα events πνπ ππάξρνπλ σο κεηαδεδνκέλα ζηα 

αξρεία ηνπ απνζεηεξίνπ. Αλ έλα event id ηνπ Calendar δελ πεξηέρεηαη ζηε ιίζηα ησλ event ids ησλ 

αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο („DOES NOT CONTAIN “event id”‟), ηφηε ειέγρνληαη ηα παηδηά-αξρεία ηνπ 

θαθέινπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ αξρείσλ ηνπ event. Δθφζνλ ππάξρνπλ αξρεία ζην 

θάθειν, εηζάγνληαη ζε απηά, ηα κεηαδεδνκέλα (custom properties) πνπ απαηηνχληαη 

(“publicationResource”:”true”), γηα ηελ εκθάληζή ηνπο ζην front-end ηεο εθαξκνγήο. 

 

Εηθόλα 64: ηηγκηόηππα ηνπ log monitor 

ην log monitor ηεο εθαξκνγήο βιέπνπκε ηκήκα ηεο εμφδνπ ηνπ Channel sevlet (Δηθφλα 65) ζην νπνίν 

εληνπίδνληαη ηα tags ηνπ αξρείνπ ζην event ηνπ calendar, ηα νπνία εηζάγνληαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ 

αξρείνπ σο custom properties. 

 

 

Εηθόλα 65: ηηγκηόηππα ηνπ log monitor 
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Με ηελ εηζαγσγή ησλ αλαγλσξηζηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηα λέα αξρεία ησλ λέσλ ή παιηψλ events 

εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο. (Δηθφλα 66 & Δηθφλα 67) 

 

Εηθόλα 66: Σν λέν αξρείν ηνπ event  

 

Εηθόλα 67: Οη ιέμεηο θιεηδηά ηνπ αξρείνπ όπσο πξνζηέζεθαλ ζην calendar. 

4.7 Γηακνηξαζκόο θνηλόρξεζηνπ απνζεηεξίνπ  

ηελ πην πξφζθαηε Version ηεο εθαξκνγήο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ηνπ απνζεηεξίνπ κε 

άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απφ ηε ιίζηα απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο ησλ Google 

επαθψλ ηνπο. Παξαθάησ βιέπνπκε ην αίηεκα Ajax  ηεο εθαξκνγήο καο (client) ζην url ηνπ API γηα ηελ 

αλάθηεζε επαθψλ ηνπ ρξήζηε. Η παξάκεηξνο “q” ηνπ αηηήκαηνο νξίδεηαη κε ην θείκελν ζην πεδίν (input 

field) αλαδήηεζεο θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί. 

$.get("https://www.google.com/m8/feeds/contacts/default/full?alt=json&access_token=" 

+ getCookie("accessToken") + "&q=" + query + "&max-results=500&v=3.0", function 
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(response) {…}); 

 

ηηο παξαθάησ (Δηθφλα 68 & Δηθφλα 69) εηθφλεο παξαηεξνχκε ην πεδίν autocomplete εχξεζεο επαθψλ 

ηνπ ρξήζηε, ηνπο επηιεγκέλνπο γηα ρνξήγεζε δηθαησκάησλ δηαρείξηζεο ρξήζηεο θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ήδε έρνπλ δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο. 

 

Εηθόλα 68: Λίζηα απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο ησλ Google Contacts ηνπ ρξήζηε 

 

Εηθόλα 69: Σν modal "Share Repository" κε ηηο επηιεγκέλεο επαθέο. 
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 Καηαθιείδα & πκπεξάζκαηα 

Η παξνχζα εξγαζία επέηξεςε ζην ζπγγξαθέα, αθελφο λα κειεηήζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε mashup 

πξνζέγγηζε αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, ηα δεκφζηα APIs θαη ηνλ δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν, 

θαη ηηο πξαθηηθέο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ην πεξηερφκελν ζηα πιαίζηα ελφο δηακνηξαδφκελνπ 

απνζεηεξίνπ κηαο νκάδαο, θαη αθεηέξνπ λα εμνηθεησζεί κε ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία ηεο ηξέρνπζαο 

ηερλνινγηθήο ζηάζκηζεο. Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, εθηφο απφ πξνγξακκαηηζηηθέο δεμηφηεηεο, 

απνθηήζεθαλ επίζεο, γλψζεηο πνπ βνήζεζαλ ην ζπγγξαθέα λα θαηαλνήζεη εηο βάζνο ηε ζπλεξγαηηθφηεηα 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλα online θνηλφρξεζην ρψξν. Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κπνξεί λα παξαρζεί γλψζε 

θαη ελεκέξσζε πξνο φθεινο ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξεζηψλ. 

5.1 Μειινληηθή εξγαζία θαη επεθηάζεηο 

Με ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ Web 2.0 ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα εηζάγνπλ, λα πξνβάινπλ, λα ραξαθηεξίζνπλ θαη λα δηακνηξάζνπλ ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν ζε 

άιιεο δηεπαθέο φπσο Google Mail, LinkedIn, iSTLab Calendar. ε κία πην εμειηγκέλε εθδνρή, ην 

ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ελζσκαηψλεη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο Google 

Drive (Comments, Folders) θαη ηνπ iSTLab Calendar (Flickr, Asana, Disqus, Youtube). Με ηε 

δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο comments/replies πνπ πξνζθέξεη ην Drive API, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ 

ζρφιηα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ αξρείσλ. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν 

λα ελζσκαησζεί ζε θάζε θάξηα έλα θνπκπί ιήςεο ή αληηγξαθήο ζην clipboard ηεο παξάζεζεο (citation) 

ηεο θάζε δεκνζίεπζεο. Μία αθφκε ελδηαθέξνπζα επέθηαζε ζηα παξαπάλσ, ζα ήηαλ ε δπλαηφηεηα 

ηαμηλφκεζεο αξρείσλ θαηά ζεηξά βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εκθαλίζεσλ (occurrences) αιιά θαη ησλ 

ζπλεκθαλίζεσλ (co-occurrences) ησλ εηηθεηψλ ησλ αξρείσλ πνπ ν ρξήζηεο ζπλεζίδεη λα πξνβάιεη. 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ θξηηήξην, ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα  ζηέιλεη ελεκεξψζεηο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηψλ ζε αξρεία, πνπ πηζαλφλ λα ελδηαθέξνπλ ηνπο ρξήζηεο. Σέινο, ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο βνεζεηηθφ εξγαιείν απφ δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο ζε 

κία ηάμε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο χιεο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο.  
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