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Περίληψη 
 
Τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό δεν περιορίζεται µόνο 
στους επιτραπέζιους υπολογιστές αλλά πλέον περιλαµβάνει τα κινητά 
τηλέφωνα, τα PDAs και γενικότερα κάθε είδους κινητή συσκευή. Μάλιστα, στις 
αναπτυσσόµενες χώρες ο αριθµός των χρηστών που πλοηγούνται στον 
παγκόσµιο ιστό από κινητές συσκευές είναι µεγαλύτερος από αυτόν των 
χρηστών που πλοηγούνται µέσω επιτραπέζιων υπολογιστών. Επίσης, η 
ανάπτυξη περιεχοµένου για τον παγκόσµιο ιστό έχει γίνει ευκολότερη λόγω της 
ύπαρξης αρκετών εργαλείων, που υπόσχονται τη γρήγορη και εύκολη 
παραγωγή του, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από το χρήστη. Το 
ερώτηµα είναι ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι ιστότοποι και το 
περιεχόµενό τους ώστε να προσφέρεται η βέλτιστη εµπειρία πλοήγησης στους 
χρήστες κινητών συσκευών. 
Το World Wide Web Consortium (W3C) έχει συντάξει τις πρακτικές που θα 
πρέπει να εφαρµόζονται για τη σωστή παρουσίαση του περιεχοµένου του 
παγκόσµιου ιστού σε κινητές συσκευές (Mobile Web Best Practices). Η 
συµµόρφωση µε τις πρακτικές αυτές είναι απαραίτητη κυρίως λόγω των 
περιορισµών των κινητών συσκευών. Οι κυριότεροι περιορισµοί είναι το µικρό 
µέγεθος οθόνης, ο τρόπος εισαγωγής δεδοµένων στη συσκευή από το χρήστη, η 
διαθέσιµη µνήµη, η µικρή υπολογιστική ισχύ, η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων 
και η αυτονοµία των συσκευών σε ενέργεια. 
Οι παραπάνω πρακτικές έχουν αντιστοιχηθεί, από το ίδιο το W3C, σε µία σειρά 
από ελέγχους που µπορούν να γίνουν στη δοµή και το περιεχόµενο µιας 
ιστοσελίδας. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι η 
συγκεκριµένη ιστοσελίδα µπορεί να προσφέρει µία αποδεκτή εµπειρία 
πλοήγησης στους χρήστες κινητών συσκευών. Ένα µέρος από τις πρακτικές 
αυτές ορίζουν ελέγχους που µπορούν να πραγµατοποιηθούν αυτόµατα µε τη 
χρήση υπολογιστή, ενώ άλλες ελέγχους που απαιτούν και την ανθρώπινη 
κρίση. 
Στα πλαίσια της διπλωµατικής, αφού παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι 
πρακτικές του W3C, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστηµα για την αξιολόγηση 
της δοµής και του περιεχοµένου ιστότοπων που απευθύνονται σε κινητές 
συσκευές. Σκοπός του συστήµατος είναι ανάλυση του ιστότοπου, η ανάκτηση 
των ιστοσελίδων που τον αποτελούν και ο έλεγχος της κάθε ιστοσελίδας για την 
ικανοποίηση ή όχι των παραπάνω ελέγχων. Τελικός στόχος αποτελεί η  
δηµιουργία αναφοράς που θα αφορά συνολικά τον ιστότοπο καθώς και η 
παραγωγή βαθµού αξιολόγησης του ιστότοπου. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε 
στην ανάκτηση και την αξιολόγηση σελίδων και περιεχοµένου του ιστότοπου 
που αποτελούν µέρος του «κρυµµένου ιστού» (hidden web). Τέλος, στους 
χρήστες του συστήµατος δίνεται η δυνατότητα χρήσης βαρών σηµαντικότητας 
των ελέγχων που πραγµατοποιούνται. 



Abstract 
 
During the last years the access to the Web, not only from desktop PCs but 
from mobile devices too, such as mobile phones and PDAs, is a fact. 
Furthermore, in developing countries the number of users that browse the Web 
through mobile devices is larger than the number of users that browses the web 
from desktop PCs. Also, the creation of web content is much easier, due to a 
large number of applications that promise the fast and easy creation of web 
content without demanding special knowledge from their users. The question is 
which characteristics the web sites and their content should have in order to 
improve the user experience when accessed from mobile devices. 
The World Wide Web Consortium (W3C) has gathered the practices for 
delivering Web content to mobile devices (Mobile Web Best Practices). Those 
practices are strongly recommended because of the limitations of mobile 
devices. Those limitations are the small screen size, the inputting text method, 
the available memory, the small computational power and the power 
consumption. 
W3C, based on the above practices, has published a set of tests that refer to 
the structure and the content of a web page. Web pages which pass the tests 
provide a functional user experience for users of mobile devices. Some of the 
practices define tests that are machine verifiable and others tests that require 
the human judge as well. 
In this thesis at first the W3C Mobile Web Best practices are presented. Then, a 
system for the evaluation of the content and the structure of mobile web sites 
was designed and implemented. Purpose of the system is the analysis of a web 
site, the crawling of its web pages and the check of every web page against the 
W3C tests. The final goal of the system is to provide a report and a rating for 
the whole web site. Also, a module for crawling and evaluating content of the 
web site that is part of the "hidden web" is provided. Finally, the system's users 
may put weights of importance to each W3C test. 
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1 Crawlers 
 

1.1 Εισαγωγή 

Κάθε προσπάθεια εκτενούς µελέτης και ανάλυσης των ιδιοτήτων του Ιστού ή 
ενός ιστότοπου ως σύνολο προϋποθέτει την ύπαρξη ενός στιγµιότυπου αυτού, 
αποθηκευµένου (µε κάποια µορφή) στο δίσκο, για εύκολη και άµεση 
προσπέλαση της επιθυµητής πληροφορίας. Τη δηµιουργία ενός τέτοιου 
στιγµιότυπου αναλαµβάνει ένας ιχνηλάτης (Crawler, Robot ή Spider), δηλαδή 
µια αυτόµατη εφαρµογή που επισκέπτεται επαναληπτικά σελίδες, κατεβάζει το 
περιεχόµενο τους και εξάγει και ακολουθεί υπερσυνδέσµους προς νέες σελίδες. 
Ο crawler αποτελεί ένα βασικό τµήµα των µηχανών αναζήτησης, αφού από 
αυτόν εξαρτάται η «φρεσκάδα» και το εύρος των σελίδων που θα υφίστανται 
στο ευρετήριό τους. 
Η δυναµική φύση του Ιστού και το τεράστιο µέγεθός του καθιστούν δύσκολο το 
έργο του crawler. Στην πράξη, ένας crawler ενσωµατώνει πολύπλοκους 
αλγορίθµους και στρατηγικές που στοχεύουν στην επίσκεψη των πιο 
σηµαντικών σελίδων πρώτα, έτσι ώστε να γίνει συλλογή (σε πεπερασµένο 
χρονικό διάστηµα) του µεγαλύτερου ποσοστού των ποιοτικών σελίδων του 
Ιστού. Επιπρόσθετα, απαιτούνται µηχανισµοί και τεχνολογίες που επιτρέπουν τη 
διαχείριση και αποθήκευση ενός τεράστιου όγκου δεδοµένων που προκύπτει 
από την ανάκτηση εκατοµµυρίων σελίδων. Ο crawler εκτελείται περιοδικά και 
επισκέπτεται ξανά σελίδες που το περιεχόµενο τους έχει υποστεί αλλαγές ώστε 
να περιέχει όσο το δυνατόν πιο ανανεωµένα δεδοµένα στην αποθήκη του. 
Τα δύο σηµαντικότερα προβλήµατα (τεράστιος όγκος δεοµένων και ανάγκη για 
«φρέσκες» σελίδες) που αντιµετωπίζουν οι µεγάλες µηχανές αναζήτησης δεν θα 
µας απασχολήσουν στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας καθώς το 
µέγεθος ενός web site και ειδικά ενός web site που προορίζεται για κινητές 
συσκευές είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τον όγκο των δεδοµένων που 
διαχειρίζεται ένας crawler που στοχεύει στο web ως σύνολο. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική ενός crawler, γίνεται µια 
αναφορά σε γνωστές υφιστάµενες υλοποιήσεις και περιγράφονται πολλά από 
τα προβλήµατα που προκύπτουν στην προσπάθεια συλλογής σελίδων στον Ιστό. 

1.2 Αρχιτεκτονική 

Η βασική γενική αρχιτεκτονική ενός crawler εικονίζεται στην εικόνα 1. 
Αποτελείται από τέσσερες κύριες λειτουργικές µονάδες: τον Scheduler, την 
Ουρά, τον Downloader και τη Μονάδα Αποθήκευσης. Η κάθε µονάδα µπορεί να 
χωρίζεται σε επιπλέον υποµονάδες: ο Scheduler περιλαµβάνει µια µονάδα 
εντοπισµού διπλότυπων URLs και µια µονάδα εισαγωγής και εξαγωγής URLs 
στην ουρά. O Downloader περιλαµβάνει µια µονάδα DNS Resolving, µια µονάδα 
ανάκτησης σελίδων µέσω του πρωτοκόλλου HTTP, και µια µονάδα συντακτικής 
ανάλυσης των HTML σελίδων για την εξαγωγή υπερσυνδέσµων και άλλων 
στατιστικών στοιχείων. 
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Αρχίζοντας µε ένα seed set Ι από URLs εκκίνησης, ο Downloader ανακτά τις 
αντίστοιχες σελίδες, εξάγει όλα τα URLs που περιέχονται σε αυτές µε τη µορφή 
υπερσυνδέσµων και τα στέλνει στον Scheduler που τα προσθέτει στην ουρά F, 
εφόσον δεν υπάρχουν ήδη (λειτουργία Enqueue). Στη συνέχεια, ο Scheduler 
επιλέγει (µε κάποια σειρά) το επόµενο URL προς ανάκτηση (λειτουργία 
Dequeue) και το στέλνει στον Downloader. To URL δεν διαγράφεται από την 
ουρά, αλλά µαρκάρεται ως “removed”. Μια άλλη µέθοδος είναι η διατήρηση 
µιας δεύτερης ουράς που περιλαµβάνει τα URLs που έχουν ήδη συναντηθεί, τα 
οποία διαγράφονται από την F κατά το Dequeue. Η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται µέχρις ότου ο crawler να συλλέξει έναν αρκετά µεγάλο 
αριθµό σελίδων. Το κριτήριο τερµατισµού ποικίλλει ανάλογα µε την περίπτωση 
και το σκοπό που o crawler καλείται να εκπληρώσει. Ο Downloader, εκτός από 
την ανάκτηση και την αποθήκευση των σελίδων, µπορεί παράλληλα να 
δηµιουργεί ένα ευρετήριο από URLs ή να εξάγει αθροιστικά στατιστικά στοιχεία 
από το περιεχόµενό των σελίδων. 
 

 
Εικόνα 1. Αρχιτεκτονική ενός crawler 

 
Η λειτουργία Dequeque του Scheduler καθορίζει τη σειρά επιλογής των URLs 
που ανακτώνται, δηλαδή την πολιτική προτεραιότητας που υιοθετεί ο Crawler. 
Στην απλούστερη περίπτωση η πολιτική είναι η Breadth First Search. Σε κάθε 
περίπτωση ο Crawler θα πρέπει να αποφεύγει να υπερφορτώνει έναν µοναδικό 
διακοµιστή µε αιτήσεις και θα πρέπει να περιµένει για ένα χρονικό διάστηµα 
(συνήθως µεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων) ανάµεσα στις διαδοχικές αιτήσεις 
προς τον ίδιο διακοµιστή. Έτσι, σε κάθε Downloader ανατίθενται ένα πλήθος 
συνδέσεων προς διαφορετικούς διακοµιστές στους οποίους µπορούν να γίνονται 
αιτήσεις ταυτόχρονα.  
Σε πολλές περιπτώσεις, ο Crawler χρησιµοποιεί πολλαπλές διεργασίες 
Downloader ταυτόχρονα, µε κάθε µία από αυτές να εκτελείται σε διαφορετικό 
σύστηµα. Κατά αυτόν τον τρόπο µεγιστοποιείται ο ρυθµός συλλογής σελίδων 
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και είναι δυνατή η κάλυψη µεγαλύτερου εύρους σελίδων του Ιστού σε 
µικρότερο χρονικό διάστηµα. Ο Scheduler αποτελεί την κεντρική διεργασία που 
συντονίζει τους Downloaders: προωθεί νέα URLs στους κατάλληλους 
Downloaders οι οποίοι µε τη σειρά τους επιστρέφουν στον Scheduler τα URLs 
που ανακαλύπτουν στις σελίδες που ανακτούν. Η παράλληλη αυτή 
αρχιτεκτονική εισάγει ένα πρόσθετο κόστος επικοινωνίας µεταξύ των 
πολλαπλών διεργασιών και του Scheduler και για να ελαχιστοποιηθεί αυτό η 
ανταλλαγή δεδοµένων γίνεται περιοδικά µε µαζικό τρόπο (batch mode). 
Οι λεπτοµέρειες της υλοποίησης των Crawlers συνήθως παραµένουν κρυφές και 
αποτελούν επιχειρηµατικά µυστικά, καθώς αποτελούν βασικά συστατικά των 
µηχανών αναζήτησης. Εφόσον οι crawlers ακολουθούν κάποια στρατηγική που 
δίνει προτεραιότητα σε σελίδες που ικανοποιούν συγκεκριµένα κριτήρια, η 
δηµοσίευση τέτοιων λεπτοµερειών θα επέτρεπε στους web spammers να 
παραποιήσουν τις σελίδες τους ώστε να αυξήσουν την πιθανότητα επίσκεψης 
από τους crawlers. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι crawlers των 
οποίων οι υλοποιήσεις έχουν δηµοσιευθεί ως ένα επαρκές επίπεδο 
λεπτοµέρειας. 

1.3 Web Crawlers 

Ο RBSE υπήρξε ο πρώτος crawler που δηµοσιεύτηκε. Βασιζόταν σε δύο 
προγράµµατα, το “spider”, που διατηρούσε µια ουρά σε µια σχεσιακή βάση 
δεδοµένων, και το “mite”, το οποίο ήταν ένας τροποποιηµένος browser που 
κατέβαζε σελίδες από τον Ιστό.  
Ο WebCrawler χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του πρώτου full-text index 
ενός υποσυνόλου του Ιστού. Χρησιµοποιούσε τη βιβλιοθήκη lib-WWW για το 
κατέβασµα των σελίδων και ένα δεύτερο πρόγραµµα για τη συντακτική 
ανάλυση και τη δροµολόγηση των URLs κατά την αναζήτηση. Επιπρόσθετα, 
περιλάµβανε έναν crawler πραγµατικού χρόνου που ακολουθούσε 
υπερσυνδέσµους βάσει της οµοιότητας του anchor text µε το ερώτηµα του 
χρήστη.  
Το World Wide Web Worm ήταν ένας crawler που χρησιµοποιούνταν για την 
κατασκευή ενός απλού ευρετηρίου τίτλων από έγγραφα και URLs, στο οποίο 
µπορούσε να γίνει αναζήτηση µε την εντολή grep του UNIX.  
O Internet Archive Crawler είναι ένας crawler που σχεδιάστηκε µε σκοπό την 
αποθήκευση περιοδικών στιγµιοτύπων ενός µεγάλου µέρους του Ιστού. 
Χρησιµοποιεί αρκετές διεργασίες σε κατανεµηµένη µορφή, µε έναν καθορισµένο 
αριθµό web sites να ανατίθεται σε κάθε διεργασία. Η ανταλλαγή URLs µεταξύ 
των διεργασιών γίνεται µαζικά σε αραιά χρονικά διαστήµατα, καθώς αποτελεί 
µια διαδικασία µε υψηλό κόστος. Παράλληλα, ο crawler αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα των τροποποιηµένων εγγραφών του DNS και κρατά ένα ιστορικό των 
αντιστοιχήσεων των IPs µε τα ονόµατα των hosts.  
O WebSPHINX αποτελείται από µια βιβλιοθήκη κλάσεων Java που υλοποιεί 
λειτουργίες πολυνηµατικής ανάκτησης ιστοσελίδων και συντακτικής ανάλυσης 
HTML, και ένα γραφικό interface για τον ορισµό των URLs εκκίνησης, την 
εξαγωγή των δεδοµένων που συλλέχθησαν και για την υλοποίηση µιας βασικής 
µηχανής αναζήτησης.  
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Ο Google Crawler περιγράφεται ως ένα επίπεδο λεπτοµέρειας, αλλά η 
περιγραφή αναφέρεται σε µια πρώιµη έκδοση της αρχιτεκτονικής του, που 
στηρίζεται στην C++ και την Python. Ο crawler και η διαδικασία indexing είναι 
ενοποιηµένα καθώς κατά την συντακτική ανάλυση για εξαγωγή υπερσυνδέσµων 
πραγµατοποιείται ταυτόχρονα και full-text indexing. Υπάρχει ένας URL server 
που στέλνει λίστες URLs προς ανάκτηση σε αρκετές διεργασίες crawling. Κατά 
τη συντακτική ανάλυση, τα ανακαλυπτόµενα URLs στέλνονται στον URL server 
που ελέγχει αν είναι καινούργια ή τα έχει συναντήσει στο παρελθόν. Τα 
καινούρια URLs προστίθενται στην ουρά του server.  
Ο CobWeb χρησιµοποιεί έναν κεντρικό «χρονοδροµολογητή» και έναν αριθµό 
από κατανεµηµένους «συλλέκτες» εγγράφων. Οι συλλέκτες πραγµατοποιούν 
συντακτική ανάλυση των σελίδων που κατεβάζουν και στέλνουν τα URLs που 
ανακαλύπτουν στον χρονοδροµολογητή, ο οποίος τα κατανέµει στους 
συλλέκτες. Ο χρονοδροµολογητής εφαρµόζει µια πολιτική αναζήτησης πρώτα 
κατά πλάτος και προσπαθεί να µην υπερφορτώνει τους web servers µε πολλές 
διαδοχικές αιτήσεις. O crawler είναι γραµµένος σε Perl.  
O Mercator είναι ένας κλιµακωτός crawler γραµµένος σε Java. Η 
κλιµακωσιµότητά του προκύπτει από τη χρησιµοποίηση “protocol modules” και 
“processing modules” που µπορούν να εναλλάσσονται. Τα protocols modules 
ασχολούνται µε τον τρόπο λήψης εγγράφων (π.χ. µέσω HTTP), και τα 
processing modules µε τον τρόπο επεξεργασίας των εγγράφων. Το βασικό 
processing module απλά εξαγάγει νέα URLs από τις σελίδες αλλά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και άλλα modules για indexing του κειµένου ή για τη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων.  
Ο WebFountain είναι ένας κατανεµηµένος κλιµακωτός crawler παρόµοιος µε 
τον Mercator αλλά γραµµένος σε C++. Αποτελείται από µια «µηχανή ελέγχου» 
που κατευθύνει ένα πλήθος από «µηχανές εργάτες». Μετά το επαναληπτικό 
κατέβασµα σελίδων, εξάγεται ένας «ρυθµός αλλαγής» κάθε σελίδας και για τη 
µεγιστοποίηση της «φρεσκάδας» πρέπει να λυθεί ένα σύστηµα εξισώσεων µε τη 
χρήση µιας µεθόδου µη-γραµµικού προγραµµατισµού. Η µέθοδος παράγει µια 
διάταξη προτεραιότητας µε τις σελίδες που αλλάζουν συχνά να βρίσκονται στην 
αρχή. Οι συγγραφείς προτείνουν την εφαρµογή της µεθόδου στα πρώτα στάδια 
του crawling και στη συνέχεια την επαναφορά στην οµοιόµορφη διάταξη όπου ο 
crawler επισκέπτεται όλες τις σελίδες µε την ίδια συχνότητα.  
Ο PolyBot είναι ένας κατανεµηµένος crawler γραµµένος σε C++ και Python και 
αποτελείται από έναν “crawl manager”, έναν ή περισσότερους “downloaders” 
και έναν ή περισσότερους “DNS resolvers”. Τα συλλεγµένα URLs προστίθενται 
σε µια ουρά στο δίσκο, και ο manager τα επεξεργάζεται µε µαζικό τρόπο.  
Το WebRACE είναι µια µονάδα crawling και caching υλοποιηµένη σε Java και 
χρησιµοποιείται στα πλαίσια ενός πιο γενικού συστήµατος που ονοµάζεται 
eRACE. Το σύστηµα δέχεται αιτήσεις για ιστοσελίδες από χρήστες και ο crawler 
λειτουργεί εν µέρει ως ένας έξυπνος proxy server. Το σύστηµα επίσης δέχεται 
αιτήσεις «συνδροµής» σε ιστοσελίδες έτσι ώστε όταν αυτές αλλάζουν, ο crawler 
να τις κατεβάζει και ο χρήστης να ενηµερώνεται για τις αλλαγές. Το πιο 
αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό του WebRACE είναι ότι τα URLs εκκίνησης του 
crawler δεν είναι σταθερά αλλά ανανεώνονται διαρκώς.  
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Ο Ubicrawler είναι ένας κατανεµηµένος crawler γραµµένος σε Java και δεν έχει 
κεντρική διεργασία. Αποτελείται από έναν αριθµό όµοιων «πρακτόρων» και η 
συνάρτηση ανάθεσης υπολογίζεται µε τη χρησιµοποίηση µιας µεθόδου hashing 
στα ονόµατα των hosts. ∆εν υπάρχει επικάλυψη, µε την έννοια ότι καµιά σελίδα 
δεν κατεβαίνει δύο φορές, εκτός και κάποιος πράκτορας καταρρεύσει. Ο 
crawler έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πετυχαίνει µεγάλη κλιµακωσιµότητα και 
ανοχή στις αποτυχίες.  
Ο FAST Crawler είναι ο crawler που χρησιµοποιεί η µηχανή αναζήτησης FAST, 
και υπάρχει διαθέσιµη µόνο µια γενική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του. Η 
αρχιτεκτονική είναι κατανεµηµένη και κάθε µηχανή περιλαµβάνει έναν 
«χρονοδροµολογητή εγγράφων» που διατηρεί µια ουρά εγγράφων προς 
ανάκτηση από έναν «επεξεργαστή εγγράφων» που τα αποθηκεύει σε ένα τοπικό 
υποσύστηµα αποθήκευσης. Κάθε crawler επικοινωνεί µε τους υπόλοιπους µέσω 
µιας “distributor” µονάδας που ανταλλάσσει πληροφορία υπερσυνδέσµων.  
Ο WIRE είναι ένας crawler γραµµένος σε C και C++. Περιλαµβάνει αρκετές 
πολιτικές για τη δροµολόγηση της διαδικασίας συλλογής των σελίδων και µια 
µονάδα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών. Έχει χρησιµοποιηθεί για το 
χαρακτηρισµό συλλογών σελίδων του Ιστού, κυρίως σελίδων που ανήκουν σε 
domains διαφόρων χωρών.  
Τέλος, αρκετοί Web crawlers έχουν εκδοθεί κάτω από την GNU public license 
όπως οι Larbin, WebBase, WebSPHINX, GRUB και HT://Dig. 

1.4 Προβλήµατα κατά το crawling  

Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά 
το crawling του παγκόσµιου ιστού. 

1.4.1 Απόδοση 

Ένας crawler περιορίζεται από το δικτυακό εύρος ζώνης και το χώρο 
αποθήκευσης που έχει στη διάθεση του τα οποία δεν είναι άπειρα αλλά ούτε και 
δωρεάν. Η διαδικασία του crawling είναι αρκετά χρονοβόρα και η συλλογή 
µερικών εκατοµµυρίων σελίδων µπορεί να διαρκέσει µέρες ή εβδοµάδες. Γι’ 
αυτόν το λόγο, o crawler πρέπει να χρησιµοποιεί αποδοτικά τους 
υπολογιστικούς πόρους που διαθέτει έτσι ώστε να µεγιστοποιεί και να διατηρεί 
σταθερή απόδοση η οποία εκφράζεται µε το ρυθµό ανάκτησης σελίδων. Η 
ταυτόχρονη ανάκτηση σελίδων από πολλαπλούς διαφορετικούς διακοµιστές, 
εκτός από την αποφυγή υπερφόρτωσής τους, µεγιστοποιεί την απόδοσή του 
crawler και συνιστά µια αναγκαία τακτική.  

1.4.2 ∆ιαθεσιµότητα των ∆ιακοµιστών 

Η ποιότητα υπηρεσιών στο διαδίκτυο δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Σε 
πολλές περιπτώσεις συµβαίνει ο διακοµιστής να µην είναι διαθέσιµος για ένα 
χρονικό διάστηµα και να παράγει σφάλµα time-out κατά την προσπάθεια 
σύνδεσης. Συχνά ο διακοµιστής επανέρχεται σε λειτουργία µετά από κάποιες 
ώρες ή µέρες. Ο crawler θα πρέπει να ξαναεπισκέπτεται τις σελίδες ενός 
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τέτοιου διακοµιστή ανά διαστήµατα (της τάξης των ωρών) ώστε να µπορέσει να 
τις ανακτήσει όταν και αν ξαναγίνει διαθέσιµος.  

1.4.3 Υπερφόρτωση των ∆ιακοµιστών  

Η ύπαρξη πολλών crawlers που σαρώνουν διαρκώς τον Ιστό, οδηγεί σε 
κατανάλωση εύρους ζώνης που κανονικά προορίζεται για τους χρήστες. Αυτό 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αντίδραση των διαχειριστών των 
διακοµιστών που στη χειρότερη περίπτωση µπορούν να µπλοκάρουν την 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του διακοµιστή σε τέτοιου είδους προγράµµατα. Για 
το λόγο αυτό προτείνονται να ακολουθούνται οι εξής δύο βασικές αρχές στην 
υλοποίηση ενός crawler:  

• ο crawler θα πρέπει να αποκαλύπτει την ταυτότητά του (χρήση του HTTP 
πεδίου User- Agent) και να παρέχει µια διεύθυνση e-mail για επικοινωνία 
µε τον υπεύθυνο χρήσης του crawler,  

• ο crawler θα πρέπει να περιµένει για ένα χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 
30 δευτερολέπτων) ανάµεσα στις διαδοχικές αιτήσεις στον ίδιο 
διακοµιστή. Επειδή πολλά host names οδηγούν στην ίδια διεύθυνση IP, ο 
διακοµιστής θα πρέπει να ταυτοποιείται από τη διεύθυνση IP και όχι µόνο 
από το host name.  

1.4.4 Robots Protocol  

Εκτός από το ρυθµό αιτήσεων σε έναν διακοµιστή υπάρχει και ένας περιορισµός 
στο περιεχόµενο που ένας crawler επιτρέπεται να προσπελάσει. To “Standard 
for Robot Exclusion” είναι το αποτέλεσµα µιας συµφωνίας µεταξύ των 
δηµιουργών των crawlers των µηχανών αναζήτησης και ορίζει µεταξύ άλλων 
τον ακόλουθο κανόνα: κάθε crawler, πριν από οποιαδήποτε αίτηση προς ένα 
διακοµιστή, θα πρέπει πρώτα να ζητήσει ένα αρχείο µε όνοµα “robots.txt”, το 
οποίο, αν υπάρχει, καθορίζει ένα σύνολο περιορισµών που αφορούν στην 
προσπέλαση του περιεχοµένου οι οποίοι θα πρέπει να τηρηθούν από τον 
crawler. Η µη τήρηση των περιορισµών µπορεί να οδηγήσει σε ολική άρνηση 
πρόσβασης στον διακοµιστή. 

1.4.5 DNS 

Πριν συνδεθεί σε ένα διακοµιστή, ο crawler πρέπει να χρησιµοποιήσει το 
Domain Name Service (DNS) για να αντιστοιχήσει το host name σε µια διεύθυνση 
IP. Η διαδικασία αυτή αποτελεί σηµαντικό σηµείο συµφόρησης για τους crawlers 
και το DNS caching δεν βελτιώνει ιδιαίτερα την κατάσταση. Η λύση είναι οι 
αιτήσεις να γίνονται µε ασύγχρονο τρόπο που επιτρέπει την ταυτόχρονη 
αναζήτηση και ανάκτηση διευθύνσεων πολλαπλών host names. Ο crawler θα 
πρέπει να χρησιµοποιεί αυτού του είδους την τεχνική.  
Επιπλέον, πολλοί τοπικοί DNS servers καταρρέουν στην περίπτωση που 
δέχονται µεγάλα φορτία αιτήσεων. Μια αποτυχία DNS µπορεί να προκαλέσει 
σηµαντικό πρόβληµα στον crawler καθώς µη µπορώντας να λάβει µια διεύθυνση 
IP για να συνδεθεί, υποθέτει πως το website δεν υπάρχει. Ο crawler θα πρέπει 
να εντοπίζει µια κατάσταση στην οποία το µεγαλύτερο ποσοστό των DNS 
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αιτήσεων αποτυγχάνει και να διακόπτει τις αιτήσεις ή και όλη τη λειτουργία 
του. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγει την ταυτόχρονη ανάκτηση πολλών host 
names από τον ίδιο DNS server.  
Τέλος, έχει παρατηρηθεί πως ένα µεγάλο ποσοστό των εγγραφών DNS 
παρουσιάζουν προβλήµατα όπως ασυνέπειες και συντακτικά λάθη. Ο crawler 
θα πρέπει να παρουσιάζει ένα επίπεδο ανοχής σε τέτοια λάθη και να προσπαθεί 
να ανακτήσει τη διεύθυνση IP ακόµα και όταν µια εγγραφή δεν έχει αυστηρά 
σωστή µορφή. 

1.4.6 Content-type 

Ένας γενικός crawler περιορίζεται στην ανάκτηση σελίδων HTML και αποφεύγει 
να κατεβάσει αρχεία διαφορετικού τύπου και περιεχοµένου. Μια κοινή µέθοδος 
είναι να αγνοεί URLs που δείχνουν σε αρχεία µε γνωστές καταλήξεις (π.χ. .zip, 
.doc, .mp3 κλπ). Όµως αυτή η λίστα δεν µπορεί να είναι εξαντλητική και 
υπάρχουν περιπτώσεις που η κατάληξη ενός αρχείου δεν µπορεί να καθορίσει 
ρητά αν πρόκειται για σελίδα HTML ή για άλλο τύπου αρχείου (π.χ. αρχεία που 
καταλήγουν σε .dll µπορεί να αποτελούν δυναµικά παραγόµενες σελίδες HTML). 
Για να αποφύγει τέτοιες περιπτώσεις, ο crawler θα πρέπει να προσθέτει στο 
Header της αίτησης του το πεδίο Accept µε τιµή text/html, δηλώνοντας έτσι 
στον διακοµιστή ότι αποδέχεται µόνο αρχεία τύπου HTML. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο διακοµιστής θα επιστρέψει σφάλµα µε κωδικό κατάστασης 406. 
Επειδή είναι πιθανό o διακοµιστής να αγνοήσει το πεδίο Accept της αίτησης, o 
crawler πρέπει πάντα να ελέγχει το Header της απάντησης και να αναζητά το 
πεδίο Content-type, το οποίο θα πρέπει να έχει τιµή text/html.  

1.4.7 Σφάλµατα HTTP 

Σε κάθε απόπειρα ανάκτησης µιας σελίδας, ο διακοµιστής οφείλει να επιστρέφει 
ένα HTTP Status Code στο Header της απάντησης. Τα HTTP Status Codes και η 
προτεινόµενη συµπεριφορά του client σε κάθε περίπτωση περιγράφονται στο 
RFC2616 του W3C. O crawler θα πρέπει να χειρίζεται τις περισσότερες 
περιπτώσεις σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες. Οι βασικές κατηγορίες Status Codes 
είναι τα 20Χ που δηλώνουν επιτυχή ανάκτηση, τα 30Χ που δηλώνουν 
redirection, τα 40Χ που δηλώνουν σφάλµα πελάτη και τα 50Χ που δηλώνουν 
σφάλµα διακοµιστή. Στην περίπτωση σφάλµατος 40X ο crawler θα πρέπει να 
µαρκάρει το αντίστοιχο URL ως λανθασµένο και να παύει να ασχολείται µαζί 
του. Ειδική µεταχείριση πρέπει να υπάρχει για την περίπτωση των σφαλµάτων 
της κατηγορίας 30X, τα οποία δηλώνουν ότι η σελίδα που ζητείται έχει 
µετακινηθεί και παρέχεται ένα νέο URL στο οποίο µπορεί να βρεθεί 
(redirection). Ο crawler θα πρέπει να εξαγάγει το νέο URL και να το 
ακολουθήσει ενώ παράλληλα θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να ταυτίζει το αρχικό 
URL µε το redirection URL. Είναι δυνατόν η αίτηση προς το νέο redirection URL 
να επιστρέφει και αυτή σφάλµα 30Χ και να οδηγεί στην αρχική σελίδα, 
παγιδεύοντας τον crawler σε ένα ατέρµονο βρόχο από redirections. Για την 
αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων, ο crawler θα πρέπει να ακολουθεί µέχρι ένα 
καθορισµένο αριθµό διαδοχικών redirections. Μια περίπτωση κακής χρήσης των 
HTTP Status Codes συναντάται στην περίπτωση του σφάλµατος 404 που 
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δηλώνει ότι η σελίδα δεν βρέθηκε στον διακοµιστή (λανθασµένο URL). Πολλοί 
Web Administrators, θεωρώντας ότι το σφάλµα είναι ενοχλητικό για τους 
χρήστες, προτιµούν να επιστρέφουν µια κανονική σελίδα (µε HTTP Status Code 
200) που περιέχει ένα µήνυµα λάθους του τύπου «Η σελίδα δεν βρέθηκε» και 
πιθανόν κάποιους συνδέσµους προς άλλες σελίδες του site. Αυτές οι σελίδες 
αποκαλούνται “Soft-Error pages”. Πρόσφατη µελέτη δείχνει ότι το 29% των 
λανθασµένων URLs δείχνουν προς τέτοιες σελίδες. Ο crawler θα πρέπει να 
µπορεί να εντοπίζει τις Soft-Error σελίδες και να µαρκάρει τα URLs τους ως 
εσφαλµένα. Τέλος, κάποιοι διακοµιστές µπορεί να µην επιστρέφουν καθόλου 
HTTP Headers στην απάντησή τους, γεγονός που παραβιάζει τους κανόνες του 
πρωτοκόλλου HTTP, αλλά παρόλα αυτά πολλοί browsers εξακολουθούν να 
εµφανίζουν το περιεχόµενό των σελίδων τους σωστά. Ο crawler θα πρέπει να 
αγνοεί τέτοιου είδους απαντήσεις και να τις θεωρεί λανθασµένες. 

1.5 Προβλήµατα στο περιεχόµενο του ιστού 

1.5.1 Άπειρο Μέγεθος Ιστού  

Οι περισσότερες µελέτες του Ιστού αναφέρονται µόνο στο “indexable portion”, 
εξαιρώντας ένα τεράστιο τµήµα του Ιστού που αποκαλείται κρυµµένος ιστός 
(Hidden Web) και παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο. Το τµήµα αυτό 
αποτελείται από σελίδες που κάποιος χρήστης µπορεί τελικά να δει αλλά ένας 
crawler δεν µπορεί. Τέτοιες σελίδες προκύπτουν µε τη συµπλήρωση των πεδίων 
κάποιας φόρµας ή απαιτούν από το χρήστη να είναι εγγεγραµµένο µέλος και να 
έχει κάνει login για να τις προσπελάσει. Συνήθως αυτές οι σελίδες προκύπτουν 
από την αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων και περιέχουν αρκετά ποιοτικό 
περιεχόµενο.  
Επιπρόσθετα, ο αριθµός των σελίδων στον Ιστό µπορεί να θεωρηθεί άπειρος, 
λόγω της ύπαρξης δυναµικών σελίδων που παράγονται αυτόµατα σε κάθε 
αίτηση και περιέχουν υπερσυνδέσµους προς άλλες δυναµικές σελίδες. Για να µη 
χαθεί ο crawler στην µάταια προσπάθειά του να ανακτήσει όλες τις δυναµικές 
σελίδες, θα πρέπει να περιορίζει τον αριθµό δυναµικών σελίδων που κατεβάζει 
από κάθε site. Αυτό µπορεί να γίνει µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους: 

• Ανάκτηση µόνο στατικών σελίδων. Ο crawler αγνοεί τις δυναµικές 
σελίδες οι οποίες αναγνωρίζονται από την ύπαρξη του χαρακτήρα ‘?’ στο 
URL τους. Η µέθοδος αυτή αγνοεί ένα µεγάλο µέρος σελίδων του Ιστού οι 
οποίες παράγονται δυναµικά. 

• Ανάκτηση δυναµικών σελίδων µε ένα µοναδικό σύνολο παραµέτρων. Η 
µέθοδος αυτή αγνοεί τις δυναµικές σελίδες που παράγονται µε 
διαφορετικές παραµέτρους που πιθανόν είναι διαφορετικές σελίδες και 
περιέχουν χρήσιµη πληροφορία. 

• Άνω όριο στον αριθµό των δυναµικών σελίδων. Η µέθοδος κάνει τον 
crawler να συµπεριφέρεται διαφορετικά σε sites µε διαφορετικό µέγεθος 
και δεν είναι δίκαια. 

• Ανάκτηση δυναµικών σελίδων µέχρι έναν αριθµό επιπέδων ανά site. O 
crawler ξεκινώντας από µια αρχική σελίδα του site, ακολουθεί 
δυναµικούς συνδέσµους µέχρι ένα ορισµένο βάθος.  
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1.5.2 ∆ιπλότυπα URLs 

Όπως αναφέρθηκε στη γενική περιγραφή της αρχιτεκτονικής ενός crawler, 
είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός µηχανισµού που επιτρέπει στον crawler να 
ακολουθεί URLs που δεν έχει ήδη ακολουθήσει. Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα 
προκύπτει όταν διαφορετικά URLs δείχνουν στο ίδιο περιεχόµενο. Ένα 
παράδειγµα είναι το http://example.gr και το http://www.example.gr, τα 
οποία οδηγούν στην ίδια σελίδα. Ο crawler θα πρέπει να πραγµατοποιεί 
κανονικοποίηση σε κάθε URL πριν το προσθέσει στην ουρά του, ώστε τα 
φαινοµενικά διαφορετικά URLs να χαρακτηριστούν ως διπλότυπα στην 
περίπτωση που η κανονικοποίησή τους δίνει το ίδιο URL. Η κανονικοποίηση θα 
πρέπει να διαχειρίζεται σχετικά URLs (π.χ. συνδέσµους του τύπου <a src= 
‘/page.html’>…</a>) και να τα µετατρέπει σε απόλυτα, να µετατρέπει τους 
κεφαλαίους χαρακτήρες στο host name σε πεζούς (http://www.EXAMPLE.gr σε 
http://www.example.gr/ ) κλπ.  
Μια πηγή διπλότυπων URLs είναι η ενσωµάτωση Session IDs στο URL δυναµικών 
σελίδων. Τα Session IDs αποτελούν ένα µηχανισµό αναγνώρισης των 
διαφορετικών χρηστών και παρέχουν έναν τρόπο εντοπισµού των διαφορετικών 
sessions κατά την ανάλυση των log αρχείων του διακοµιστή. Έτσι κάθε 
επίσκεψη στην ίδια σελίδα παράγει ένα σύνολο διαφορετικών URLs κάθε φορά. 
Κάποιοι διακοµιστές αποθηκεύουν το Session ID σε ένα cookie αντί να το 
ενσωµατώνουν στο URL, άρα είναι επιθυµητή η δυνατότητα διαχείρισης cookies 
από τον crawler. Επιπλέον, ο crawler µπορεί να εφαρµόσει ευρετικές µεθόδους 
αποµάκρυνσης των Session IDs από το URL κατά την κανονικοποίησή του.  
Μια άλλη πηγή διπλοτύπων είναι η ύπαρξη URL της µορφής 
http://www.example.gr/, το οποίο πολλές φορές είναι το ίδιο µε το 
http://www.example.gr/index.html. Το αρχείο που επιστρέφεται κατά την 
επίσκεψη του πρώτου URL εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του εκάστοτε διακοµιστή 
µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις να είναι δύσκολη η αναγνώριση των 
διπλοτύπων URLs. Αν η προσπάθεια αναγνώρισης ενός URL ως διπλότυπου 
αποτύχει, τότε ο crawler αναγκαστικά θα κατεβάσει τη σελίδα και θα την 
αναγνωρίσει ως διπλότυπη βάσει του περιεχοµένου της, όπως περιγράφεται 
στην επόµενη παράγραφο. 

1.5.3 ∆ιπλότυπο Περιεχόµενο  

Έχει βρεθεί ότι στον Ιστό υφίσταται ένα µεγάλο ποσοστό διπλότυπου 
περιεχοµένου που φτάνει το 30%. Οι διπλότυπες σελίδες είναι άχρηστες για τον 
crawler ο οποίος σπαταλά bandwidth και χρόνο για να κατεβάσει περιεχόµενο 
πανοµοιότυπο µε αυτό που έχει ήδη κατεβάσει. Επιπλέον, οι διπλότυπες σελίδες 
διαταράσσουν την ορθότητα των στατιστικών αποτελεσµάτων. Ο crawler πρέπει 
να εντοπίζει τέτοιες σελίδες (συνήθως µε µια µέθοδο hashing) και να τις 
αποµακρύνει ή να τις ταυτίζει µε την αρχική πρωτότυπη σελίδα.  
Μέγεθος Περιεχοµένου 
Ο crawler θα πρέπει να θέτει ένα µέγιστο όριο στο µέγεθος της σελίδας που 
επιχειρεί να κατεβάσει ούτως ώστε να µην κολλήσει στο κατέβασµα πολύ 
µεγάλων αρχείων (που πιθανόν να µην είναι HTML αλλά απέτυχε να το 



10 

αναγνωρίσει). Ένα µέγεθος της τάξης των 200-300Kb είναι αρκετό για σελίδες 
HTML.  

1.5.4 Frames 

Ένα πρόβληµα τίθεται από σελίδες που χρησιµοποιούν Frames, δηλαδή σελίδες 
που αποτελούνται από πολλαπλές υπο-σελίδες. Ο τελικός χρήστης βλέπει µια 
µοναδική σελίδα χωρισµένη σε τµήµατα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 
ένα Frame. Ο crawler κατεβάζοντας τον HTML κώδικα της αρχικής σελίδας, θα 
πρέπει να εντοπίσει τα URLs των διαφορετικών Frames, να ανακτήσει το 
περιεχόµενό τους και να το θεωρήσει ως περιεχόµενο της αρχικής σελίδας, 
όπως ακριβώς το βλέπει ο τελικός χρήστης σε έναν browser.  

1.5.5 Λανθασµένο Markup 

Καθώς οι browsers είναι αρκετά ανεκτικοί στα λάθη του κώδικα HTML, πολλοί 
δηµιουργοί σελίδων γράφουν κώδικα που περιέχει αρκετά συντακτικά λάθη, 
όπως ταυτόχρονη χρήση µονών και διπλών εισαγωγικών (π.χ. <IMG 
ALT=”photo” SRC=’photo.jpg’>), tags που δεν κλείνουν ποτέ ή κλείνουν µε 
λάθος σειρά (π.χ. <B><I>…</B></I>), χρήση κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων 
(π.χ. <IMG src=”…”) κλπ. Ο συντακτικός αναλυτής του crawler θα πρέπει να 
παρουσιάζει ανοχή σε τέτοιου είδους σφάλµατα και να προσπαθεί να τα 
διορθώσει.  

1.5.6 Χρήση JavaScript και Flash 

Ένας µεγάλος αριθµός σελίδων χρησιµοποιεί τη γλώσσα JavaScript για τη 
δηµιουργία µενού υπερσυνδέσµων. Ο crawler θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εξάγει τέτοιους υπερσυνδέσµους, πράγµα που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί 
να είναι πολύ δύσκολο εφόσον δεν διαθέτει συντακτικό αναλυτή της γλώσσας. 
Η εφαρµογή ευρετικών µεθόδων που αναζητούν URLs µέσα στον κώδικα 
JavaScript είναι µια µέση λύση. Επιπλέον, πολλές σελίδες στον Ιστό 
ενσωµατώνουν αρχεία Flash που εκτός από κινούµενη εικόνα και ήχο µπορούν 
να περιέχουν κείµενο και υπερσυνδέσµους. Η προσπέλαση του περιεχοµένου 
ενός Flash αρχείου µε σκοπό τη συντακτική ανάλυσή και την εξαγωγή 
υπερσυνδέσµων είναι µια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί την χρήση 
βιβλιοθηκών µετατροπής αρχείων Flash σε HTML που προς το παρόν 
εφαρµόζεται µόνο από τη µηχανή αναζήτησης Google.  

1.5.7 HTML και Javascript Redirection  

Εκτός από το HTTP redirection που γίνεται µε τα HTTP Status Codes της 
κατηγορίας 30Χ που επιστρέφει ο διακοµιστής, redirection µπορεί να γίνει µε 
τους ακόλουθους τρόπους: 
HTML Refresh Tag: Στο Head τµήµα µιας σελίδας HTML µπορεί να υπάρχει το 
Meta tag. Ένα τέτοιο tag µε τις κατάλληλες ιδιότητες υποχρεώνει τον browser 
να κάνει redirect σε µία άλλη σελίδα  
Javascript Redirection: Η γλώσσα Javascript παρέχει το αντικείµενο location 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για redirection σε µια νέα σελίδα.  
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2 Κρυµµένος ιστός 
 

2.1 Εισαγωγή 

Μία συνεχώς αυξανόµενη πληροφορία σήµερα στον Παγκόσµιο ιστό (web) δεν 
µπορεί να προσπελαστεί αν απλά ακολουθήσουµε κάποια Links. Συγκεκριµένα, 
ένα µεγάλο µέρος του Web είναι «κρυµµένο» πίσω από HTML φόρµες και είναι 
προσπελάσιµο µόνο όταν οι χρήστες πληκτρολογήσουν ένα σύνολο από λέξεις 
κλειδιά σε µία φόρµα. Οι σελίδες αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία µε τον 
όρο «κρυµµένος ιστός». 
Σύµφωνα µε αρκετές µελέτες το µέγεθος του κρυµµένου ιστού αυξάνεται 
εκθετικά καθώς όλο και περισσότεροι οργανισµοί και φορείς θέλουν το 
περιεχόµενο τους να είναι προσβάσιµο στους χρήστες µέσω εύκολων στη χρήση 
φορµών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 τέτοια site. Αρκετά 
µάλιστα από αυτά έχουν ιδιαίτερα ποιοτικό περιεχόµενο όπως επιστηµονικά 
άρθρα, σπάνιο υλικό βιβλιοθηκών κ.λπ. 
Το παράδοξο µε τον κρυµµένο ιστό (invisible web, hidden web ή µερικές φορές 
και deep web στην διεθνή βιβλιογραφία) είναι ότι ενώ είναι εύκολο να 
καταλάβει κάποιος το πώς προκύπτει είναι δύσκολο να τον ορίσει µε έναν 
αυστηρό ορισµό. Μία πρώτη προσέγγιση ενός ορισµού θα µπορούσε να είναι ότι 
το hidden web αποτελείται από το περιεχόµενο που αγνοείται από τις µηχανές 
αναζήτησης και τους crawlers γενικού σκοπού. Με απλά λόγια πρόκειται για 
υλικό που δεν εντοπίζεται εύκολα από τους χρήστες, εκτός και αν αυτοί ξέρουν 
ακριβώς που πρέπει να ψάξουν. 
Ορισµός: Ως κρυµµένος ιστός ορίζονται σελίδες κειµένου, αρχεία ή άλλη 
σηµαντική πληροφορία που βρίσκεται στο web αλλά οι µηχανές αναζήτησης 
γενικού σκοπού δεν µπορούν, λόγο τεχνικών λόγων ή από επιλογή, να 
προσπελάσουν. 
Με την πρόοδο των µηχανών αναζήτησης και των µεθόδων ανάκτησης 
πληροφορίας, ένα περιεχόµενο που σήµερα κατατάσσεται στο hidden web 
κάποια στιγµή στο µέλλον θα µπορούσε να αναγνωρίζεται από τις µηχανές 
αναζήτησης. Οι µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούν ειδικά προγράµµατα, τους 
crawlers, και διατρέχουν το web από server σε server ώστε να διαβάσουν όσο 
το δυνατό περισσότερο web περιεχόµενο. Όσον αφορά τους servers δεν 
υπάρχει διαφορά όταν εξυπηρετούν αιτήµατα ενός crawler ή ενός απλού 
χρήστη. Και στις δύο περιπτώσεις απαντούν σε HTTP ερωτήµατα και 
επιστρέφουν HTML περιεχόµενο. Η σηµαντική διαφορά βρίσκεται στη µεριά του 
πελάτη. Ο πραγµατικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσει ένα 
URL ώστε να µεταφερθεί σε κάποια σελίδα. Αντίθετα ένας web crawler 
πλοηγείται στο web ακολουθώντας τα links που υπάρχουν σε κάθε σελίδα. Αν 
για µία σελίδα δεν έχει υπάρχει καµία άλλη που να περιέχει ένα link που δείχνει 
προς αυτή ο web crawler δεν µπορεί να τη βρει. Αυτές οι αποµονωµένες σελίδες 
αποτελούν ένα κοµµάτι του hidden web. Οι δηµιουργοί τους µπορούν εύκολα 
όµως να τις κάνουν κοµµάτι του κλασικού web µε δύο τρόπους. Με την 
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προσθήκη ενός link από µία σελίδα που έχει ήδη καταχωρηθεί από µία µηχανή 
αναζήτησης ή µε το να δηλώσει ο δηµιουργός της σελίδας το URL της σελίδας 
στην ειδική φόρµα “add URL” που έχουν οι µηχανές αναζήτησης. 
Επίσης, µέρος του κρυµµένου ιστού θα µπορούσαν να θεωρηθούν τα 
αντικείµενα που βρίσκονται σε ιστοσελίδες αλλά δεν είναι κείµενο. Τέτοια 
αντικείµενα είναι οι εικόνες, αρχεία PDF ή PostScript, αντικείµενα Flash, 
εκτελέσιµα προγράµµατα και συµπιεσµένα αρχεία. Αρκετές µηχανές αναζήτησης 
όπως το Google προσφέρουν µερική υποστήριξη για κάποιους από αυτούς τους 
τύπους αντικειµένων αλλά σε καµία περίπτωση δεν φτάνει την ποιότητα της 
αναζήτησης για κείµενο. Επιπλέον, αρκετές µηχανές αναζήτησης αγνοούν τους 
παραπάνω τύπους αρχείων λόγω κόστους. Για παράδειγµα, ένα PDF, παρότι 
τεχνικά µπορεί να διαβαστεί, µπορεί να περιέχει εκατοντάδες σελίδες κειµένου. 
Αυτό σηµαίνει ότι απαιτούνται περισσότεροι πόροι από τη µηχανή αναζήτησης 
άρα και µεγαλύτερο κόστος. Παρόλα αυτά οι µηχανές αναζήτησης βελτιώνονται 
συνεχώς ώστε να συµπεριλάβουν και νέους τύπους αρχείων όπως τα PDF καθώς 
όλο και περισσότερη πληροφορία αποθηκεύεται σε αυτή τη µορφή. 

2.2 Κρυµµένος ιστός και Βάσεις ∆εδοµένων 

Ένα από τα µεγαλύτερα κοµµάτια του κρυµµένου ιστού είναι η πληροφορία που 
βρίσκεται σε βάσεις δεδοµένων. Οι βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται όλο και 
συχνότερα στο σχεδιασµό sites καθώς προσφέρουν ευέλικτα και εύκολα στη 
διαχείριση περιβάλλοντα υλοποίησης. Το πρόβληµα είναι ότι κάθε βάση 
δεδοµένων έχει τη δικιά της µοναδική δοµή και οργάνωση. Επίσης κάθε 
σύστηµα που συνεργάζεται µε µια βάση δεδοµένων έχει το δικό του ξεχωριστό 
υποσύστηµα υποβολής ερωτηµάτων στη βάση και ανάκτησης αποτελεσµάτων. 
Εποµένως το πρόβληµα δεν είναι η εύρεση µιας βάσης δεδοµένων καθώς τα 
περισσότερα συστήµατα προσφέρουν ένα υποσύστηµα πρόσβασης των 
δεδοµένων της βάσης σε HTML. Το πρόβληµα βρίσκεται στην αυτοµατοποίηση 
χρήσης αυτού του υποσυστήµατος που συνήθως αποτελείται από φόρµες, drop 
down µενού κ.λπ. Η χρήση αυτών των στοιχείων ενώ είναι ιδανική για τους 
πραγµατικούς χρήστες αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσχρηστη για τους crawlers. 
Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις χρήσης των βάσεων δεδοµένων στο web. Η 
χρήση µιας βάσης δεδοµένων σε ένα site δεν καθιστά αυτόµατα το περιεχόµενό 
του µέρος του κρυµµένου ιστού. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι βάσεις 
δεδοµένων χρησιµοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση ενός site. Για 
παράδειγµα σε µία βάση δεδοµένων µπορεί να υπάρχει αποθηκευµένη 
πληροφορία που αφορά τους χρήστες. Έτσι σε κάθε επίσκεψη του ίδιου URL 
παράγεται δυναµικά και µία προσωποποιηµένη σελίδα. Ένα άλλο παράδειγµα 
αφορά την πληροφορία που αποθηκεύεται σε βάσεις δεδοµένων αλλά αλλάζει 
τόσο γρήγορα που δεν έχει αξία να καταχωρηθεί από τις µηχανές αναζήτησης. 
Τέτοια πληροφορία είναι το δελτίο καιρού, οι τιµές των µετοχών µια 
συγκεκριµένη µέρα, οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από ένα αεροδρόµιο κ.λπ. 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να διακρίνουµε τους παρακάτω τύπους «αόρατου» 
web περιεχοµένου: 

• Αποσυνδεδεµένες σελίδες: ∆εν υπάρχει link που να δείχνει προς αυτή τη 
σελίδα. 
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• Σελίδες που περιέχουν κατά µεγάλο ποσοστό εικόνες, ήχο και βίντεο: Αν 
δεν υπάρχει αρκετό κείµενο σε αυτές τις σελίδες, οι µηχανές αναζήτησης 
δεν µπορούν να δηµιουργήσουν λέξεις κλειδιά για αυτό το περιεχόµενο. 

• Σελίδες που περιέχουν κυρίως έγγραφα σε PDF, Flash, εκτελέσιµα αρχεία 
ή συµπιεσµένα αρχεία: Αν και τεχνικά µπορούν να διαβαστούν αρκετές 
µηχανές αναζήτησης τα αγνοούν σκόπιµα. 

• Περιεχόµενο που βρίσκεται σε βάσεις δεδοµένων. Οι crawlers δεν 
µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε τις φόρµες αναζήτησης που 
προσφέρονται για τους πραγµατικούς χρήστες. 

• ∆εδοµένα πραγµατικού χρόνου: Εφήµερα δεδοµένα τεράστιου όγκου. ∆εν 
υπάρχει πρακτική αξία από την επεξεργασία τους. 

• ∆υναµικό περιεχόµενο: ∆υναµικό περιεχόµενο που δηµιουργείται 
ανάλογα µε το χρήστη. 

2.3 Προβλήµατα ανάγνωσης του κρυµµένου ιστού 

Το κείµενο και συγκεκριµένα το κείµενο σε µορφή υπερκειµένου, είναι το 
βασικό στοιχείο του Web. Οι µηχανές αναζήτησης έχουν σχεδιαστεί να 
συνεργάζονται µε αυτή τη µορφή κειµένου ώστε να δίνουν στο χρήστη 
δυνατότητες αναζήτησης και πρόσβασης σε αυτό το περιεχόµενο. Στην 
πλειοψηφία των HTML εγγράφων υπάρχουν δύο βασικές περιοχές. H κεφαλίδα 
που ορίζεται στο στοιχείο head και το κυρίως έγγραφο που ορίζεται στο 
στοιχείο body. Οι µηχανές αναζήτησης, κατά την ταξινόµηση των εγγράφων 
ασχολούνται µε την πληροφορία που υπάρχει στην κεφαλίδα. Προβλήµατα στην 
ανάγνωση του web περιεχοµένου εµφανίζονται όταν δεν ακολουθείται το 
παραπάνω απλό µοντέλο για την παρουσίαση του περιεχοµένου. Υπάρχουν 
αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ή όχι 
crawling µια σελίδα. 
Το πρώτο πράγµα που ξεκαθαρίζει ένας crawler κατά την προσπάθεια 
πρόσβασης σε ένα URL είναι αν αυτή η σελίδα επιτρέπει το crawling ή όχι. Οι 
δηµιουργοί web περιεχοµένου έχουν διάφορους τρόπους ώστε να δηλώσουν 
στον crawler ότι κάποια σελίδα δεν πρέπει να προστεθεί στις µηχανές 
αναζήτησης. Οι τρόποι αυτοί είναι οι εξής: 
Σελίδες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης: Οι σελίδες αυτές δεν µπορούν να 
προσπελαστούν από τους crawlers καθώς απαιτείται η χρήση κωδικού. Το 
µειονέκτηµα της µεθόδου, όσον αφορά τη λειτουργικότητα του site, είναι ότι ο 
τρόπος αυτός επηρεάζει και τον τρόπο πλοήγησης των πραγµατικών χρηστών. 
Χρήση του αρχείου robots.txt: Το αρχείο αυτό το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί 
στον κεντρικό φάκελο ενός web server περιέχει µία λίστα µε αρχεία που η 
µηχανή αναζήτησης θα πρέπει να αγνοήσει. Ο τρόπος αυτός βασίζεται στην 
καλή πρόθεση των δηµιουργών της µηχανής αναζήτησης αν και οι περισσότερες 
µηχανές σέβονται τον κανόνα αυτό. 
Χρήση του στοιχείου noindex στην κεφαλίδα µιας σελίδας: Αν δεν είναι δυνατή 
η δηµιουργία του αρχείου robots.txt ή αν οι σελίδες δηµιουργούνται δυναµικά 
προτείνεται η χρήση του στοιχείου noindex. Η λογική είναι ίδια µε αυτή του 
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robots.txt. ∆ηλαδή, τεχνικά η µηχανή αναζήτησης µπορεί να προσπελάσει τη 
σελίδα αλλά συνήθως δεν το κάνει. 
Αφού ο crawler αποφασίσει ότι η σελίδα επιτρέπεται να προσπελαστεί επιχειρεί 
να παραλάβει το περιεχόµενο της. Εδώ εµφανίζονται διάφορα προβλήµατα που 
αφορούν το crawling. 
Περίπτωση 1: Ο crawler συναντά µία σελίδα που περιέχει διάφορες html 
φόρµες. Αυτή η σελίδα µπορεί να είναι µία σελίδα που ένας χρήστης 
συµπληρώνει όνοµα χρήστη και κωδικό ώστε να συνεχίσει στα υπόλοιπα 
τµήµατα ενός site, µπορεί να είναι µία φόρµα αναζήτησης, µπορεί να είναι µία 
φόρµα όπου ο χρήστης δηλώνει κάποιες προτιµήσεις που αφορούν την 
πλοήγησή του κ.λπ. Οι φόρµες καθαυτές µπορούν να διαβαστούν και να 
αποθηκευτούν από τις µηχανές αναζήτησης. Το πρόβληµα βρίσκεται µε το 
περιεχόµενο που βρίσκεται πίσω από τη φόρµα, δηλαδή το περιεχόµενου που 
υπάρχει όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί submit. Σε αυτή την περίπτωση 
διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις. Η πρώτη είναι η φόρµα να χρησιµοποιείται 
για να δηλώσει ο χρήστης κάποιες προτιµήσεις πλοήγησης. Στην περίπτωση 
αυτή όλο το site µπορεί να προσπελαστεί κανονικά ακολουθώντας τα links κάθε 
σελίδας. Η δεύτερη υποπερίπτωση είναι η φόρµα να συλλέγει πληροφορίες για 
την παραγωγή δυναµικού περιεχοµένου. Εποµένως το περιεχόµενο που υπάρχει 
πίσω από τη φόρµα δεν είναι δυνατό να προσπελαστεί καθώς η συνδυασµοί 
εισόδου στη φόρµα είναι θεωρητικά άπειροι. Οι φόρµες αποτελούν και το 
µεγαλύτερο µέρος «εισόδων» του κρυµµένου ιστού. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
προταθεί κάποιοι αλγόριθµοι που αντιµετωπίζουν αυτό το θέµα και 
αναφέρονται σε επόµενη ενότητα.  
Περίπτωση 2: Παραγωγή δυναµικών σελίδων µε χρήση του χαρακτήρα «?». 
Αρκετές δυναµικές σελίδες περνάνε δεδοµένα στο server ως ορίσµατα σε ένα 
URL µε χρήση του χαρακτήρα ?. Έτσι ενώ το πρώτο µέρος του URL µπορεί να 
είναι ίδιο, υπάρχει περίπτωση µε διαφορετικά ορίσµατα να προκύπτει 
διαφορετικό περιεχόµενο. Ορίσµατα που αλλάζουν συνεχώς π.χ. η ηµεροµηνία 
µπορεί να οδηγούν σε σελίδες µε ίδιο περιεχόµενο αλλά διαφορετικό URL. 
Περίπτωση 3: Ο crawler φτάνει σε µία σελίδα που δεν έχει τίποτα να 
καταγράψει. Αρκετές σελίδες περιέχουν στο body µόνο µία εικόνα ή 
συνηθέστερα κάποια εφαρµογή σε flash. Τέτοιες σελίδες, αν και είναι 
προσπελάσιµες θεωρούνται µέρος του κρυµµένου ιστού καθώς δεν υπάρχει 
τίποτα να καταγραφεί από τις µηχανές αναζήτησης. Τα τελευταία χρόνια 
πάντως έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη δηµιουργία εξειδικευµένων 
µηχανών αναζήτησης για τέτοιους τύπους αρχείων. 
Περίπτωση 4: Σελίδες που ανανεώνονται διαρκώς. Τέτοιες σελίδες µπορεί να 
περιέχουν δεδοµένα όπως οι τιµές των µετοχών ή οι αφίξεις των αεροπλάνων 
σε ένα αεροδρόµιο. Αυτές οι σελίδες, αν και τεχνικά είναι εύκολο να 
καταγραφούν, αγνοούνται καθώς η πληροφορία που προσφέρουν έχει µικρή 
πρακτική αξία. 
Περίπτωση 5: Σελίδες που περιέχουν pdf αρχεία ή έγγραφα κειµένου σε άλλες 
µορφές. 
Περίπτωση 6: Σελίδες που περιέχουν ένα περιβάλλον διεπαφής µε µία βάση 
δεδοµένων. Στην ουσία η περίπτωση αυτή είναι ένας συνδυασµός των 
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περιπτώσεων 1 και 2. Οι βάσεις δεδοµένων παρέχουν δεδοµένα για τη δυναµική 
δηµιουργία σελίδων µε βάση την είσοδο που δέχονται από το περιβάλλον 
διεπαφής που είναι υλοποιηµένο κυρίως µε φόρµες. 

2.4 Μέθοδοι ανάγνωσης του κρυµµένου ιστού 

Έχοντας ως δεδοµένο ότι η κύρια είσοδος σε σελίδες του κρυµµένου ιστού είναι 
οι φόρµες δύο είναι οι κύριες προκλήσεις κατά το σχεδιασµού µιας µεθόδου για 
την ανάγνωση αυτού του περιεχοµένου: 
Ο crawler θα πρέπει να καταλάβει και να µοντελοποιήσει το περιβάλλον της 
σελίδας που περιέχει τις φόρµες. 
Ο crawler θα πρέπει να στείλει δεδοµένα στη φόρµα τα οποία έχουν νόηµα ώστε 
να οδηγήσουν σε ανάκτηση περιεχοµένου. 
Για το πρώτο θέµα, που είναι πέρα από τα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής, 
έχουν προταθεί αρκετές λύσεις στην διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια της 
ενότητας θα παρουσιαστούν λύσεις για το δεύτερο θέµα που τέθηκε. 
Όταν µία φόρµα περιέχει όλες τις δυνατές επιλογές, δηλαδή αποτελείται από 
drop down µενού και κουµπιά επιλογών, η λύση είναι προφανής. Ο crawler 
πρέπει να στείλει ως αίτηµα στο server όλες τις δυνατές επιλογές. Το πρόβληµα 
δηµιουργείται όταν οι φόρµες περιέχουν πεδία κειµένου (free text fields) όπου 
οι δυνατές επιλογές είναι άπειρες. Ένας χρήστης, όταν έρθει αντιµέτωπος µε 
ένα τέτοιο πρόβληµα εκτελεί τρία βήµατα. Αρχικά συµπληρώνει µία λέξη στο 
πεδίο κειµένου. Στη συνέχεια υποβάλλει τη φόρµα και εξετάζει τα 
αποτελέσµατα. Αν τα αποτελέσµατα δεν τον ικανοποιούν τότε επιστρέφει στη 
φόρµα και δίνει µία διαφορετική είσοδο. Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να 
ακολουθηθεί και από τον crawler. Η κύρια διαφορά είναι ότι ο crawler έχει 
περιορισµούς και περιορισµένους πόρους, όπως ο χρόνος µέσα στον οποίο θα 
πρέπει να γίνει η εκτέλεση του προγράµµατος καθώς και οι διαθέσιµοι 
δικτυακοί πόροι. Εποµένως ένας αλγόριθµος θα µπορούσε να είναι ο 
παρακάτω: 

Procedure 

(1) while ( there are available resources ) do 

// select a term to send to the site 

(2) qi = SelectTerm() 

// send query and acquire result index page 

(3) R(qi) = QueryWebSite( qi ) 

// download the pages of interest 

(4) Download( R(qi) ) 

(5) done 

Για λόγους απλότητας στην περιγραφή θεωρούµε ότι µία φόρµα δέχεται µόνο 
µία λέξη σε κάθε αίτηµα. Στο βήµα 2 ο crawler αποφασίσει ποια λέξη θα στείλει 
στη φόρµα (βήµα 3) ώστε να παραλάβει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο στο 
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βήµα 4. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι ο crawler να εκµεταλλευτεί όλους 
τους πόρους που του έχουν δοθεί.  
Στον παραπάνω αλγόριθµο το βήµα 2 θεωρείται το κρισιµότερο για την όλη 
διαδικασία. Αν ένας crawler µπορεί να βρει τις καλύτερες λέξεις κλειδιά µπορεί 
να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσµα στα όρια των περιορισµών που έχουν τεθεί. 
Αντίθετα, αν ο crawler υποβάλει τυχαίες λέξεις τότε πιθανότατα θα υπάρξει 
µεγάλη σπατάλη πόρων για αβέβαιο αποτέλεσµα. Το παραπάνω πρόβληµα 
µπορεί να µοντελοποιηθεί ως εξής. Έστω ότι έχουµε ένα web site µε σύνολο S 
σελίδες. Κάθε σελίδα αναπαρίσταται ως µία κουκίδα στην παρακάτω εικόνα. 
Κάθε πιθανή λέξη κλειδί qi µπορεί να ανακτήσει έναν συγκεκριµένο αριθµό 
αποτελεσµάτων. Κάθε τέτοιο υποσύνολο σελίδων µπορεί να συσχετιστεί µε ένα 
βάρος το οποίο θα δείχνει το κόστος για την ανάκτηση αυτών των σελίδων. 
Εποµένως το ζητούµενο ανάγεται στην εύρεση των qi που επιστρέφουν τον 
µεγαλύτερο αριθµό σελίδων µε το ελάχιστο κόστος. Το πρόβληµα αυτό 
ανάγεται στο set-covering πρόβληµα από τη θεωρία γράφων. 
 

 
Εικόνα 2. Το πρόβληµα επιλογής της βέλτιστης λέξης κλειδί 

 
Στην πράξη υπάρχουν δύο προβλήµατα κατά την εφαρµογή του παραπάνω 
αλγορίθµου. Ο συνολικός αριθµός των σελίδων ενός site είναι συνήθως 
άγνωστος, εποµένως το σύνολο S δεν είναι ακριβώς ορισµένο. Επίσης, το set-
covering πρόβληµα είναι NP-hard, εποµένως δεν υπάρχει αλγόριθµος που να το 
επιλύει αποδοτικά σε πολυωνυµικό χρόνο. 
Για την υλοποίηση του βήµατος 2 του αλγορίθµου υπάρχουν τρεις διαφορετικές 
προσεγγίσεις. 

• Τυχαία επιλογή: Ο crawler επιλέγει τυχαία λέξεις από ένα λεξικό ώστε να 
τις υποβάλει στη φόρµα. Η ελπίδα είναι ότι οι τυχαίες λέξεις θα 
επιστρέψουν ένα ικανό αριθµό αποτελεσµάτων. 

• Επιλογή µε βάση τη συχνότητα: Πριν την εκκίνηση του crawler θα πρέπει 
να έχει κατασκευαστεί µία λίστα µε λέξεις κλειδιά. Αυτή η λίστα θα 
µπορεί να κατασκευαστεί από ένα τυχαίο corpus από το Web. Στη 
συνέχεια ο crawler επιλέγει την πιο συχνά χρησιµοποιούµενη λέξη από 
αυτή τη λίστα, την υποβάλλει στη φόρµα και η διαδικασία συνεχίζεται 
αναδροµικά µε την επόµενη λέξη. 
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• Προσαρµογή: Μετά την υποβολή του κάθε αιτήµατος µέσω της φόρµας ο 
crawler αναλύει το περιεχόµενο των αποτελεσµάτων. Βάση αυτής της 
ανάλυσης, επιλέγει την πιο συχνά χρησιµοποιούµενη λέξη σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα. Έτσι, υποβάλλει την πιο «υποσχόµενη» λέξη και η 
διαδικασία συνεχίζεται αναδροµικά. 

Ανάµεσα στις 3 προσεγγίσεις η πρώτη µπορεί να θεωρηθεί ως το κάτω όριο της 
απόδοσης των άλλων δύο καθώς αναµένεται να έχει τα χειρότερα 
αποτελέσµατα. Όσον αφορά τις άλλες δύο προσεγγίσεις, και οι δύο φαίνεται ότι 
έχουν την ίδια απόδοση όταν ο crawler αλληλεπιδρά µε sites γενικού 
περιεχοµένου. Σε sites όµως µε εξειδικευµένο περιεχόµενο η τρίτη προσέγγιση 
έχει αρκετά καλύτερη απόδοση. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα µιας µελέτης για τις τρεις προσεγγίσεις. Ως site για τις δοκιµές 
χρησιµοποιήθηκε ένα site ειδικού περιεχοµένου, το Pubmed, που περιέχει 
ιατρικά άρθρα. 
 

 
Εικόνα 3. Σύγκριση προσεγγίσεων. Pubmed 

 
Στον οριζόντιο άξονα είναι ο αριθµός των ερωτηµάτων που υποβλήθηκαν ενώ 
στον κάθετο το ποσοστό των συνολικών web σελίδων που ανακτήθηκαν. 
Είναι εµφανές ότι ο τυχαίος αλγόριθµος για να επιτύχει αποδεκτά αποτελέσµατα 
χρειάζεται µία αρκετά µεγάλη πηγή λέξεων. 
Αντίθετα, στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα αποτελέσµατα για ένα site 
γενικού περιεχοµένου, όπως το Amazon.com που περιέχει προϊόντα από 
εκατοντάδες κατηγορίες (βιβλία όλων των κατηγοριών, µουσική, ρούχα κ.λπ). 
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Εικόνα 4. Σύγκριση προσεγγίσεων. Amazon 

 
Σε κάθε περίπτωση η τυχαία προσέγγιση, άσχετα από το µέγεθος της τυχαίας 
λίστας λέξεων που διαθέτει ο αλγόριθµος, δίνει τα χειρότερα αποτελέσµατα. 
Επίσης, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της προσέγγισης προσαρµογής είναι ότι 
αποδίδει το ίδιο καλά και µε sites των οποίων το περιεχόµενο δεν είναι στην 
Αγγλική γλώσσα ή είναι πολυγλωσσικά. Αυτό συµβαίνει επειδή η επιλογή των 
λέξεων για τη συνέχιση της διαδικασίας γίνεται από το περιεχόµενο του ίδιου 
του site. 
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3 Mobile Web Best practices 
 

3.1 Εισαγωγή 

Το World Wide Web Consortium (W3C) έχει συγκεντρώσει, συστηµατοποιήσει 
και καθορίσει ένα σύνολο από πρακτικές (best practices) για τη διανοµή web 
περιεχοµένου σε κινητές συσκευές. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της 
εµπειρίας πλοήγησης του χρήστη όταν αυτός προσπελαύνει web περιεχόµενο 
από τέτοιες συσκευές. Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι πρακτικές αυτές 
αναφέρονται στο τελικό περιεχόµενο που θα διανεµηθεί και όχι στον τρόπο 
δηµιουργίας του περιεχοµένου ή στον τρόπο που κάθε φυλλοµετρητής κινητών 
συσκευών θα παρουσιάσει τελικά το περιεχόµενο. 

3.2 Περιορισµοί κινητών συσκευών 

3.2.1 Θέµατα παρουσίασης 

Σήµερα, αρκετές ιστοσελίδες έχουν σχεδιαστεί θεωρώντας δεδοµένο ότι θα 
παρουσιασθούν σε οθόνες επιτραπέζιων (desktop) υπολογιστών και ότι θα 
υπάρχουν διαθέσιµες οι τεχνολογίες που προσφέρουν οι φυλλοµετρητές αυτών 
των συστηµάτων. Η προσπέλαση τέτοιων σελίδων από κινητές συσκευές συχνά 
είναι προβληµατική ή και αδύνατη. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι οι 
σελίδες δεν παρουσιάζονται στον χρήστη όπως θα περίµενε ο σχεδιαστής τους 
λόγω του µικρού µεγέθους της οθόνης των κινητών συσκευών. Έτσι το 
περισσότερο περιεχόµενο καθώς και η συνολική δοµή της σελίδας δεν φτάνουν 
ολόκληρα στο χρήστη. Για παράδειγµα, λόγω της µικρής οθόνης, είναι αρκετά 
πιθανό ο χρήστης να πρέπει να χρησιµοποιήσει τις µπάρες κύλισης (scrolling) 
ώστε να δει το κύριο θέµα µιας σελίδας, ειδικά αν το πάνω µέρος της σελίδας 
καταλαµβάνουν µεγάλες εικόνες ή σύνδεσµοι πλοήγησης σε άλλες σελίδες του 
ιστότοπου (web site). Γενικά, είναι πολύ σηµαντικό στο mobile web να µπορεί ο 
χρήστης να σχηµατίσει µία νοητή εικόνα του site που επισκέπτεται. Αυτό µπορεί 
να επιτευχτεί υιοθετώντας µία κοινή και συνεπής οργάνωση και παρουσίαση για 
όλες τις σελίδες του site. 

3.2.2 Μηχανισµοί εισόδου κειµένου 

Η είσοδος κειµένου σε κινητές συσκευές συχνά είναι δυσκολότερη σε σχέση µε 
τους desktop υπολογιστές όπου χρησιµοποιείται ένα πληκτρολόγια µε εκατό 
τουλάχιστον πλήκτρα. Οι κινητές συσκευές συνήθως έχουν ένα περιορισµένο 
πληκτρολόγιο, τόσο ως προς τον αριθµό των πλήκτρων αλλά και ως προς το 
µέγεθός τους, και συνήθως δεν υπάρχει κάποια συσκευή κατάδειξης (pointing 
device). 
Μία από τις δυσκολίες που υπάρχουν στο mobile Web είναι ότι οι διευθύνσεις 
(URLs) απαιτούν πολύ χρόνο να πληκτρολογηθούν. Μεγάλα σε µήκος URLs 
καθώς και URLs που απαιτούν σχολαστικότητα κατά την συγγραφή τους (π.χ. 
πέρασµα παραµέτρων) συνήθως έχουν µεγάλη πιθανότητα να πληκτρολογηθούν 
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λάθος από το χρήστη. Τέλος, λόγω των περιορισµών της οθόνης και του 
µηχανισµού εισόδου κειµένων, οι φόρµες απαιτούν επιπλέον προσπάθεια ώστε 
να συµπληρωθούν σωστά. 

3.2.3 ∆ιαθέσιµο εύρος ζώνης και κόστος 

Τα δίκτυα που εξυπηρετούν τις κινητές συσκευές δεν προσφέρουν τις ίδιες 
ταχύτητες µε τα σταθερά δίκτυα υπολογιστών (fixed data connections) και 
συνήθως έχουν µεγαλύτερη καθυστέρηση στη µετάδοση των δεδοµένων 
(latency). Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλους χρόνους αναµονής, ειδικά για 
µεγάλο όγκο δεδοµένων ή για περιεχόµενο που απαιτεί πλοήγηση σε πολλές και 
διαφορετικές σελίδες ώστε να προσπελαστεί. 
Επίσης, συνήθως η µεταφορά δεδοµένων σε τέτοια δίκτυα κοστίζει και σε 
χρήµα. Εκτός των άλλων, το γεγονός ότι οι κινητές συσκευές συνήθως 
υποστηρίζουν περιορισµένους τύπους δεδοµένων σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί 
µέσω ενός συνδέσµου να πληρώσει και να περιµένει για περιεχόµενο που ενώ 
µεταφορτώθηκε στη συσκευή του να είναι τελικά άχρηστο γι’ αυτή. Ακόµη όµως 
και στην περίπτωση που το περιεχόµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την 
κινητή συσκευή, το αποτέλεσµα πιθανώς να µην είναι το προσδοκώµενο. Για 
παράδειγµα, µεγάλες σε διαστάσεις εικόνες µπορεί να απαιτούν αρκετό 
scrolling ή να παρουσιάζονται στο χρήστη τµηµατικά. Τέλος, οι ιστοσελίδες 
συχνά έχουν περιεχόµενο το οποίο ο χρήστης δεν έχει ζητήσει, όπως 
διαφηµιστικά µηνύµατα. Κατά την χρήση κινητών συσκευών αυτό το επιπλέον 
περιεχόµενο επιδρά αρνητικά στην ευχρηστία της ιστοσελίδας και προσθέτει 
επιπλέον κόστος κατά την προσπέλασή της. 

3.2.4 Οι στόχοι του χρήστη 

Οι χρήστες κινητών συσκευών συνήθως έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και 
στόχους από τους χρήστες desktop συσκευών. Τις περισσότερες φορές έχουν 
πιο άµεσους και ξεκάθαρους στόχους για το τι ψάχνουν και αναζητούν 
συγκεκριµένα κοµµάτια πληροφορίας. Για παράδειγµα, ένας χρήστης κινητών 
συσκευών σε ένα web site µιας ναυτιλιακής εταιρίας είναι πιθανότερο να 
ενδιαφέρεται για τα δροµολόγια των πλοίων ή έστω για τις καιρικές συνθήκες 
του ταξιδιού παρά για το ιστορικό της εταιρίας, τη διοικητική της οργάνωση ή 
τα οικονοµικά της µεγέθη. 
Αντίστοιχα, οι χρήστες κινητών ενδιαφέρονται λιγότερο για πρόσβαση σε 
µεγάλα κείµενα. Η εργονοµία των κινητών συσκευών συνήθως είναι τέτοια που 
δεν επιτρέπει την ανάγνωση µεγάλων κειµένων. Ο χρήστης θα προσπελάσει ένα 
τέτοιο έγγραφο µόνο αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για την επίτευξη 
του στόχου του, δηλαδή θα είναι η τελευταία λύση. 

3.2.5 ∆ιαφήµιση 

Κατά τη δηµιουργία ενός εµπορικού web site πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
διάφορα εµπορικά µοντέλα δουλεύουν διαφορετικά όταν το web site 
προσπελαύνεται από κινητές συσκευές από ότι από µία desktop συσκευή. Για 
παράδειγµα, κάποιοι µηχανισµοί που χρησιµοποιούνται ευρέως για την 
παρουσίαση διαφηµιστικού περιεχοµένου όπως τα pop ups και τα διαφηµιστικά 
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banners, δεν δουλεύουν ή δουλεύουν ελάχιστα σε κινητές συσκευές. Από την 
άλλη, είναι προφανές ότι σε ένα εµπορικό web site δεν είναι πάντα δυνατό να 
περιοριστούν ή να εξαλειφθούν τελείως οι διαφηµίσεις. Σκοπός των πρακτικών 
που θα παρουσιασθούν στη συνέχεια του κεφαλαίου είναι η βελτίωση της 
εµπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο web site συνολικά, περιλαµβάνοντας 
φυσικά και τις διαφηµίσεις που τυχόν υπάρχουν. 

3.2.6 Πλεονεκτήµατα κινητών συσκευών 

Παρά τους περιορισµούς τους στην παρουσίαση web περιεχοµένου, οι κινητές 
συσκευές είναι πάρα πολύ δηµοφιλείς και ευρέως διαδεδοµένες παγκοσµίως. Η 
δηµοτικότητα των κινητών συσκευών και η ολοένα αυξανόµενη χρήση τους και 
για άλλους σκοπούς εκτός της τηλεφωνίας οφείλεται, και στο ότι: 

• Είναι φορητές 
• Είναι προσωπικές 
• Παραµετροποιούνται εύκολα από το χρήστη τους 
• Προσφέρουν συνδεσιµότητα 
• Είναι δυνατός ο χειρισµός τους µε το ένα χέρι, ακόµη και µε το ένα 

δάκτυλο 
• Μπορούν να λειτουργήσουν άµεσα ακόµη και όταν ο χρήστης αλλάζει 

δίκτυο ή χώρα. 
Από τα παραπάνω σηµεία είναι εµφανές ότι το Web πλέον µπορεί να είναι 
προσβάσιµο από παντού και οποιαδήποτε ώρα. Ο χρήστης πλέον δεν χρειάζεται 
να θυµάται ότι πρέπει να κάνει µία συγκεκριµένη εργασία όταν επιστρέψει στον 
desktop υπολογιστή του. Μπορεί να το κάνει άµεσα προσπελάζοντας το Web 
από την κινητή συσκευή του. Επιπλέον, καθώς οι κινητές συσκευές 
εµφανίζονται στην αγορά σε νέες µορφές και σχήµατα, καθώς η ποικιλία των 
δυνατοτήτων τους αυξάνεται (GPS δέκτες, φωτογραφικές µηχανές και κάµερες, 
αναγνώριση φωνής, οθόνες αφής κ.λπ.) το Web µπορεί να γίνει προσιτό σε ένα 
πολύ µεγαλύτερο κοινό και κάτω από όλες τις περιστάσεις (π.χ. η πρόσβαση σε 
ιατρικές πληροφορίες κατά την επιχείρηση διάσωσης σε ένα βουνό). 
Τέλος, σήµερα, πολλοί περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε κινητές 
συσκευές παρά σε desktop υπολογιστές. Ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες 
είναι πολύ πιθανό οι κινητές συσκευές µε Web δυνατότητες να παίξουν 
σηµαντικότατο ρόλο στην προσπάθεια για την πρόσβαση όλων στο Web. 
 

3.3 Mobile web και one Web 

3.3.1 One web 

Οι προτάσεις και πρακτικές που αναλύονται στη συνέχεια του κεφαλαίου 
στοχεύουν να βελτιώσουν την εµπειρία πρόσβασης στο Web από κινητές 
συσκευές, δηλαδή να βοηθήσουν στη δηµιουργία περιεχοµένου το οποίο θα έχει 
τα χαρακτηριστικά του “one web”. Ο όρος one web σηµαίνει τη δηµιουργία 
τέτοιου web περιεχοµένου ώστε, όσο αυτό είναι δυνατό, η ίδια πληροφορία και 
οι ίδιες υπηρεσίες να είναι διαθέσιµες στους χρήστες ανεξάρτητα από τη 
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συσκευή που χρησιµοποιούν. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι ακριβώς η ίδια 
πληροφορία µε ακριβώς την ίδια µορφή θα µπορεί να είναι διαθέσιµη για όλες 
τις συσκευές. Οι περιορισµοί των κινητών συσκευών που παρουσιάστηκαν 
συνοπτικά παραπάνω αποκλείουν κάτι τέτοιο. Για το λόγο, αυτό αρκετά συχνά 
χρησιµοποιούνται τεχνικές προσαρµογής του περιεχοµένου (content 
adaptation). Οι τεχνικές προσαρµογής  µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
εξής: 

• Server side τεχνικές όπου ο διακοµιστής, αφού αναγνωρίσει πως το 
αίτηµα προέρχεται από κινητή συσκευή, διαµορφώνει κατάλληλα το 
περιεχόµενο που θα αποστείλει. 

• In network τεχνικές. Το περιεχόµενο τροποποιείται καθώς µεταφέρεται 
στο δίκτυο και πριν φτάσει στον τελικό χρήστη. Για παράδειγµα, µερικοί 
πάροχοι συµπιέζουν ή ρίχνουν την ποιότητα των εικόνων πριν τις 
αποστείλουν στις κινητές συσκευές. 

• Client side τεχνικές όπου ειδικό λογισµικό της κινητής συσκευής 
αναλαµβάνει να τροποποιήσει και να παρουσιάσει το περιεχόµενο 
λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της συσκευής. 

Όποια τεχνική προσαρµογής και αν χρησιµοποιείται δεν θα πρέπει να µειώνει 
την προσβασιµότητα στο περιεχόµενο. 

3.3.2 ∆υνατότητα επιλογής παρουσίασης 

Αρκετά sites δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη που τα επισκέπτεται να επιλέξει 
µεταξύ της κανονικής και της mobile έκδοσής τους. Επίσης, αν η επιλογή αυτή 
έχει γίνει αυτόµατα, δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να αλλάξει την αλλάξει. 
Πολλές φορές όµως, ο server που παραδίδει το περιεχόµενο δε µπορεί να 
γνωρίζει την κάθε λεπτοµέρεια για τη συσκευή που έχει υποβάλει το αίτηµα. 
Στην περίπτωση αυτή ένα κοινά αποδεκτό περιβάλλον µε συγκεκριµένες 
προδιαγραφές έχει οριστεί, το default delivery context.  
Σίγουρα, οι περισσότερες νέες κινητές συσκευές έχουν χαρακτηριστικά αρκετά 
καλύτερα από αυτά που ορίζονται στο default delivery context. Εποµένως 
περιεχόµενο που έχει σχεδιαστεί για το default delivery context είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι θα παρουσιαστεί σωστά και στην πλειοψηφία των κινητών 
συσκευών. Από την άλλη, αν ο διακοµιστής µπορεί να ανιχνεύσει τα 
χαρακτηριστικά της συσκευής που ζητά το περιεχόµενο, προτείνεται η όποια 
προσαρµογή περιεχοµένου να στοχεύει στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 
κάθε συσκευής. 

3.3.3 Default delivery context 

Το default delivery context ορίζεται ως εξής: 
 
Πλάτος οθόνης 120 pixels τουλάχιστον 
Υποστηριζόµενες γλώσσες 
παρουσίασης 

XHTML Basic 1.1 µε τύπο δεδοµένων 
application/xhtml+xml 

Κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8 
Υποστήριξη εικόνων Jpeg, Gif 89a 
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Μέγιστο µέγεθος σελίδας 20 KiloBytes 
Χρώµατα Τουλάχιστον 256 χρώµατα 
Υποστήριξη Style Sheets CSS level1 και CSS level2 
HTTP HTTP ver. 1.1 
Scripts ∆εν υποστηρίζονται client side 

scripting γλώσσες 
Πίνακας 1. Default delivery context 

3.4 Best practices 

 
Τα best practices που παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν κατηγοριοποιηθεί 
στις εξής κατηγορίες: 

• Γενική παρουσίαση 
• Πλοήγηση και σύνδεσµοι 
• ∆όµηση σελίδας και περιεχοµένου 
• Προσδιορισµός σελίδας 
• Είσοδος χρήστη 

Με κεφαλαία γράµµατα και ανάµεσα σε αγκύλες αναφέρονται οι πρακτικές µε 
το όνοµα που εµφανίζονται στο επίσηµο έγγραφο του W3C. Για αρκετές 
πρακτικές υπάρχουν δύο επιπλέον στοιχεία. Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος και 
επιπρόσθετος έλεγχος. Ο αυτοµατοποιηµένος έλεγχος αφορά δοκιµές που 
µπορούν να γίνουν στο περιεχόµενο µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού. Ο 
επιπρόσθετος έλεγχος αφορά ελέγχους που είτε συµπληρώνουν είτε 
αντικαθιστούν τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο και µπορούν να γίνουν από τους 
δηµιουργούς του περιεχοµένου ή από έµπειρους χρήστες. 

3.4.1 Γενική παρουσίαση 

Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που αποτελούν τη βάση για την παρουσίαση 
περιεχοµένου σε κινητές συσκευές. 
 
[THEMATIC_CONSISTENCY]: Θεµατική συνέπεια του URL και του πόρου που 
αυτό καθορίζει.  
Η βασική αρχή του One Web είναι ότι το web περιεχόµενο πρέπει να είναι 
προσβάσιµο από ένα εύρος συσκευών άσχετα από τις διαφορές που υπάρχουν 
στις δυνατότητες παρουσίασης και τους µηχανισµούς πρόσβασης. Τα web sites 
σελιδοποιούν το περιεχόµενό τους µε διάφορους τρόπους οι οποίοι 
ανταποκρίνονται  σε διαφορετικά χαρακτηριστικά των συσκευών. Παρόλα 
αυτά, η δοµή πλοήγησης του site και πιθανότατα και η τεχνική υλοποίηση 
µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της συσκευής που εξυπηρετούν. 
Για παράδειγµα ένα bookmark που έχει δηµιουργηθεί όταν το site 
προσπελάστηκε µε µία συσκευή θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή ακόµα και αν δεν αποδίδεται ακριβώς η ίδια 
εµπειρία πλοήγησης. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει το 
URL του bookmark να µετατρέπεται αυτόµατα στο νέο URL που δείχνει στο 
κατάλληλο περιεχόµενο για τη νέα συσκευή. 
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Επίσης, αρκετές φορές ένα URL περιέχει πληροφορία που αφορούν την χρήση 
του site εκείνη τη στιγµή, όπως ονόµατα GET µεταβλητών. Σε αυτή την 
περίπτωση, όταν ο χρήστης θα επισκεφτεί ξανά το site µέσω αυτού του URL, θα 
πρέπει να οδηγηθεί στο κατάλληλο επίπεδο της ιεραρχίας πλοήγησης ώστε οι 
συγκεκριµένοι παράµετροι να οριστούν για την τρέχουσα συσκευή. 
 
[CAPABILITIES]: Εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της συσκευής για την παροχή 
της καλύτερης δυνατής εµπειρίας πλοήγησης στον χρήστη. 
Παρότι παραπάνω τονίστηκε ότι οι δηµιουργεί web περιεχοµένου θα πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τους περιορισµούς που επιβάλει το Default Delivery Context, 
αυτό δε σηµαίνει την παροχή φτωχού υλικού σε µία συσκευή µε αρκετά 
περισσότερες δυνατότητες, για παράδειγµα ένα PDA. Εποµένως, ο αρχικός 
σχεδιασµός θα πρέπει να δίνει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα στην ιδεατή 
συσκευή του Default Delivery Context αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η 
δυνατότητα παροχής πλουσιότερου υλικού σε συσκευές µε περισσότερες 
δυνατότητες. 
 
[DEFICIENCIES]: Λήψη κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση ελλιπών 
υλοποιήσεων. 
Το λογισµικό στις κινητές συσκευές συνήθως είναι προεγκατεστηµένο σε αυτές. 
Έτσι δεν είναι εύκολο να διορθωθεί ή να αλλάξει κάτι σε αυτό όταν η συσκευή 
έχει κυκλοφορήσει στο εµπόριο. Μερικές φορές οι δηµιουργοί περιεχοµένου για 
κινητές συσκευές αγνοούν σηµαντικές πρακτικές που αναφέρονται παρακάτω 
ώστε να προσφέρουν υποστήριξη και σε τέτοιες υλοποιήσεις.  
Σίγουρα είναι θετική η προσπάθεια για υποστήριξης όσο το δυνατό 
περισσότερων συσκευών αλλά αυτή η προσπάθεια δεν θα πρέπει να αποκλείει 
άλλες συσκευές που δεν έχουν τις ίδιες ελλείψεις στην υλοποίηση του 
λογισµικού τους. 
 
[TESTING]: ∆οκιµή του περιεχόµενου σε συσκευές αλλά και προσοµοιωτές. 
Κάθε web site πρέπει να δοκιµάζεται σε ένα σύνολο από φυλλοµετρητές. Οι 
φυλλοµετρητές κινητών συσκευών έχουν σηµαντικά διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από τους φυλλοµετρητές για desktop υπολογιστές. Επίσης, 
εκτός από τη δοκιµή της εµφάνισης του περιεχοµένου θα πρέπει να 
δοκιµάζονται και οι διάφορες λειτουργίες που παρέχει το site. Τέλος, δοκιµές 
πρέπει να γίνονται και µε διάφορες λειτουργίες του φυλλοµετρητή 
απενεργοποιηµένες όπως η απεικόνιση εικόνων και η απενεργοποίηση των 
scripts. 
Για το σκοπό αυτό αρκετές εταιρίες προσφέρουν προσοµοιωτές του λογισµικού 
που υπάρχει εγκατεστηµένο στις κινητές συσκευές. Στην πράξη όµως οι 
προσοµοιωτές έχουν κάποιες διαφορές µε τις πραγµατικές εφαρµογές. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κυρίως για κάποιες αρχικές δοκιµές. Οι τελικές 
δοκιµές πρέπει να γίνονται µε ένα µεγάλο εύρος πραγµατικών συσκευών. 
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3.4.2 Πλοήγηση και σύνδεσµοι 

Λόγω των περιορισµών της οθόνης, των µηχανισµών εισόδου κειµένου, την 
έλλειψη συσκευών κατάδειξης και άλλων περιορισµών των κινητών συσκευών 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τον ορισµό της δοµής και του µοντέλου 
πλοήγησης ενός web site. 
 
[URIS]: Περιορισµός του µήκους των URLs εισόδου σε ένα site. 
Η πληκτρολόγηση ενός URL σε µία κινητή συσκευή µπορεί να είναι χρονοβόρα ή 
και δύσκολη. Συνήθως οι χρήστες προτιµούν εναλλακτικούς τρόπους 
πρόσβασης σε µία σελίδα όταν αυτοί είναι διαθέσιµοι, όπως το να 
ακολουθήσουν ένα link από µία άλλη σελίδα, ένα email, ένα SMS, να 
χρησιµοποιήσουν ένα δισδιάστατο bar code, την χρήση ενός RFID tag κ.λπ. 
Παρόλα αυτά, αρκετές φορές η πληκτρολόγηση του URL είναι αναπόφευκτη. 
Έτσι, διατηρώντας το URL σύντοµο µειώνεται η πιθανότητα λάθους 
πληκτρολόγησης ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η εµπειρία πλοήγησης του 
χρήστη. 
Τέλος, το URL εισόδου σε ένα site δεν θα πρέπει να περιέχει ονόµατα αρχείων ή 
καταλήξεις αλλά ο διακοµιστής θα πρέπει να είναι ρυθµισµένος ώστε αυτό να 
γίνεται αυτόµατα. Για παράδειγµα αντί να ζητηθεί από τους χρήστες να 
πληκτρολογήσουν www.example.com/index.html θα πρέπει να επιτρέπεται η 
µορφή www.example.com και αντί για το www.example.com/testpage.html να 
επιτρέπεται η µορφή www.example.com/testpage 
 
[NAVIGATION_BAR]: Στην κορυφή της σελίδας θα πρέπει να εµφανίζεται η 
ελάχιστη δυνατή µπάρα πλοήγησης. 
Είναι καλή πρακτική να παρέχεται µία βασική µπάρα πλοήγησης στην κορυφή 
κάθε σελίδας. Κάθε άλλο δευτερεύον στοιχείο πλοήγησης προτείνεται να 
τοποθετείται στο τέλος της σελίδας αν πραγµατικά είναι απαραίτητο. Είναι πολύ 
σηµαντικό οι χρήστες να µπορούν να δουν το περιεχόµενο της σελίδας µόλις 
αυτή φορτωθεί από το φυλλοµετρητή, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση της 
µπάρας κύλισης. Μία κοινά αποδεκτή µετρική είναι η µπάρα πλοήγησης να 
καταλαµβάνει µία γραµµή. 
 
[BALANCE]: Το δίληµµα της ύπαρξης πολλών links σε µία µόνο σελίδα ή την 
απαίτηση από το χρήστη να επισκεφτεί πολλά διαδοχικά links ώστε να φτάσει 
στη σελίδα του site που επιθυµεί. 
Ο σχεδιασµός του site θα πρέπει να στοχεύει σε µία ισορροπία µεταξύ της 
ύπαρξης πολλών links σε µία σελίδα και της ανάγκης για πλοήγηση σε αρκετά 
links ώστε να φτάσει ο χρήστης στο περιεχόµενο που τον ενδιαφέρει. Η χρήση 
της δυνατότητας κύλισης σε µία σελίδα µε πολλά links µπορεί να γίνει 
ιδιαιτέρως φορτική καθώς κατά την κύλιση στις περισσότερες συσκευές 
επιλέγεται ένα µοναδικό link τη φορά, δηλαδή µε κάθε πάτηµα του κουµπιού 
κύλισης. Από την άλλη µεριά η φόρτωση σελίδων που δεν προσφέρουν 
περιεχόµενο αλλά εξυπηρετούν σκοπούς πλοήγησης προσθέτουν χρόνο και 
κόστος στη διαδικασία. 



26 

Γι’ αυτό προτείνεται στο σχεδιασµό του site περιεχόµενο που προσπελαύνεται 
συχνά να είναι διαθέσιµο ακολουθώντας τον ελάχιστο αριθµό links. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι χρήστες δυσανασχετούν όταν απαιτούνται πάνω από τέσσερα 
links ώστε να φτάσουν στη σελίδα που επιθυµούν. Σηµαντικό ρόλο παίζει 
επίσης και η θεµατική οµαδοποίηση των links στο µενού. 
 
[NAVIGATION]: Παροχή συνεπών µηχανισµών πλοήγησης. 
Η χρήση ίδιων µηχανισµών πλοήγησης σε όλο το site επιτρέπει βοηθά τους 
χρήστες να προσαρµοστούν στη φιλοσοφία σχεδίασης µιας υπηρεσίας και στη 
συνέχεια να αναγνωρίζουν ευκολότερα αντίστοιχους µηχανισµούς πλοήγησης. 
Επίσης, χρήστες συσκευών που δεν διαθέτουν συσκευές κατάδειξης πρέπει να 
µετακινούνται µεταξύ των links χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Μία έξυπνη 
οµαδοποίηση των links, ίσως βελτιστοποιηµένη µε βάση τις συνήθειες 
πλοήγησης του κάθε χρήστη, µπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της 
ευχρηστίας της εφαρµογής. Τέλος, αρκετά χρήσιµα είναι και τα links που 
επιτρέπουν στο χρήστη να προσπεράσει τελείως µία περιοχή µέσα στην ίδια 
σελίδα ή και να γυρίσει στην κορυφή της. 
 
[ACCESS_KEYS]: Ορισµός πλήκτρων άµεσης πρόσβασης σε links που ανήκουν 
σε menu πλοήγησης και συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες. 
Καθώς στις κινητές συσκευές συνήθως δεν υπάρχει συσκευή κατάδειξης, ο 
ορισµός ενός πλήκτρου άµεσης πρόσβασης (access key) σε ένα σύνδεσµο, 
προσφέρει στους χρήστες έναν βολικό τρόπο πρόσβασης σε links που 
χρησιµοποιούνται συχνά. Προτείνεται το ίδιο πλήκτρο που χρησιµοποιείται για 
πρόσβαση σε µία λειτουργία σε µία σελίδα (π.χ. επιστροφή στην κεντρική) να 
χρησιµοποιείται σε όλες τις σελίδες (π.χ. πατώντας το πλήκτρο 0 επιστρέφεις 
στην κεντρική σε όποια σελίδα του site και αν βρίσκεται ο χρήστης). 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγξε αν υπάρχει η ιδιότητα accesskey στα tag a. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Ύπαρξη accesskeys σε σηµαντικά links, όπως αυτό της 
επιστροφής στην κεντρική. 
 
[LINK_TARGET_ID]: Ξεκάθαρη αναφορά στο που οδηγεί το link. 
[LINK_TARGET_FORMAT]: Σηµείωση του περιεχοµένου που περιέχει το link, αν 
υπάρχει πιθανότητα το περιεχόµενο να µην υποστηρίζεται από κάποιες 
συσκευές. 
Οι χρήστες κινητών συσκευών επιβαρύνονται µε κόστος τόσο σε χρόνο όσο και 
σε χρήµα όταν επισκέπτονται ένα link. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να φαίνεται 
ξεκάθαρα που οδηγεί ένα link ώστε ο χρήστης να µπορεί να αποφασίσει αν το 
περιεχόµενο της σελίδας που θα οδηγηθεί είναι ενδιαφέρον γι’ αυτόν ή όχι. 
Επίσης, επειδή το µέγεθος των µεταφερόµενων δεδοµένων έχει επίδραση στο 
κόστος χρήσης της εφαρµογής, καλό είναι να υπάρχει προειδοποίηση στην 
περίπτωση που ένα link οδηγεί σε µεγάλου µεγέθους περιεχόµενο. Η 
προειδοποίηση αυτή µπορεί να είναι αριθµητική (π.χ. αναφορά των KB του 
περιεχοµένου) ή πιο γενική (π.χ. Large file). 
Links που οδηγούν σε περιεχόµενο που είναι σε διαφορετική µορφή ή γλώσσα 
από αυτή της τρέχουσας σελίδας (π.χ. περιεχόµενο το οποίο δεν µπορεί να 
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εµφανιστεί από τους φυλλοµετρητές) θα πρέπει να επισηµαίνονται από τους 
δηµιουργούς της σελίδας, ώστε οι χρήστες να µην αναγκαστούν να κατεβάσουν 
περιεχόµενο που τελικά θα είναι άχρηστο γι’ αυτούς. Παρόλα αυτά, αρκετές 
συσκευές µπορεί να έχουν εγκατεστηµένες εφαρµογές που επιτρέπουν την 
αναπαραγωγή του περιεχοµένου µόλις αυτό σωθεί στην κινητή συσκευή, όπως 
τα αρχεία µουσικής. Επίσης, οι χρήστες µπορεί να θέλουν να αποθηκεύσουν τα 
links για µεταγενέστερη πρόσβαση από άλλη συσκευή. Για τους λόγους αυτούς 
τέτοιου είδους links θα πρέπει να εµφανίζονται µε τη σχετική προειδοποίηση 
ακόµη και αν ο φυλλοµετρητής δεν υποστηρίζει αυτόν τον τύπο δεδοµένων. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του Default delivery context κάθε 
άλλος τύπος περιεχοµένου πέρα από  xhtml, gif και jpeg θα πρέπει να 
σηµειώνεται. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για links που οδηγούν σε έγγραφα 
µορφής διαφορετικής από HTML. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Έλεγχος για σωστές περιγραφές (π.χ. να µην γίνεται 
χρήση φράσεων όπως “κάνε click εδώ!”). Επίσης για κάθε σύνδεσµο έλεγχος 
για το αν παρέχεται πληροφορία για τον τύπο του περιεχοµένου του (π.χ. 
χρήση της λέξης “mp3” για links που οδηγούν σε αρχεία ήχου σε µορφή mp3). 
 
[IMAGE_MAPS]: Να µην γίνεται χρήση image maps εκτός και αν είναι σίγουρο 
ότι η συσκευή το υποστηρίζει ικανοποιητικά. 
Τα image maps επιτρέπουν γρήγορη πλοήγηση αν έχει εξασφαλιστεί ότι η 
συσκευή υποστηρίζει τον τύπο αρχείου της εικόνας του image map καθώς και 
τρόπο για την πλοήγηση σε αυτό. Η λειτουργίες κίνησης πάνω, κάτω, 
αριστερά, δεξιά και επιλογή (enter) είναι διαθέσιµες στις περισσότερες 
συσκευές ακόµη και αν δεν υποστηρίζουν συσκευές κατάδειξης. Αυτό συνήθως 
είναι αρκετό για image maps όπου οι διάφορες περιοχές ορίζονται ως 
γεωµετρικά σχήµατα. Από την άλλη, αρκετές κινητές συσκευές δεν έχουν 
συσκευές κατάδειξης και τα server side image maps δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. Για το default delivery context, αν ένα ικανοποιητικό image 
map δεν είναι διαθέσιµο, προτείνεται η χρήση µιας λίστας µε links 
συνοδευόµενα µε µία καλή περιγραφή. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Αποστολή ενός αιτήµατος από συσκευή που δεν 
υποστηρίζει client side image maps και έλεγχος της ύπαρξης του στοιχείου 
map. 
 
[POP_UPS]: Η δηµιουργία pop up παραθύρων ή η αλλαγή της τρέχουσας 
οθόνης χωρίς να ενηµερωθεί ο χρήστης είναι απαγορευτική. 
[AUTO_REFRESH]: Να µην γίνεται χρήση της δυνατότητας για αυτόµατη 
ανανέωση µιας σελίδας εκτός και αν ο χρήστης το έχει ζητήσει και υπάρχει 
µηχανισµός για τη διακοπή αυτής της λειτουργίας. 
[REDIRECTION]: Να µην χρησιµοποιούνται στοιχεία της HTML για αυτόµατη 
µεταφορά σε άλλες σελίδες. Αντίθετα προτείνεται η σωστή ρύθµιση του 
διακοµιστή και χρήση των κωδικών 3XX του HTTP. 
Κάθε µια από τις παραπάνω τρεις ενέργειες πιθανότατα θα µπερδέψει το 
χρήστη και θα προσθέσει κόστος και καθυστέρηση στη χρήση της εφαρµογής. 
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Επίσης αρκετές συσκευές δεν υποστηρίζουν την ταυτόχρονη χρήση δύο 
παραθύρων. Προσπάθεια για το άνοιγµα ενός δεύτερου θα έχει απρόβλεπτα 
αποτελέσµατα. 
Η χρήση σελίδων που ανανεώνονται αυτόµατα (auto refresh) συνήθως 
δηµιουργεί προβλήµατα προσβασιµότητας στην εφαρµογή. Σε ένα mobile 
περιβάλλον πιθανώς θα δηµιουργήσουν στο χρήστη επιπρόσθετο κόστος καθώς 
µία σελίδα µπορεί να ξεχαστεί ανοιχτή ή ένας φυλλοµετρητής µπορεί να 
εκτελείται στο παρασκήνιο (π.χ. λόγο διακοπής της χρήσης του από ένα 
εισερχόµενο τηλεφώνηµα). Εάν παρόλα αυτά, µία σελίδα που ανανεώνεται 
αυτόµατα απαιτείται από το είδος της εφαρµογής, πρέπει να παρέχεται ένας 
τρόπος διακοπής της αυτόµατης ανανέωσης. Επίσης, καλό θα είναι να υπάρχει 
και η επισήµανση ότι η χρήση µιας τέτοιας σελίδας µπορεί να προσθέσει 
επιπλέον κόστος στη χρήση της εφαρµογής. 
Τέλος, η λειτουργία της αυτόµατης ανακατεύθυνσης σε µία άλλη σελίδα 
συνήθως απαιτεί επικοινωνία µε τον φυλλοµετρητή της συσκευής του χρήστη. 
Αυτό προσθέτει επιπλέον καθυστέρηση στη χρήση της εφαρµογής. Γι’ αυτό 
προτείνεται η χρήση µίας ανακατεύθυνσης το πολύ και η ελαχιστοποίηση των 
σελίδων που χρησιµοποιούν αυτή τη λειτουργία. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για ύπαρξη της ιδιότητας action στα 
links. Αν υπάρχει, έλεγχος για το αν η τιµή της είναι διαφορετική από τα _self, 
_parent και _top. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για τη χρήση του http-equiv= “refresh”. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Αν χρησιµοποιείται η αυτόµατη ανανέωση, έλεγχος για 
την ύπαρξη µηχανισµού διακοπής αυτής της λειτουργίας. 
 
[EXTERNAL_RESOURCES]: ∆ιατήρηση των εξωτερικών πόρων στο ελάχιστο. 
Κάθε εξωτερικός πόρος, όπως οι εικόνες, τα style sheets και άλλα αντικείµενα, 
απαιτούν µία ξεχωριστή αίτηση στον διακοµιστή. Τέτοιοι πόροι µπορεί να 
αυξήσουν το χρόνο φόρτωσης µιας σελίδας στο mobile περιβάλλον. 
Προτείνεται η ελαχιστοποίηση των εικόνων και τοποθέτηση όλων των 
πληροφοριών που αφορούν τη µορφοποίηση σε ένα style sheet. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Βρες τον αριθµό των εικόνων και γενικά των 
εξωτερικών πόρων. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Έλεγχος για το αν το ίδιο αποτέλεσµα µπορεί να 
επιτευχθεί χρησιµοποιώντας λιγότερους εξωτερικούς πόρους. 

3.4.3 ∆όµηση σελίδας και περιεχοµένου 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην αξιολόγηση του περιεχοµένου από τη µεριά 
του χρήστη και επικεντρώνεται στη σχεδίαση, στη γλώσσα που χρησιµοποιείται 
στο κείµενο καθώς και στη σχετική τοποθέτηση κάθε αντικειµένου της σελίδας. 
 
[SUITABLE]: Το περιεχόµενο είναι κατάλληλο για χρήση σε mobile περιβάλλον. 
[CLARITY]: Χρήση απλής και συγκεκριµένης γλώσσας 
[LIMITED]: Περιορισµός του περιεχοµένου σε ότι ακριβώς έχει ζητήσει ο 
χρήστης. 
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Οι χρήστες σε ένα mobile περιβάλλον συνήθως ψάχνουν για συγκεκριµένη 
πληροφορία και δεν πλοηγούνται στον ιστό µε την κλασική έννοια. Εποµένως η 
χρήση απλής, κατανοητής και άµεσης γλώσσας είναι προτιµότερη. Επίσης, η 
συγγραφή των κειµένων µε τον κλασικό δηµοσιογραφικό τρόπο, δηλαδή µια 
συνοπτική παρουσίαση του κειµένου που θα ακολουθήσει και στη συνέχεια το 
πλήρες κείµενο, µπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να καταλάβουν γρηγορότερα 
αν ένα κείµενο τους ενδιαφέρει και το αγνοήσουν άµεσα στην αντίθετη 
περίπτωση. Επιπλέον, χρήσιµη είναι και η µορφοποίηση του κειµένου σε 
παραγράφους, η χρήση επικεφαλίδων, λιστών κ.λπ. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: ∆εν υφίσταται. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Εξέταση του περιεχοµένου ώστε να διαπιστωθεί αν είναι 
κατάλληλα δοµηµένο για mobile περιβάλλον. 
 
[PAGE_SIZE_USABLE]: Χωρισµός των σελίδων σε εύχρηστα αλλά περιορισµένα 
τµήµατα. 
[PAGE_SIZE_LIMIT]: Το συνολικό µέγεθος της σελίδας πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη τους περιορισµούς των κινητών συσκευών σε µνήµη. 
Αν µία σελίδα είναι µεγάλη σε µέγεθος µπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο µέχρι 
να εµφανιστεί στο χρήστη ή και να µην εµφανιστεί καθόλου. Αντίθετα ένα 
µήνυµα λάθους να πάρει τη θέση της. Βέβαια, αν οι σελίδες είναι πολύ µικρές ο 
χρήστης θα πρέπει να υποβάλλει πολλαπλά αιτήµατα στον διακοµιστή ώστε να 
καταφέρει να ανακτήσει όλη την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Η χρυσή 
τοµή µεταξύ της ύπαρξης πολλών µικρών σελίδων ή λιγότερων που απαιτούν 
µεγαλύτερη κύλιση ώστε να εµφανιστούν είναι δύσκολο να βρεθεί και εξαρτάται 
από το είδος του περιεχοµένου. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Το µέγεθος του κώδικα µιας σελίδας όσον αφορά 
το default delivery context δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10ΚΒ. Το όριο είναι 20ΚΒ 
αν συµπεριληφθούν οι εξωτερικές πηγές (εικόνες κ.λπ.). 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Έλεγχοι που αφορούν το κείµενο των σελίδων. Για 
παράδειγµα να µη χωρίζεται το κείµενο της ίδιας παραγράφου σε δύο σελίδες 
κ.λπ. 
 
[SCROLLING]: Περιορισµός του scrolling σε µία κατεύθυνση, εκτός και αν αυτό 
δεν µπορεί να αποφευχθεί. 
Το περιεχόµενο µιας σελίδας πρέπει να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε µόνο το 
κάθετο scrolling να είναι απαραίτητο. Αρκετές φορές, το οριζόντιο scrolling 
είναι αναπόφευκτο όπως στην περίπτωση παρουσίασης ενός χάρτη ή άλλων 
εικόνων. Ακόµη όµως και σε αυτή την περίπτωση, το οριζόντιο scrolling θα 
πρέπει να περιοριστεί στο συγκεκριµένο σηµείο. Για παράδειγµα, στην 
περίπτωση ενός χάρτη, οριζόντιο scrolling θα απαιτηθεί ώστε ο χρήστης να δει 
όλο το χάρτη αλλά το κείµενο της υπόλοιπης σελίδας θα πρέπει να απαιτεί µόνο 
κάθετο scrolling. Τέλος, µία καλή τακτική είναι περιεχόµενο που απαιτεί 
οριζόντιο scrolling να παρουσιάζεται σε ξεχωριστή σελίδα όπου αυτό είναι 
εφικτό. 
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Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος της ιδιότητας width για το αν είµαι 
µεγαλύτερη από το πλάτος της οθόνης. Για το default delivery context η τιµή 
αυτή είναι 120 pixels. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Αν υπάρχει οριζόντιο scrolling εξέτασε αν αυτό είναι 
απαραίτητο. Επίσης, εξέτασε αν αυτό είναι απαραίτητο για συγκεκριµένο τµήµα 
της σελίδας ή για ολόκληρη τη σελίδα. 
 
[CENTAL_MEANING]: Το σηµαντικότερο περιεχόµενο µιας σελίδας προηγείται 
του υπόλοιπου περιεχοµένου. 
Αρκετές σελίδες σχεδιάζονται µε αρκετά στοιχεία πλοήγησης και βοηθητικά 
εργαλεία στην τοποθετηµένα στην κορυφή ή στα πλάγια της σελίδας. Η 
πρακτική αυτή εύκολα κατανοητή και πολύ καλή για µεγάλες οθόνες. Στις 
κινητές συσκευές όµως, αυτό µπορεί να οδηγήσει στο φαινόµενο τα στοιχεία 
πλοήγησης να είναι το πρώτο πράγµα που εµφανίζεται στο χρήστη όταν έχει 
τελειώσει η φόρτωση της σελίδας. Οι χρήστες όµως απαιτούν το σηµαντικότερο 
περιεχόµενο µιας σελίδας να είναι αυτό που θα εµφανιστεί πρώτο. Εποµένως, 
στοιχεία πλοήγησης, λογότυπα και διαφηµίσεις πρέπει να καταλαµβάνουν τον 
ελάχιστο δυνατό χώρο. Μία καλή πρακτική είναι το menu της σελίδας να 
τοποθετείται στο τέλος της και στην κορυφή της να υπάρχει απλά ένα link που 
θα µετακινεί το χρήστη στο menu. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: ∆εν υφίσταται 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Πλοήγηση στις σελίδες ενός site ώστε να διαπιστωθεί 
ότι σε κάθε σελίδα το κύριο περιεχόµενο εµφανίζεται πρώτο. 
 
[GRAPHICS_FOR_SPACING]: Να µην χρησιµοποιούνται γραφικά και εικόνες ως 
διαχωριστικά. 
[LARGE_GRAPHICS]: Να µην χρησιµοποιούνται εικόνες που δεν µπορούν να 
παρουσιαστούν από τη συσκευή. Μεγάλες σε διαστάσεις εικόνες ή εικόνες 
υψηλής ανάλυσης πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο αν υπάρχει κίνδυνος να 
χαθεί κρίσιµη πληροφορία. 
Η χρήση ενός µικρού γραφικού, συνήθως µεγέθους µερικών pixels, για την 
απόλυτη τοποθέτηση των στοιχείων µια σελίδα δεν δουλεύει σωστά σε µικρές 
οθόνες. Επίσης, η ύπαρξη µεγάλων γραφικών, γραφικών υψηλής ανάλυσης και 
γραφικών µε αριθµό χρωµάτων µεγαλύτερο από αυτόν που µπορεί να 
υποστηρίξει η συσκευή αυξάνει το bandwidth που απαιτείται για την πλοήγηση. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για πολύ µικρά ή διαφανή γραφικά. 
Έλεγχος των διαστάσεων των εικόνων. 
 
[USE_OF_COLOR]: Έλεγχος για το αν η πληροφορία που είναι διαθέσιµη µε 
χρήση χρώµατος εµφανίζεται και χωρίς αυτό. 
[COLOR_CONTRAST]: Έλεγχος ώστε ο συνδυασµός του χρώµατος του φόντου 
και των γραµµάτων να δίνει ικανοποιητική αντίθεση. 
Αρκετές φορές οι κινητές συσκευές δεν έχουν καλή αντίθεση χρώµατος ή 
χρησιµοποιούνται σε συνθήκες όπου ο φωτισµός διαφέρει κατά πολύ από αυτόν 
ενός γραφείου. Εποµένως πληροφορία που έχει επισηµανθεί µε χρώµα είναι 
πιθανό να µην είναι ορατή στους χρήστες. Επίσης, αν το χρώµα χρησιµοποιείται 
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για να επισηµανθεί στους χρήστες µία λειτουργία θα πρέπει να επισηµάνεται και 
µε τρόπο ανεξάρτητο του χρώµατος. Γενικά, το µπλε και το µωβ χρώµα 
κειµένου θα πρέπει να αποφεύγεται ώστε να µην υπάρχει σύγχυση µε τα links, 
ειδικά σε συσκευές όπου δεν τα υπογραµµίζουν αυτόµατα. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Χρήση κάποιου ειδικού λογισµικού που εξετάζει 
την αντίθεση των χρωµάτων σε ένα site. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Πλοήγηση στις σελίδες του site µε συσκευή που διαθέτει 
ασπρόµαυρη οθόνη. Πλοήγηση στις σελίδες του site µε τη συσκευή σε 
εξωτερικό χώρο, κάτω από δυνατό φως. 
 
[BACKROUND_IMAGE_READABILTY]: Όταν χρησιµοποιούνται εικόνες ως φόντο 
το κείµενο θα πρέπει να παραµένει ευανάγνωστο όταν παρουσιάζεται σε κινητές 
συσκευές. 
Η χρήση εικόνων ως φόντο µπορεί να δηµιουργήσει δυσκολίες στην ανάγνωση 
του περιεχοµένου ειδικά όταν η οθόνη έχει µικρή αντίθεση ή οι συνθήκες 
φωτισµού είναι έντονες. Γι’ αυτό πριν χρησιµοποιηθεί µία εικόνα ως φόντο θα 
πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο στόχος της επιλογής αυτής, καθώς και να 
µελετηθούν εναλλακτικές λύσεις που θα δίνουν αντίστοιχο αποτέλεσµα. Αν είναι 
απαραίτητη η χρήση εικόνας φόντου, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι το 
περιεχόµενο εµφανίζεται το ίδιο σωστά και σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν 
αυτή τη λειτουργία. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για ύπαρξη εικόνας φόντου. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Έλεγχος αναγνωσιµότητας σε συσκευές που δεν 
υποστηρίζουν εικόνες φόντου. 

3.4.4 Προσδιορισµός σελίδας 

 
[PAGE_TITLE]: Παροχή ενός σύντοµου και περιεκτικού τίτλου σε κάθε σελίδα. 
Η παροχή ενός σύντοµου και περιεκτικού τίτλου στη σελίδα την καθιστά εύκολα 
αναγνωρίσιµη στο χρήστη. Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντοµος ώστε να 
περιοριστεί το πλάτος της σελίδας. Επίσης, αρκετοί φυλλοµετρητές δεν 
εµφανίζουν καθόλου τον τίτλο µιας σελίδας ή εµφανίζουν µερικούς χαρακτήρες 
του αν αυτός δεν είναι σύντοµος. Τέλος, ο τίτλος της σελίδας αρκετά συχνά 
χρησιµοποιείται αυτόµατα και ως τίτλος του σελιδοδείκτη (bookmark) όπου και 
αυτός ο τίτλος µπορεί να υπόκειται σε περιορισµούς ως προς το µήκος. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την παρουσία του στοιχείου title στον 
κώδικα. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Έλεγχος αν ο τίτλος περιγράφει επαρκώς το 
περιεχόµενο της σελίδας. 
 
[FRAMES]: Η χρήση frames είναι απαγορευτική. 
Οι περισσότερες κινητές συσκευές δεν υποστηρίζουν frames ενώ άλλες 
υποστηρίζουν ελλιπώς. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για τα στοιχεία frameset και iframe. 
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[STRUCTURE]: Χρήση των στοιχείων της γλώσσας για τον προσδιορισµό της 
λογικής δοµής του εγγράφου. 
Είναι καλή πρακτική, ακόµη και για τα πιο απλά έγγραφα, να προσδιορίζεται η 
δοµή τους µε χρήση κεφαλίδων και επικεφαλίδων. Με τη χρήση αυτών των 
στοιχείων, αντί για άλλες µεθόδους µορφοποίησης του κειµένου, επιτρέπεται η 
ευκολότερη προσαρµογή των εγγράφων από τις κινητές συσκευές, ο χωρισµός 
τους σε υποσελίδες, καθώς και η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης από το χρήστη 
σε ξεχωριστές περιοχές του εγγράφου. Φυσικά, όπου τα στοιχεία των 
κεφαλίδων χρησιµοποιούνται, πρέπει να γίνεται µε το σωστό τρόπο, δηλαδή 
κεφαλίδες µικρότερου µεγέθους να είναι εµφωλευµένες σε αυτές του 
µεγαλύτερου κ.λπ. 
 
[TABLES_SUPPORT]: Να µην γίνεται χρήση tables εκτός και αν η συσκευή 
σίγουρα τα υποστηρίζει. 
[TABLES_NESTED]: Να αποφεύγεται η χρήση εµφωλευµένων tables. 
[TABLES_LAYOUT]: Να µην χρησιµοποιούνται tables για τη µορφοποίηση. 
[TABLES_ALTERNATIVES]: Όπου είναι εφικτό, εναλλακτικές µορφές 
παρουσίασης να χρησιµοποιούνται. 
Τα tables δεν δουλεύουν σωστά σε συσκευές µε περιορισµένο µέγεθος οθόνης 
και ο χρήστης πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνει οριζόντιο scrolling ώστε να δει 
όλο το περιεχόµενο του πίνακα, ιδιαίτερα ενοχλητικό όταν το table περιέχει 
links πλοήγησης. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την ύπαρξη του στοιχείου table στον 
κώδικα. Έλεγχος για εµφωλευµένα στοιχεία table. Αν υπάρχουν tables, έλεγχος 
για το αν κάποιο κελί περιέχει µία διαφανή εικόνα µεγέθους 1χ1 pixels. 
Έλεγχος για τον αν όλο το περιεχόµενο της σελίδας περιέχεται µέσα σε ένα 
table. Οι δύο τελευταίοι έλεγχοι υποδηλώνουν µεγάλη πιθανότητα τα tables να 
χρησιµοποιούνται για λόγους µορφοποίησης. 
 
[ΝΟΝ-ΤΕΧΤ_ALTERNATIVES]: Ύπαρξη εναλλακτικού κειµένου για κάθε στοιχείο 
που δεν είναι κείµενο. 
[OBJECT_OR_SCRIPTS]: Η χρήση ενσωµατωµένων αντικείµενων και scripts δεν 
προτείνεται. 
Ως στοιχείο που δεν είναι κείµενο (non-text) ορίζουµε τις εικόνες, το κείµενο σε 
raster γραφικά, περιοχές που ανήκουν σε image maps, κινούµενες εικόνες, 
Java applets και άλλα προγραµµατιστικά αντικείµενα, ASCII art, εικόνες που 
χρησιµοποιούνται ως κουκίδες σε λίστες, εικόνες που χρησιµοποιούνται ως 
οριζόντιες γραµµές για µορφοποίηση, εικόνες-κουµπιά, ήχους που 
αναπαράγονται αυτόµατα, αρχεία ήχου και βίντεο.  
Το κατέβασµα εικόνων σε µία κινητή συσκευή προσθέτει κόστος σε χρήµα και 
σε χρόνο. Εποµένως, προσφέροντας εναλλακτικό κείµενο για τις εικόνες αλλά 
και για κάθε αντικείµενο που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, 
προσφέρουµε στο χρήστη την επιλογή να πλοηγηθεί στο site χρησιµοποιώντας 
τη λειτουργία εµφάνισης µόνο του κειµένου, που προσφέρουν σχεδόν όλοι οι 
φυλλοµετρητές. Επίσης, ακόµη και αν έχουµε επιλέξει να εµφανίζονται οι 
εικόνες, το εναλλακτικό κείµενο µιας εικόνας εµφανίζεται άµεσα και παραµένει 



33 

στην οθόνη µέχρι να φορτωθεί πλήρως η εικόνα που αντιστοιχεί. Έτσι ο 
χρήστης µπορεί να διακόψει τη φόρτωση της εικόνας αν κρίνει, από το 
εναλλακτικό κείµενο, ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τέλος, αν η χρήση script είναι 
απαραίτητη, προτείνεται να χρησιµοποιείται το συµβάν onclick αντί για τα 
onmouse και onkey. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την παρουσία της ιδιότητας alt σε 
εικόνες και γενικότερα σε στοιχεία που δεν είναι στοιχεία κειµένου. Έλεγχος για 
την παρουσία των στοιχείων objects και script. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Έλεγχος για τη σχετικότητα του κειµένου που βρίσκεται 
στην ιδιότητα alt µε το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται. 
 
[IMAGES_SPECIFY_SIZE]: Αναφορά του µεγέθους των εικόνων που έχουν ένα 
καθορισµένο µέγεθος. 
[IMAGES_RESIZING]: Αλλαγή του µεγέθους εικόνων στον server, αν έχουν ένα 
καθορισµένο µέγεθος. 
Εικόνες όπως οι φωτογραφίες έχουν καθορισµένο µέγεθος. Αν ο φυλλοµετρητής 
έχει εκ των προτέρων την πληροφορία που αφορά το µέγεθος της 
φωτογραφίας, δεσµεύει το συγκεκριµένο χώρο στην οθόνη του χρήστη. Έτσι 
όταν η εικόνα φορτωθεί στη συσκευή εµφανίζεται στον δεσµευµένο χώρο χωρίς 
να απαιτείται επανασχεδίαση της σελίδας. Τέλος, η αλλαγή του µεγέθους της 
εικόνας στο server µειώνει το µέγεθος των µεταφερόµενων δεδοµένων καθώς 
και την επεξεργαστική ισχύ που πρέπει να καταναλωθεί από την κινητή 
συσκευή για την επεξεργασία της εικόνας. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την ύπαρξη των ιδιοτήτων width και 
height στα στοιχεία img. Έλεγχος για το αν αυτές οι τιµές έρχονται σε 
συµφωνία µε τις πραγµατικές διαστάσεις της εικόνας. 
 
[VALID_MARKUP]: ∆ηµιουργία εγγράφων που ο κώδικάς τους είναι σύµφωνος 
µε τη γραµµατική της γλώσσας. 
Ακόµη και αν αρκετοί φυλλοµετρητές θα εµφανίσουν περιεχόµενο το οποίο δεν 
είναι σύµφωνο µε τη γραµµατική της γλώσσας, ο συγγραφέας αυτού του 
περιεχοµένου δεν µπορεί να είναι σίγουρος ότι η σελίδα θα εµφανιστεί σωστά 
σε κάθε συσκευή. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Χρήση των αντίστοιχων validators. 
 
[MEASURES]: Η χρήση µετρήσεων µε µονάδα µέτρησης το pixel καθώς και η 
χρήση απόλυτης τοποθέτησης δεν προτείνεται. 
Η αποφυγή χρήσης απόλυτης τοποθέτησης επιτρέπει στο φυλλοµετρητή της 
κινητής συσκευής να προσαρµόσει καλύτερα το περιεχόµενο στην οθόνη. Μόνη 
εξαίρεση σε αυτή την πρακτική είναι η χρήση των pixels στον καθορισµό του 
µεγέθους µιας εικόνας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Εποµένως προτείνεται η 
χρήση ποσοστιαίων µεγεθών (π.χ. το 20% του πλάτους της οθόνης) καθώς και 
χρήση των τιµών em, ex, bolder, larger και thick. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για το αν η τιµές της ιδιότητας font-size 
είναι κάποια από τις παραπάνω. 
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[STYLE_SHEETS_USE]: Χρήση style sheets για τη µορφοποίηση του 
περιεχοµένου, εκτός και αν είναι γνωστό ότι η συσκευή δεν τα υποστηρίζει. 
[STYLE_SHEETS_SUPPORT]: Οργάνωση του εγγράφου ώστε και χωρίς τη 
χρήση των style sheets να µπορεί να διαβαστεί. 
[STYLE_SHEETS_SIZE]: Περιορισµός του µεγέθους των style sheets. 
Πληροφορία που αφορά τη µορφοποίηση µπορεί να περιέχεται σε ένα 
εξωτερικό style sheet ή και στον ίδιο τον HTML κώδικα συνολικά ή σε κάθε 
στοιχείο του µεµονωµένα. Η υποστήριξη style sheets των κινητών συσκευών 
διαφέρουν. Μερικές προσφέρουν πλήρη υποστήριξη, ακόµη και δυνατότητες 
caching εξωτερικών style sheets ώστε αυτά να µην φορτώνονται για κάθε 
σελίδα από την αρχή. Αντίθετα άλλες δεν υποστηρίζουν περισσότερα του ενός 
styles ή δεν υποστηρίζουν καθόλου style sheets. Αν τα style sheets δεν 
υποστηρίζονται ή έχουν απενεργοποιηθεί είναι σηµαντικό το έγγραφο να µπορεί 
να διαβαστεί από τον χρήστη. 
Κατά τη δηµιουργία style sheets που αφορούν κινητές συσκευές, προτείνεται να 
γίνεται χρήση των CSS media types. Τα CSS media types είναι τα handheld και 
all. Εποµένως, ο διακοµιστής αναγνωρίζει τη συσκευή και αποστέλλει κάθε 
φορά το κατάλληλο κοµµάτι του style sheet. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την ύπαρξη CSS καθώς και για την 
χρήση του στοιχείου font µέσα στον κώδικα. Έλεγχος ότι όλα τα στοιχεία που 
υπάρχουν στο CSS χρησιµοποιούνται τουλάχιστον µία φορά σε κάποια σελίδα 
του site. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Απενεργοποίηση των style sheets και έλεγχος ότι το 
περιεχόµενο µπορεί να διαβαστεί. 
 
[MINIMIZE]: Συγγραφή κοµψού κώδικα. 
Η προσθήκη πολλών σχολίων ή κενών γραµµών µέσα στον κώδικα, παρότι δεν 
έχει κάποια επίπτωση στην παρουσίαση του περιεχοµένου, αυξάνει το µέγεθος 
των δεδοµένων που πρέπει να µεταφερθούν. Προφανώς, δεν µπορεί να ζητηθεί 
από τους δηµιουργούς των σελίδων να έχουν όλο το περιεχόµενο σε µία µόνο 
γραµµή καθώς η σωστή παρουσίαση του κώδικα είναι σηµαντική για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρµογής. Τέλος, αρκετοί διακοµιστές και 
διαµεσολαβητές προσφέρουν την αποκοπή των κενών χαρακτήρων και 
γραµµών από τον κώδικα αυτόµατα. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Μέτρηση των κενών γραµµών και αχρείαστων 
κενών χαρακτήρων στον κώδικα ενός εγγράφου. 
 
[CONTENT_FORMAT_SUPPORT]: Αποστολή περιεχοµένου σε µορφή τέτοια που 
υποστηρίζεται από τη συσκευή. 
[CONTENT_FORMAT_PREFERRED]: Όπου αυτό είναι δυνατό, αποστολή 
περιεχοµένου στη µορφή που ζητείται από τη συσκευή. 
Η αποστολή δεδοµένων τα οποία η συσκευή δεν µπορεί να επεξεργαστεί 
αποτελεί σπατάλη των χρηµάτων και του χρόνου του χρήστη. Αρκετές φορές 
µία συσκευή µπορεί να έχει δηλώσει την προτίµηση της σε µία συγκεκριµένη 
µορφή δεδοµένων. Για να καθοριστεί ποιες µορφές περιεχοµένου υποστηρίζει 
µια συσκευή, οι διακοµιστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν έναν συνδυασµό 
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κριτηρίων όπως τα HTTP User-Agent header, HTTP Accept headers και το User 
Agent Profile (UAProf). Ακόµη όµως και µε συνδυασµό αυτών των κριτηρίων η 
αναγνώριση της µορφής των δεδοµένων που δέχεται µία συσκευή µπορεί να 
είναι προβληµατική για τους παρακάτω λόγους: 

• Μερικές συσκευές δεν παρέχουν accept headers 
• Μερικές συσκευές δηλώνουν µε λάθος τρόπο τις δυνατότητές τους 
• Μερικοί πάροχοι δικτύου δηλώνουν διαφορετικούς accept headers ώστε 

να τους επιστραφεί επιπλέον υλικό το οποίο θα προσαρµόσουν οι ίδιοι 
πριν το στείλουν στις κινητές συσκευές 

• Τα user agent headers δεν προσδιορίζουν πάντα µοναδικά µία συσκευή 
• Η UAProf πληροφορία µπορεί να είναι ελλιπής ή να µην υπάρχει 

Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος των mime types του περιεχοµένου µε 
διαφορετικές συσκευές. Έλεγχος ότι η προτιµητέα µορφή περιεχοµένου ή 
µορφή περιεχοµένου συµβατή µε αυτή του default delivery context φτάνει στην 
κινητή συσκευή.  
 
[CHARACTER_ENCODING_SUPPORT]: Έλεγχος για το αν το περιεχόµενο έχει 
γραφεί σε encoding το οποίο υποστηρίζεται από τη συσκευή. 
[CHARACTER_ENCODING_USE]: Κατά την αποστολή της απάντησης στη 
συσκευή πρέπει να δηλώνεται το character encoding. 
Το υποστηριζόµενο character encoding για µια συσκευή µπορεί να βρεθεί είτε 
από το προφίλ της συσκευής είτε από το HTTP Accept-Charset header. 
To character encoding του περιεχοµένου που αποστέλλεται, αναφέρεται από το 
διακοµιστή στον Content Type Header (ή στο αντίστοιχο meta tag της html) ενώ 
για XML δεδοµένα δηλώνεται στο αρχικό <xml> tag. 
Η χρήση Unicode είναι µια καλή πρακτική για την αναπαράσταση πολύγλωσσου 
περιεχοµένου. Συνήθως για κείµενο που περιέχει κυρίως γράµµατα του 
λατινικού αλφαβήτου προτείνεται η χρήση UTF-8 ενώ για κείµενο που περιέχει 
ιδεογράµµατα προτείνεται η χρήση UTF-16. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, µιας και 
το default delivery context υποστηρίζει UTF-8, όλες οι σελίδες θα πρέπει να το 
υποστηρίζουν. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγξε ότι το encoding έχει δηλωθεί στο 
περιεχόµενο και ότι υποστηρίζεται από τη συσκευή. 
 
[ERROR_MESSAGES]: Παροχή ουσιαστικών µηνυµάτων λάθους καθώς και 
µηχανισµούς επιστροφής στην κανονική σελίδα από τη σελίδα αναφοράς του 
σφάλµατος. 
Είναι αναπόφευκτο ότι, σε µερικές περιπτώσεις, ο χρήστης δεν θα καταφέρει να 
βρει και να προσπελάσει το περιεχόµενο για το οποίο έψαχνε λόγω ίσως 
κάποιου λάθους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εύκολη πλοήγηση εκτός της 
σελίδας του σφάλµατος είναι αρκετά σηµαντική, ειδικά στο mobile περιβάλλον 
όπου οι φυλλοµετρητές πιθανώς δεν έχουν ένα εύκολα προσβάσιµο κουµπί 
«πίσω» και η εισαγωγή του προηγούµενου URL από την αρχή είναι σχετικά 
δύσκολη.  
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι λάθη που οφείλονται στο δίκτυο ή σε λάθος 
πληκτρολόγηση του URL δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία καθώς ο 
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δηµιουργός του περιεχοµένου δεν µπορεί να κάνει κάτι για αυτά. Σε λάθη όµως 
που µπορούν να ελεγχθούν από τους δηµιουργούς του περιεχοµένου, ο χρήστης 
πρέπει να ενηµερώνεται µε απλά και ξεκάθαρα µηνύµατα λάθους για το 
πρόβληµα που παρουσιάστηκε. Τα µηνύµατα πρέπει να τους ενηµερώνουν αν το 
λάθος είναι προσωρινό ή µόνιµο, αν θα πρέπει να ξαναδοκιµάσουν την 
προηγούµενη ενέργειά τους και πως µπορούν να λύσουν το πρόβληµα που 
παρουσιάστηκε. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι χρήστες να 
µπορούν να πλοηγηθούν πέρα από τη σελίδα του σφάλµατος. Θα πρέπει να 
µπορούν είτε να γυρίσουν στη σελίδα που βρίσκονταν πριν προκύψει το 
σφάλµα είτε σε µία σελίδα που θα δίνει οδηγίες και πληροφορίες για το πώς θα 
λύσουν αυτή την κατάσταση είτε σε µια σελίδα όπου θα µπορούν να ακυρώσουν 
την διαδικασία που οδήγησε στο σφάλµα. 
Αρκετά λογισµικά διακοµιστών εµφανίζουν µία προεπιλεγµένη σελίδα σε 
περίπτωση που κάποιο έγγραφο δεν βρέθηκε (σφάλµα 404) ή κάποιου 
εσωτερικού σφάλµατος του διακοµιστή (σφάλµα 500). Όπου είναι δυνατό αυτές 
οι σελίδες θα πρέπει να αλλάζουν ώστε η εφαρµογή να διαχειρίζεται τέτοιου 
είδους σφάλµατα µε έναν τρόπο πιο φιλικό για το χρήστη. Επιπλέον, τα 
µηνύµατα λάθους θα πρέπει να εµφανίζονται στη γλώσσα που είναι και η 
υπόλοιπη εφαρµογή και σε µορφή κατάλληλη για παρουσίαση σε κινητές 
συσκευές. Επίσης, στην περίπτωση που το σφάλµα µπορεί να λυθεί µόνο µε 
επικοινωνία µε τον πάροχο ένα τηλεφωνικό νούµερο ή ένα νούµερο που ο 
χρήστης θα µπορεί να στείλει κάποιο SMS θα πρέπει να εµφανίζεται. 
Γενικά, ένα µήνυµα λάθους θα πρέπει να προσφέρει µία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω καταστάσεις: 

• Ένα link για επιστροφή στην προηγούµενη σελίδα, ειδικά για συσκευές 
που το κουµπί «πίσω» δεν υπάρχει ή είναι δύσκολο να προσπελαστεί. 

• Ένα link για επανάληψη της διαδικασίας που οδήγησε στο σφάλµα. Ένα 
τέτοιο link δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την ανανέωση σελίδας. 

• Ένα link για επιστροφή στην κεντρική σελίδα της εφαρµογής. 
Τέλος, κάθε µήνυµα λάθους ίσως θα µπορούσε να συνοδεύεται και από έναν 
κωδικό που θα βοηθούσε τους υπεύθυνους της εφαρµογής να κατανοήσουν 
καλύτερα το πρόβληµα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η εµφάνιση ενός κωδικού 
δεν είναι αρκετή. 
 
[COOKIES]: Η σωστή λειτουργία της εφαρµογής δεν θα πρέπει να στηρίζεται 
στα cookies. 
Τα cookies συνήθως χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφορίας που 
αφορά το χρήστη που χρησιµοποιεί εκείνη τη στιγµή την εφαρµογή, να 
αποθηκεύσει τις προτιµήσεις του κ.λπ. Αρκετές κινητές συσκευές όµως, δεν 
υποστηρίζουν cookies ή τα υποστηρίζουν µερικώς. Επίσης, κάποιοι πάροχοι δεν 
επιτρέπουν τα cookies ή προσπαθούν να προσοµοιώσουν αυτή τη λειτουργία 
για συσκευές που δεν την υποστηρίζουν. 
Εποµένως θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αν η συσκευή του χρήστη υποστηρίζει 
cookies. Αν όχι, η πληροφορία που θα περιείχε το cookie µπορεί να 
αποθηκευτεί στο URL προσέχοντας τους περιορισµούς που µπορεί να ισχύουν 
για το µήκος του URL. 
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Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για ύπαρξη εναλλακτικού µηχανισµού 
αποθήκευσης πληροφορίας όταν τα cookies δεν υποστηρίζονται. 
 
[CACHING]: Παροχή πληροφορίας που αφορά το caching στην HTTP απάντηση. 
Το περιορισµένο εύρος ζώνης και ο υψηλός χρόνος απόκρισης του διακοµιστή 
µπορεί µειώσουν την ευχρηστία ενός site κατά την πλοήγηση από κινητές 
συσκευές. Η αποτελεσµατική χρήση της πληροφορίας που αφορά το caching 
µπορεί να µειώσει το χρόνο που απαιτείται για την φόρτωση στοιχείων όπως τα 
style sheets και οι εικόνες. 
Γι’ αυτό είναι καλή πρακτική να ορίζεται ο χρόνος λήξης ενός αντικειµένου µε 
τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα τη λειτουργία της εφαρµογής. Συγκεκριµένα 
µε την χρήση του Cache-Control: public επιτρέπεται η διαµοίραση της ίδιας 
σελίδας µεταξύ διαφορετικών συσκευών, Cache-Control: private για χρήση της 
ίδιας σελίδας µόνο από την ίδια συσκευή και Cache-Control: nocache για την 
απενεργοποίηση του caching. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το caching 
υπάρχουν στο έγγραφο που περιγράφει το HTTP1.1. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για το αν τα HTTP headers περιέχουν 
πληροφορία σχετικά µε το caching. 
 
[FONTS]: Η µορφοποίηση που αφορά τις γραµµατοσειρές δεν υποστηρίζεται 
πάντα. 
Οι κινητές συσκευές συχνά έχουν λίγες γραµµατοσειρές εγκατεστηµένες και 
ίσως περιορισµένη υποστήριξη όσον αφορά το µέγεθος των γραµµάτων και των 
µορφοποιήσεων τους (π.χ. bold, italic κ.λπ.). Εποµένως, για παράδειγµα, η 
προσπάθεια για εστίαση του χρήστη σε ένα συγκεκριµένο σηµείο δεν θα πρέπει 
να βασίζεται µόνο στη µορφοποίηση των γραµµάτων καθώς το επιθυµητό 
αποτέλεσµα µπορεί σε κάποιες συσκευές να µην είναι εφικτό. Όσον αφορά το 
default delivery context δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µορφοποιήσεις που 
αφορούν τις γραµµατοσειρές. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την ύπαρξη µορφοποιήσεων 
γραµµατοσειρών σε ένα περιβάλλον που δεν τις υποστηρίζει. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Εάν τέτοιες µορφοποιήσεις βρεθούν, έλεγχος για το αν 
έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

3.4.5 Είσοδος χρήστη 

Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται πρακτικές που αφορούν την είσοδο 
δεδοµένων σε µία εφαρµογή από το χρήστη. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα 
απαιτητική στις κινητές συσκευές σε σύγκριση µε τους desktop υπολογιστές 
καθώς συνήθως δεν υπάρχουν ούτε συσκευές κατάδειξης αλλά ούτε και το 
κλασικό πληκτρολόγιο. 
 
[MINIMIZE_KEYSTROKES]: ∆ιατήρηση του αριθµού των πληκτρολογήσεων στο 
ελάχιστο δυνατό. 
[AVOID_FREE_TEXT]: Να αποφεύγεται η είσοδος κειµένου όπου αυτό είναι 
δυνατό. 
[PROVIDE_DEFAULTS]: Παροχή προεπιλεγµένων τιµών στις φόρµες. 
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[DEFAULT_INPUT_MODE]: Καθορισµός προεπιλεγµένου είδους εισόδου 
(αριθµοί ή κείµενο, γλώσσα κειµένου), αν η συσκευή το υποστηρίζει. 
∆εδοµένου των περιορισµών των κινητών συσκευών το περιβάλλον διεπαφής 
µιας εφαρµογής πρέπει να απαιτεί την ελάχιστη είσοδο από το χρήστη. Γι’ 
αυτό, όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται λίστες επιλογής, radio 
buttons και άλλα στοιχεία που δεν απαιτούν πληκτρολόγηση κειµένου. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την ύπαρξη στον κώδικα input 
type=text και textarea. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Αν τέτοια στοιχεία χρησιµοποιούνται, έλεγχος για το αν 
µπορούν να αντικατασταθούν από λίστες, drop down µενού κ.λπ. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για τον αν υπάρχουν προεπιλεγµένες 
τιµές στα πεδία µιας φόρµας. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Εάν δεν υπάρχουν προεπιλεγµένες τιµές, έλεγχος για το 
εάν θα µπορούσαν να υπάρχουν (π.χ. η πιο συχνή επιλογή). 
 
[TAB_ORDER]: ∆ηµιουργία λογικής αλληλουχίας µεταξύ των links, στοιχείων 
φορµών και άλλων αντικειµένων. 
Είναι πολύ σηµαντικό κατά την πλοήγηση του χρήστη τα διάφορα πεδία και 
αντικείµενα να παρουσιάζονται µε µία λογική σειρά, ειδικά στην περίπτωση που 
κάποια από αυτά δεν θα υπάρχουν στην οθόνη καθώς ο χρήστης συνεχίζει την 
πλοήγηση στην υπόλοιπη σελίδα. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για την ύπαρξη της ιδιότητας tabindex ή 
άλλων λειτουργιών που επηρεάζουν τη σειρά παρουσίασης των αντικειµένων. 
Αν υπάρχουν, έλεγχος ότι όλα τα αντικείµενα της σελίδας έχουν την ιδιότητα 
αυτή. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Αν υπάρχει η ιδιότητα tabindex έλεγχος για το αν η 
σειρά που καθορίζεται είναι χρήσιµη για το χρήστη. 
 
[CONTROL_LABELING]: Προσθήκη του στοιχείου label σε όλες τις φόρµες. 
[CONTROL_POSITION]: Σωστή τοποθέτηση των στοιχείων label στις φόρµες. 
Η χρήση του στοιχείου label της HTML ή αντίστοιχου σε άλλες markup γλώσσες, 
είναι σηµαντική ειδικά για φυλλοµετρητές µε υποστήριξη φωνής. Προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί και στην τοποθέτηση των labels ώστε ο χρήστης να µπορεί να 
καταλάβει πιο label αντιστοιχεί σε πιο πεδίο. 
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος: Έλεγχος για τη χρήση του στοιχείου label στις 
φόρµες. 
Επιπρόσθετος έλεγχος: Έλεγχος για το αν τα labels είναι σωστά τοποθετηµένα. 
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3.5 Συνοπτική παρουσίαση των best practices 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα 60 best practices που 
αναλύθηκαν στις προηγούµενες σελίδες. 
 

Γενική παρουσίαση 
[THEMATIC_CONSISTENCY] Θεµατική συνέπεια του URL και του πόρου που 

αυτό καθορίζει. 
[CAPABILITIES] Εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της συσκευής 

για την παροχή της καλύτερης δυνατής εµπειρίας 
πλοήγησης στον χρήστη. 

[DEFICIENCIES] Λήψη κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση 
ελλιπών υλοποιήσεων. 

[TESTING] ∆οκιµή του περιεχόµενου σε συσκευές αλλά και 
προσοµοιωτές. 

Πλοήγηση και σύνδεσµοι 
[URIS] Περιορισµός του µήκους των URLs εισόδου σε ένα 

site. 
[NAVIGATION_BAR] Στην κορυφή της σελίδας θα πρέπει να 

εµφανίζεται η ελάχιστη δυνατή µπάρα 
πλοήγησης. 

[BALANCE] Το δίληµµα της ύπαρξης πολλών links σε µία 
µόνο σελίδα ή την απαίτηση από το χρήστη να 
επισκεφτεί πολλά διαδοχικά links ώστε να φτάσει 
στη σελίδα του site που επιθυµεί. 

[NAVIGATION] Παροχή συνεπών µηχανισµών πλοήγησης. 
[ACCESS_KEYS] Ορισµός πλήκτρων άµεσης πρόσβασης σε links 

που ανήκουν σε menu πλοήγησης και συχνά 
χρησιµοποιούµενες λειτουργίες. 

[LINK_TARGET_ID] Ξεκάθαρη αναφορά στο που οδηγεί το link. 
[LINK_TARGET_FORMAT] Σηµείωση του περιεχοµένου που περιέχει το link, 

αν υπάρχει πιθανότητα το περιεχόµενο να µην 
υποστηρίζεται από κάποιες συσκευές. 

[IMAGE_MAPS] Να µην γίνεται χρήση image maps εκτός και αν 
είναι σίγουρο ότι η συσκευή το υποστηρίζει 
ικανοποιητικά. 

[POP_UPS] Η δηµιουργία pop up παραθύρων ή η αλλαγή της 
τρέχουσας οθόνης χωρίς να ενηµερωθεί ο 
χρήστης είναι απαγορευτική. 

[AUTO_REFRESH] Να µην γίνεται χρήση της δυνατότητας για 
αυτόµατη ανανέωση µιας σελίδας εκτός και αν ο 
χρήστης το έχει ζητήσει και υπάρχει µηχανισµός 
για τη διακοπή αυτής της λειτουργίας. 

[REDIRECTION] Να µην χρησιµοποιούνται στοιχεία της HTML για 
αυτόµατη µεταφορά σε άλλες σελίδες. Αντίθετα 
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προτείνεται η σωστή ρύθµιση του διακοµιστή και 
χρήση των κωδικών 3XX του HTTP. 

[EXTERNAL_RESOURCES] ∆ιατήρηση των εξωτερικών πόρων στο ελάχιστο. 
∆όµηση σελίδας και περιεχοµένου 

[SUITABLE] Το περιεχόµενο είναι κατάλληλο για χρήση σε 
mobile περιβάλλον. 

[CLARITY] Χρήση απλής και συγκεκριµένης γλώσσας 
[LIMITED] Περιορισµός του περιεχοµένου σε ότι ακριβώς 

έχει ζητήσει ο χρήστης. 
[PAGE_SIZE_USABLE] Χωρισµός των σελίδων σε εύχρηστα αλλά 

περιορισµένα τµήµατα. 
[PAGE_SIZE_LIMIT] Το συνολικό µέγεθος της σελίδας πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς των κινητών 
συσκευών σε µνήµη. 

[SCROLLING] Περιορισµός του scrolling σε µία κατεύθυνση, 
εκτός και αν αυτό δεν µπορεί να αποφευχθεί. 

[CENTAL_MEANING] Το σηµαντικότερο περιεχόµενο µιας σελίδας 
προηγείται του υπόλοιπου περιεχοµένου. 

[GRAPHICS_FOR_SPACING] Να µην χρησιµοποιούνται γραφικά και εικόνες ως 
διαχωριστικά. 

[LARGE_GRAPHICS] Να µην χρησιµοποιούνται εικόνες που δεν 
µπορούν να παρουσιαστούν από τη συσκευή. 
Μεγάλες σε διαστάσεις εικόνες ή εικόνες υψηλής 
ανάλυσης πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο αν 
υπάρχει κίνδυνος να χαθεί κρίσιµη πληροφορία. 

[USE_OF_COLOR] Έλεγχος για το αν η πληροφορία που είναι 
διαθέσιµη µε χρήση χρώµατος εµφανίζεται και 
χωρίς αυτό. 

[COLOR_CONTRAST] Έλεγχος ώστε ο συνδυασµός του χρώµατος του 
φόντου και των γραµµάτων να δίνει 
ικανοποιητική αντίθεση. 

[BACKROUND_IMAGE 
_READABILTY] 

Όταν χρησιµοποιούνται εικόνες ως φόντο το 
κείµενο θα πρέπει να παραµένει ευανάγνωστο 
όταν παρουσιάζεται σε κινητές συσκευές. 

Προσδιορισµός σελίδας 
[PAGE_TITLE] Παροχή ενός σύντοµου και περιεκτικού τίτλου σε 

κάθε σελίδα. 
[FRAMES] Η χρήση frames είναι απαγορευτική. 
[STRUCTURE] Χρήση των στοιχείων της γλώσσας για τον 

προσδιορισµό της λογικής δοµής του εγγράφου. 
[TABLES_SUPPORT] Να µην γίνεται χρήση tables εκτός και αν η 

συσκευή σίγουρα τα υποστηρίζει. 
[TABLES_NESTED] Να αποφεύγεται η χρήση εµφωλευµένων tables. 
[TABLES_LAYOUT] Να µην χρησιµοποιούνται tables για τη 

µορφοποίηση. 
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[TABLES_ALTERNATIVES] Όπου είναι εφικτό, εναλλακτικές µορφές 
παρουσίασης να χρησιµοποιούνται. 

[ΝΟΝ-ΤΕΧΤ_ALTERNATIVES] Ύπαρξη εναλλακτικού κειµένου για κάθε στοιχείο 
που δεν είναι κείµενο. 

[OBJECT_OR_SCRIPTS] Η χρήση ενσωµατωµένων αντικείµενων και 
scripts δεν προτείνεται. 

[IMAGES_SPECIFY_SIZE] Αναφορά του µεγέθους των εικόνων που έχουν 
ένα καθορισµένο µέγεθος. 

[IMAGES_RESIZING] Αλλαγή του µεγέθους εικόνων στον server, αν 
έχουν ένα καθορισµένο µέγεθος. 

[VALID_MARKUP] ∆ηµιουργία εγγράφων που ο κώδικάς τους είναι 
σύµφωνος µε τη γραµµατική της γλώσσας. 

[MEASURES] Η χρήση µετρήσεων µε µονάδα µέτρησης το pixel 
καθώς και η χρήση απόλυτης τοποθέτησης δεν 
προτείνεται. 

[STYLE_SHEETS_USE] Χρήση style sheets για τη µορφοποίηση του 
περιεχοµένου, εκτός και αν είναι γνωστό ότι η 
συσκευή δεν τα υποστηρίζει. 

[STYLE_SHEETS_SUPPORT] Οργάνωση του εγγράφου ώστε και χωρίς τη 
χρήση των style sheets να µπορεί να διαβαστεί. 

[STYLE_SHEETS_SIZE] Περιορισµός του µεγέθους των style sheets. 
[MINIMIZE] Συγγραφή κοµψού κώδικα. 
[CONTENT_FORMAT 
_SUPPORT] 

Αποστολή περιεχοµένου σε µορφή τέτοια που 
υποστηρίζεται από τη συσκευή. 

[CONTENT_FORMAT 
_PREFERRED] 

Όπου αυτό είναι δυνατό, αποστολή περιεχοµένου 
στη µορφή που ζητείται από τη συσκευή. 

[CHARACTER_ENCODING 
_SUPPORT] 

Έλεγχος για το αν το περιεχόµενο έχει γραφεί σε 
encoding το οποίο υποστηρίζεται από τη 
συσκευή. 

[CHARACTER_ENCODING 
_USE] 

Κατά την αποστολή της απάντησης στη συσκευή 
πρέπει να δηλώνεται το character encoding. 

[ERROR_MESSAGES] Παροχή ουσιαστικών µηνυµάτων λάθους καθώς 
και µηχανισµούς επιστροφής στην κανονική 
σελίδα από τη σελίδα αναφοράς του σφάλµατος. 

[COOKIES] Η σωστή λειτουργία της εφαρµογής δεν θα 
πρέπει να στηρίζεται στα cookies. 

[CACHING] Παροχή πληροφορίας που αφορά το caching 
στην HTTP απάντηση. 

[FONTS] Η µορφοποίηση που αφορά τις γραµµατοσειρές 
δεν υποστηρίζεται πάντα. 
Είσοδος χρήστη 

[MINIMIZE_KEYSTROKES] ∆ιατήρηση του αριθµού των πληκτρολογήσεων 
στο ελάχιστο δυνατό. 

[AVOID_FREE_TEXT] Να αποφεύγεται η είσοδος κειµένου όπου αυτό 
είναι δυνατό. 
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[PROVIDE_DEFAULTS] Παροχή προεπιλεγµένων τιµών στις φόρµες. 
[DEFAULT_INPUT_MODE] Καθορισµός προεπιλεγµένου είδους εισόδου 

(αριθµοί ή κείµενο, γλώσσα κειµένου), αν η 
συσκευή το υποστηρίζει. 

[TAB_ORDER] ∆ηµιουργία λογικής αλληλουχίας µεταξύ των 
links, στοιχείων φορµών και άλλων 
αντικειµένων. 

[CONTROL_LABELING] Προσθήκη του στοιχείου label σε όλες τις 
φόρµες. 

[CONTROL_POSITION] Σωστή τοποθέτηση των στοιχείων label στις 
φόρµες. 

Πίνακας 2. Best Practices 
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4 Mobile OK Tests 
 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό ορίζονται τα tests που αποτελούν τη βάση ώστε µια σελίδα 
να µπορεί να χαρακτηριστεί ως valid W3C Mobile OK Basic. Τα tests αυτά 
βασίζονται στα Mobile Web Best practices του W3C, όπου παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο. Για περιεχόµενο που περνά επιτυχώς τα 
test που αναλύονται παρακάτω θεωρείται ότι ο δηµιουργός του έχει κάνει 
κάποια βασικά βήµατα ώστε να δώσει στο χρήστη κινητών συσκευών µία 
λειτουργική εµπειρία πλοήγησης. Θεωρούµε ότι η κινητή συσκευή του χρήστη 
καλύπτει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται από Default 
Delivery Context που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ο βασικός 
στόχος των mobile OK basic tests είναι η ευχρηστία, η αποτελεσµατικότητα και 
η διαλειτουργικότητα του περιεχοµένου, και όχι το κατά πόσο χρήστες που 
έχουν συσκευές µε περισσότερες δυνατότητες θα βιώσουν µία πλουσιότερη 
εµπειρία πλοήγησης. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιγραφή των tests 
γίνεται µε αρκετά τεχνικό τρόπο αποτελώντας ταυτόχρονα την εισαγωγή και τη 
βάση για την αναλυτική παρουσίαση, σε επόµενο κεφάλαιο, του συστήµατος 
που υλοποιήθηκε. 

4.2 Mobile Ok Basic και Pro 

Τα mobile OK Basic tests βασίζονται σε ένα υποσύνολο των mobile web best 
practices και µπορούν να ελεγχθούν µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Αν ένα 
περιεχόµενο περνά επιτυχώς αυτά τα tests, θεωρείται ότι ο δηµιουργός του 
περιεχοµένου έχει κάνει κάποια βασικά βήµατα ώστε να παράσχει στο χρήστη 
ένα εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής, συµβατό µε ένα µεγάλο εύρος κινητών 
συσκευών. 
Τα mobile OK Pro tests βασίζονται σε ένα αρκετά µεγαλύτερο υποσύνολο των 
mobile web best practices και αποτελούν υπερσύνολο των mobile OK basic 
tests. Αν ένα περιεχόµενο περνά επιτυχώς αυτά τα tests, θεωρείται ότι ο 
δηµιουργός του περιεχοµένου έχει κάνει σηµαντικά βήµατα ώστε να παράσχει 
στο χρήστη ένα εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής, συµβατό µε ένα µεγάλο εύρος 
κινητών συσκευών. 
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για το περιεχόµενο που περνά επιτυχώς τα 
tests αυτά, δεν µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα για το αν έχουν ακολουθηθεί και 
άλλες αρχές που αφορούν την ανάπτυξη web περιεχοµένου όπως τα Web 
Content Accessibility Guidelines. 
Όλα τα tests αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο URL. Το περιεχόµενο του URL 
ανακτάται µε ένα request όπως ορίζεται από το HTTP πρωτόκολλο. Κάθε test 
επιστρέφει το αποτέλεσµα PASS ή FAIL. Αρκετά test είναι πιθανό να 
επιστρέψουν WARN. Ένα WANR σηµαίνει ότι δεν είναι εφικτό να αποφασιστεί αν 
το περιεχόµενο περνά επιτυχώς ή όχι το test, δηλαδή είναι µία µέση 
κατάσταση.  
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Τα tests δεν έχει οριστεί ότι πρέπει να γίνονται µε µία συγκεκριµένη σειρά. 
Επίσης, αν ένα test επιστρέψει την κατάσταση fail ή warning δεν θα πρέπει να 
σταµατά η διαδικασία ελέγχου. Συγκεκριµένα στην περίπτωση σφάλµατος: 

• Παροχή πληροφορίας σχετικά µε το λόγο που προκάλεσε το FAIL ή το 
WARN (FAIL και WARN είναι διαφορετικές καταστάσεις). 

• Συνέχιση της διαδικασίας µε τα υπόλοιπα tests. 
• ∆ιενέργεια όσο το δυνατό περισσότερων tests. 

4.3 HTTP Request και headers 

Παρακάτω περιγράφονται τα HTTP Request headers που πληροφορούν το 
διακοµιστή ότι µία κινητή συσκευή ζητά περιεχόµενο. Γενικά η µέθοδος GET του 
πρωτοκόλλου HTTP πρέπει να χρησιµοποιείται. Όσον αφορά την πληροφορία 
του User-Agent αυτή πρέπει να είναι η ακόλουθη: 

User-Agent: W3C-mobileOK/DDC-1.0 

Στην πραγµατικότητα όµως οι περισσότεροι διακοµιστές δεν αναγνωρίζουν το 
παραπάνω user agent µε αποτέλεσµα να επιστρέφουν το default περιεχόµενο. 
Γι’ αυτό στην υλοποίηση του συστήµατος χρησιµοποιήθηκαν user agents από 
πραγµατικά mobile συστήµατα. 
Επίσης στο request πρέπει να δηλώνονται οι τύποι δεδοµένων που είναι 
αποδεκτές από την ιδεατή κινητή συσκευή. Οι τύποι δεδοµένων που 
υποστηρίζονται από το default delivery context στο HTTP request δηλώνονται 
ως εξής: 

Accept: application/ xhtml+xml, text/ html; q=0.1, application/ 

vnd. wap. Xhtml + xml; q=0.1,text/ css, image/ jpeg, image/ gif 

Επιπλέον, για να δηλωθεί ότι η συσκευή δέχεται µόνο περιεχόµενο 
κωδικοποιηµένο σε UTF-8, στο HTTP request δηλώνεται ως εξής: 

Accept-Charset: UTF-8 

Επίσης, πληροφορία που αφορά cookies πρέπει να αγνοείται. Τέλος, πρέπει να 
προσφέρεται υποστήριξη τόσο για HTTP όσο και για HTTPS πρωτόκολλο. 
Όσον αφορά την HTTP απάντηση που θα έρθει από τον server, αρχικά 
εξετάζεται αν αυτή η απάντηση είναι έγκυρη. Συγκεκριµένα, αν η απάντηση 
είναι λάθος λόγο κάποιου σφάλµατος δικτύου ή είναι κενή τότε το test 
επιστρέφει FAIL. Αν πρόκειται για HTTPS απάντηση, εξετάζεται επιπλέον και το 
πιστοποιητικό. Αν το πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο το test επιστρέφει FAIL. Αν 
το πιστοποιητικό έχει λήξει, επιστρέφεται WARN. Στην περίπτωση που υπάρχει 
HTTP redirection (κωδικός 3χχ) υποβάλουµε ένα νέο request στην τοποθεσία 
που ορίζεται στο πεδίο location της απάντησης και κανένα άλλο test δεν 
πραγµατοποιείται. 
Πολλές φορές συνηθίζεται πληροφορίες που αφορούν τα HTTP headers να 
βρίσκονται στο έγγραφο µε µορφή meta στοιχείων και συγκεκριµένα µε την 
ιδιότητα http-equiv. Κατά τη διενέργεια των tests όλη αυτή η πληροφορία θα 
πρέπει να αγνοείται εκτός από τις περιπτώσεις όπου η τιµή της ιδιότητας http-
equiv είναι refresh, content-type και cache-control. Στην περίπτωση που οι 
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τιµές αυτές υπάρχουν ήδη στους http headers αλλά είναι διαφορετικές 
επιστρέφεται WARN. 
Μερικά από τα test που παρουσιάζονται παρακάτω, αναφέρονται σε 
αντικείµενα που δεν υπάρχουν µέσα στον html κώδικα αλλά είναι συνδεδεµένα 
µε αυτόν. Αυτά τα αντικείµενα πρέπει να υπολογίζονται στο συνολικό µέγεθος 
της σελίδας. Τέτοια αντικείµενα ορίζονται ως εξής: 

• Η τιµή της ιδιότητας src ενός στοιχείου img. 
• Η τιµή της ιδιότητας data ενός στοιχείου object. 
• Η τιµή της ιδιότητας href ενός στοιχείου link ή xml-stylesheet. 
• Οι εικόνες που ορίζονται ως φόντο στις ιδιότητες backround-image και 

list-style-image στο CSS. 
• Τα τµήµατα του CSS που ορίζονται µε το λεκτικό @import. 

Εκτός από τα παραπάνω αντικείµενα, υπάρχουν και άλλα τα οποία συνδέονται 
µε το περιεχόµενο που εξετάζεται αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχουν 
ανακτηθεί για την εξέταση του περιεχοµένου. Τέτοια αντικείµενα ορίζονται ως 
εξής: 

• Η τιµή της ιδιότητας href ενός στοιχείο a (hyperlink). 
• Η τιµή της ιδιότητας action των στοιχείων form (φόρµες) όπου η ιδιότητα 

method δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί ως GET. Οι φόρµες που 
λειτουργούν µε τη µέθοδο POST παρότι επιτρέπονται, δεν εξετάζονται 
καθώς η αυτόµατη χρήση τους µπορεί να προκαλέσει µη επιθυµητά 
γεγονότα στη λειτουργία της εφαρµογής (π.χ. εγγραφές σε µία βάση 
δεδοµένων). 

Τέλος, µερικά test αναφέρονται σε κενούς χαρακτήρες. Ως κενοί χαρακτήρες 
θεωρούνται οι ίδιοι που ισχύουν και για τα XML έγγραφα, δηλαδή οι ειδικοί 
χαρακτήρες του κενού, της στήλης, της νέας γραµµής κ.λπ. 

4.4 Mobile OK Basic Tests 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα mobile OK Basic tests. Τα tests 
παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά. Το όνοµα του κάθε test ταυτίζεται µε το 
όνοµα του best practice στο οποίο αναφέρεται. Αν ένα test αναφέρεται σε 
περισσότερα από ένα best practice, η σειρά αναφοράς είναι αλφαβητική. Για 
κάθε test δίνεται µία πολύ σύντοµη περιγραφή και παρουσιάζεται αναλυτικά ο 
αλγοριθµικός τρόπος µε τον οποίο µπορεί να εφαρµοστεί. Εάν κατά τη 
διενέργεια ενός test όλοι οι επιµέρους έλεγχοι είναι επιτυχείς τότε το συνολικό 
αποτέλεσµα του test είναι PASS. 
 
AUTO_REFRESH και REDIRECTION 
Αυτό το test εξετάζει αν δίνεται η δυνατότητα χειρισµού µιας ενέργειας 
ανανέωσης σελίδας. 
Έλεγχος 1: Αν το στοιχείο meta εµφανίζεται στον κώδικα συνοδευόµενο από 
την ιδιότητα http-equiv µε τιµή refresh, τότε εξέτασε την τιµή της ιδιότητας 
content. Αν το URL που δηλώνεται εκεί δεν είναι το τρέχον, επέστρεψε FAIL. 
∆ιαφορετικά επέστρεψε WARN. 
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Έλεγχος 2: Αν το πεδίο refresh υπάρχει στην HTTP απάντηση και η τιµή του 
είναι διαφορετική από το τρέχον URL επέστρεψε FAIL. ∆ιαφορετικά επέστρεψε 
WARN. 
 
CACHING 
Σκοπός αυτού του test είναι να ενηµερώσει τον πάροχο του υλικού για το αν 
χρησιµοποιείται τεχνική cache κατά τη διανοµή του περιεχοµένου. 
Έλεγχος 1: Εάν η HTTP απάντηση δεν περιέχει ούτε Expire ούτε Cache-Control 
header, έλεγχος για το αν υπάρχει στοιχείο meta που να αναφέρεται σε αυτούς 
τους headers. Εάν δεν υπάρχει, επέστρεψε FAIL. ∆ιαφορετικά, συνέχισε στους 
υπόλοιπους ελέγχους θεωρώντας ότι η τιµή των στοιχείων meta είχε οριστεί 
στους http headers και ταυτόχρονα επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 2: Εάν το header cache-control υπάρχει και έχει τιµή no-cache ή max-
age=0, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 3: Εάν το header pragma υπάρχει και περιέχει την τιµή no-cache 
επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 4: Εάν τα headers Expire και Date υπάρχουν και η τιµή του expire είναι 
µια ηµεροµηνία νωρίτερα από την ηµεροµηνία που ορίζεται στο Date, 
επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 5: Εάν οποιοδήποτε header που σχετίζεται µε την λειτουργία της cache 
περιέχει λάθος τιµή, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 6: Εάν το header last-modified υπάρχει, τότε κάνε µία νέα αίτηση στο 
διακοµιστή για το τρέχον URL, προσθέτοντας όµως και το header if-modified-
since µε τιµή ίδια µε αυτή του last-modified header. Αν, η νέα απάντηση 
περιέχει πάλι το last-modified header µε την ίδια τιµή και η HTTP απάντηση δεν 
είναι ο κωδικός 304, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 7: Εάν το Etag header υπάρχει, κάνε µία νέα αίτηση προσθέτοντας το 
header if-none-match σε αυτή, µε τιµή ίδια µε την τιµή του Etag. Αν, η νέα 
απάντηση περιέχει πάλι το Etag header µε την ίδια τιµή και η HTTP απάντηση 
δεν είναι ο κωδικός 304, επέστρεψε WARN. 
 
CHARACTER_ENCODING_SUPPORT και CHARACTER_ENCODING_USE 
Στo default delivery context ορίζεται ότι µόνο περιεχόµενο σε UTF-8 encoding 
υποστηρίζεται. Εποµένως το test αυτό πρέπει να επιστρέψει fail εάν το 
περιεχόµενο µιας σελίδας δεν είναι UTF-8. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αρκετές 
φορές το περιεχόµενο δεν είναι σε UTF-8 αλλά αν ζητηθεί από το διακοµιστή σε 
αυτή την κωδικοποίηση είναι διαθέσιµο. 
Έλεγχος 1: Αν η τιµή του Content-type στο HTTP header είναι διαφορετική από 
UTF-8, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 2: Αν στο HTTP Header δεν ορίζεται content type έλεγξε τον τύπο του 
εγγράφου. Αν είναι XML και στην αρχική δήλωση δεν υπάρχει η τιµή UTF-8 
επέστρεψε FAIL. Αν το περιεχόµενο είναι τύπου text/* έλεγξε τα στοιχείο meta. 
Αν δεν υπάρχει η δήλωση για UTF-8, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 3: Αν η κωδικοποίηση ορίζεται µε πάνω από έναν τρόπους, αλλά αυτοί 
δε συµφωνούν µεταξύ τους, επέστρεψε fail. 
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Έλεγχος 4: Για κάθε εσωτερικά συνδεδεµένο αντικείµενο (όπως αυτά ορίστηκαν 
στην ενότητα «HTTP Request και headers» του κεφαλαίου) που είναι τύπου 
text/* έλεγξε το conten-type στα headers. Αν δεν είναι UTF-8, επέστρεψε 
WARN. 
 
CONTENT_FORMAT_SUPPORT και VALID_MARKUP 
Έλεγχος 1: Αν ο τύπος του εγγράφου, όπως αυτός ορίζεται στην HTTP 
απάντηση είναι διαφορετικός από τα application /xhtml+xml, application / vnd 
.wap.xhtml+xml ή text/html, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 2: Αν ο τύπος του εγγράφου, είναι application/vnd.wap.xhtml+xml ή 
text/html, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 3: Αν το έγγραφο δεν περιέχει µία δήλωση DOCTYPE, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 4: Αν το έγγραφο δεν είναι σύµφωνο µε τους κανόνες γραµµατικής που 
ορίζονται από το DOCTYPE του ή δεν είναι σύµφωνο µε τους κανόνες 
γραµµατικής XHTML Basic 1.1 ή XHTML-MP 1.2, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 5: Για κάθε εσωτερικά συνδεδεµένο αντικείµενο κάνε τα εξής. Αν το 
αντικείµενο δεν είναι τύπου Text/Css, image/jpeg ή image/gif επέστρεψε FAIL. 
Αν ορίζεται µία εικόνα αλλά ο τύπος της δεν είναι image/jpeg ή image/gif 
επέστρεψε FAIL. Αν η εικόνα είναι τύπου image/jpeg ή image/gif αλλά δεν είναι 
σωστά αποθηκευµένη, επέστρεψε FAIL. Αν ένα Css απαιτείται αλλά δεν είναι 
τύπου text/css, επέστεψε fail. Αν ο τύπος είναι text/css αλλά το περιεχόµενο 
δεν είναι σύµφωνο µε τη γραµµατική της γλώσσας, επέστεψε fail. 
 
DEFAULT_INPUT_MODE 
Έλεγχος 1: Για κάθε στοιχείο input που έχει ιδιότητα type text, password ή 
λείπει τελείως εξέτασε αν η ιδιότητα inputmode έχει σωστή τιµή. Αν όχι, 
επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 2: Για κάθε στοιχείο input που έχει ιδιότητα type text, password ή 
λείπει τελείως εξέτασε αν η ιδιότητα value λείπει ή είναι κενή και επέστρεψε 
WARN. 
Έλεγχος 3: Για κάθε στοιχείο textarea εξέτασε αν υπάρχει η ιδιότητα 
inputmode. Αν έχει λάθος τιµή επέστρεψε FAIL. Αν είναι κενή επέστρεψε WARN. 
 
EXTERNAL_RESOURCES 
Αρχικά πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να βρεθεί ο αριθµός των µοναδικών 
εξωτερικών αντικειµένων. 
Έλεγχος 1: Αν ξεπερνούν τα 10, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 2: Αν ξεπερνούν τα 20, επέστρεψε FAIL. 
 
GRAPHICK_FOR_SPACING 
Ένα από τα best practices που αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι να 
αποφεύγεται η χρήση διαφανών εικόνων ως στοιχείων κενού. Παρόλα αυτά 
αρκετά sites, ειδικά ηλεκτρονικού εµπορίου, χρησιµοποιούν τέτοιες µικρές 
εικόνες για σκοπούς ανίχνευσης του χρήστη. Γι’ αυτό, επιπλέον ελέγχεται το 
µέγεθος της διαφανούς εικόνας. Συγκεκριµένα: 
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Έλεγχος 1: Για κάθε στοιχείο img και object του οποίου ο τύπος είναι image/* 
έλεγξε αν όλα τα pixels είναι διάφανα. Αν ναι, έλεγξε το µέγεθος της εικόνας. 
Αν είναι πάνω από 2χ2 pixels, επέστρεψε FAIL. ∆ιαφορετικά επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 2:  Αν οι διαφανείς εικόνες είναι πάνω από µία, επέστρεψε WARN. 
 
IMAGE_MAPS 
Έλεγχος 1: Αν ένα στοιχείο input έχει τιµή στην ιδιότητα type ίση µε image, 
επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 2: Για κάθε στοιχείο img και object αν υπάρχουν οι ιδιότητες usemap ή 
ismap, επέστρεψε fail. 
 
IMAGE_RESIZING και IMAGE_SPECIFY_SIZE 
Οι ιδιότητες height και width στην html έχουν µονάδα µέτρησης το pixel. Η 
µονάδα µέτρησης δεν αναφέρεται στον κώδικα. 
Για κάθε στοιχείο img και element τύπου image/*: 
Έλεγχος 1: Αν οι ιδιότητες height και width δεν ορίζονται, επέστεψε FAIL. 
Έλεγχος 2: Αν οι ιδιότητες height και width δεν ορίζονται σε pixels, επέστεψε 
FAIL. 
Έλεγχος 3: Αν οι ιδιότητες height και width ορίζονται, αλλά η τιµή τους είναι 
µεγαλύτερη από τις πραγµατικές διαστάσεις της εικόνας, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 4: Αν οι ιδιότητες height και width ορίζονται, αλλά η τιµή τους είναι 
µικρότερη από τις πραγµατικές διαστάσεις της εικόνας, επέστρεψε FAIL. 
 
LINK_TARGET_FORMAT 
Έλεγχος 1: Για κάθε εξωτερικά συνδεδεµένη πηγή έλεγξε το Content-type 
header. Αν η τιµή δεν υπάρχει στο accept header του default delivery context 
επέστρεψε warn. Εάν το charset δεν ορίζεται ή δεν είναι UTF-8 επέστρεψε 
WARN. 
Έλεγχος 2: Για κάθε εσωτερική αναφορά του εγγράφου έλεγξε αν υπάρχει 
target ή αν δεν είναι έγκυρο (π.χ. #) και επέστρεψε WARN. 
 
MEASURES 
Το ακριβές µέγεθος µιας εικόνας πρέπει να ορίζεται ως ιδιότητα του στοιχείου 
img, όχι µέσω του CSS. 
Για κάθε ιδιότητα του CSS επιπέδου 1 του CSS εγγράφου, της οποίας η τιµή είναι 
αριθµητική µέτρηση µήκους συνοδευόµενη από µονάδα µέτρησης κάνε τα εξής. 
Έλεγχος 1: Αν η τιµή είναι µη µηδενική και η µονάδα µέτρησης διαφορετική των 
em ή ex, και η ιδιότητα δεν είναι margin, border ή padding box, επέστρεψε 
FAIL. 
 
ΜΙΝΙΜΙΖΕ 
Μέτρησε τον αριθµό των κενών χαρακτήρων οι οποίοι βρίσκονται εκτός των 
στοιχείων pre, style και script ή σε XML σχόλια. Οι µονοί κενοί χαρακτήρες δεν 
λαµβάνονται υπόψη. Μέτρησε το σύνολο των χαρακτήρων του εγγράφου. 
Έλεγχος 1: Αν οι κενοί χαρακτήρες (όπως µετρήθηκαν παραπάνω) υπερβαίνουν 
το 10% των συνολικών χαρακτήρων του εγγράφου, επέστρεψε WARN. 
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Έλεγχος 2: Αν οι κενοί χαρακτήρες υπερβαίνουν το 25% των συνολικών 
χαρακτήρων του εγγράφου, επέστρεψε FAIL. 
 
NO_FRAMES 
Έλεγχος 1: Αν ένα έγγραφο περιέχει τα στοιχεία frame, frameset ή iframe ή 
περιέχει ένα στοιχείο object του οποίου το περιεχόµενο όταν ανακτηθεί είναι 
text/*, application/xhtml+xml ή application/vnd.wap.xhtml+xml, επέστρεψε 
FAIL. 
 
NON-TEXT_ALTERNATIVES 
Το test αυτό προφανώς δεν µπορεί να διαπιστώσει πότε το εναλλακτικό κείµενο 
έχει νόηµα και ταιριάζει µε το περιεχόµενο του site. Επίσης, µια κενή ιδιότητα 
alt είναι αποδεκτή. Σηµαίνει ότι δεν υπάρχει αποδεκτό εναλλακτικό κείµενο, 
όπως για παράδειγµα σε εικόνες που έχουν καθαρά διακοσµητικό ρόλο. 
Έλεγχος 1: Για κάθε στοιχείο img έλεγξε την ιδιότητα alt. Αν δεν υπάρχει ή 
περιέχει κενούς χαρακτήρες, επέστρεψε FAIL. 
 
OBJECT_OR_SCRIPTS 
Το test αυτό δεν µπορεί να καθορίσει αν ένα έγγραφο είναι εύχρηστο και 
λειτουργικό ακόµη και χωρίς τα objects ή και τα scripts. 
Έλεγχος 1: Αν υπάρχει ένα στοιχείο script, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 2: Αν κάποιο στοιχείο έχει µία ιδιότητα που αναφέρεται σε κάποιο 
event (π.χ. onload, onclick, onkeydown κ.λπ.), επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 3: Για κάθε στοιχείο a και link έλεγξε αν η ιδιότητα href ξεκινά µε τη 
φράση javascript, αν ναι επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 4: Αν υπάρχει το στοιχείο applet, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 5: Έλεγξε αν υπάρχει το στοιχείο object χωρίς να έχει κάποιο στοιχείο 
object ως πατέρα. Αν το πιο εµφωλευµένο στοιχείο object είναι κενό, 
επέστρεψε WARN. Αν το πιο εµφωλευµένο στοιχείο object περιέχει µόνο κενούς 
χαρακτήρες, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 6: Αν κανένα από τα εµφωλευµένα αντικείµενα δεν είναι εικόνα και το 
πιο εµφωλευµένο αντικείµενο δεν είναι κενό και δεν περιέχει εικόνα, επέστρεψε 
fail. 
 
PAGE_SIZE_LIMIT 
Έλεγχος 1: Αν το µέγεθος του εγγράφου ξεπερνά τα 10 Kilobytes, επέστρεψε 
FAIL. 
Έλεγχος 2: Αν το µέγεθος του έγγραφου µαζί µε τις εξωτερικές πηγές, ξεπερνά 
τα 20 kilobytes, επέστρεψε FAIL 
 
PAGE_TITLE 
Το test αυτό δεν καθορίζει αν ένας τίτλος είναι αντιπροσωπευτικός του 
περιεχοµένου. 
Έλεγχος 1: Αν το στοιχείο title δεν υπάρχει εµφωλευµένο στο στοιχείο head ή 
είναι κενό ή περιέχει µόνο κενούς χαρακτήρες, επέστρεψε FAIL. 
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POP_UPS 
Έλεγχος 1: Για κάθε στοιχείο a, link, form και base έλεγξε αν υπάρχει η 
ιδιότητα target. Αν υπάρχει και έχει τιµή διαφορετική από _sefl, _parent ή 
_top, επέστρεψε FAIL. 
 
PROVIDE_DEFAULTS 
Για το συγκεκριµένο test, απαιτείται ένας επιπλέον έλεγχος από τους 
δηµιουργούς του περιεχοµένου ώστε να καθοριστεί αν κάποια στοιχεία θα 
µπορούσαν να αντικατασταθούν από εναλλακτικά στοιχεία, καταλληλότερα για 
κινητές συσκευές. 
Έλεγχος 1: Για κάθε οµάδα κουµπιών τύπου radio, έλεγξε ότι ένα ακριβώς 
στοιχείο input που ανήκει στην οµάδα έχει την ιδιότητα checked, διαφορετικά 
επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 2: Για κάθε στοιχείο select, αν δεν υπάρχει ούτε ένα εµφωλευµένο 
στοιχείο option που να έχει την ιδιότητα selected, επέστρεψε WARN. Αν 
υπάρχουν πάνω από ένα, αλλά η ιδιότητα multiple στο στοιχείο select δεν 
υπάρχει, επέστρεψε WARN. 
 
STYLE_SHEETS_SUPPORT 
Στο συγκεκριµένο test, απαιτείται ένας επιπλέον έλεγχος από τους δηµιουργούς 
του περιεχοµένου για να διαπιστωθεί αν το περιεχόµενο είναι ευανάγνωστο 
χωρίς την ύπαρξη του style sheet. 
Έλεγχος 1: Αν το CSS περιέχει κανόνες που αναφέρονται στις ιδιότητες position, 
display ή float, επέστρεψε WARN. 
 
STYLE_SHEETS_USE 
Το συγκεκριµένο test αφορά ιδιότητες του CSS level 1. 
Έλεγχος 1: Αν το έγγραφο περιέχει τα στοιχεία basefont, bdo, center, del, dir, 
ins, menu, s, strike ή u, επέστεψε FAIL. 
Έλεγχος 2: Aν το έγγραφο περιέχει τα στοιχεία b, big, I, small, sub, sup, ή tt, 
επέστρεψε warn. 
Έλεγχος 3: Αν κάποιο στοιχείο έχει την ιδιότητα style, επέστρεψε WARN. 
Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο CSS Style γίνονται επιπλέον οι ακόλουθοι 
έλεγχοι. 
Έλεγχος 4: Αν τα style που χρησιµοποιούνται δεν αναφέρονται στους τύπους 
handheld ή all, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 5: Αν το CSS περιέχει κανόνες που δεν υπάρχουν στη γραµµατική του 
CSS level 1, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 6: Αν το CSS περιέχει κανόνες που δεν είναι σωστοί, επέστρεψε WARN. 
Έλεγχος 7: Αν το CSS περιέχει µία ιδιότητα η τιµή της οποίας απαιτεί µονάδα 
µέτρησης ή ποσοστό και η µονάδα ή ο ποσοστό δεν υπάρχουν ή έχουν λάθος 
τιµή, επέστρεψε WARN. 
 
TABLE_ALTERNATIVES 
Έλεγχος 1: Εάν υπάρχει το στοιχείο table, επέστρεψε WARN. 
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TALBES_LAYOUT 
To συγκεκριµένο test δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, όπου ένα table 
χρησιµοποιείται για σκοπούς µορφοποίησης. 
Για κάθε στοιχείο table κάνε τους παρακάτω ελέγχους. 
Έλεγχος 1: Αν περιέχει µόνο ένα tr στοιχείο, επέστρεψε FAIL. 
Έλεγχος 2: Αν κάποιο tr στοιχείο περιέχει µόνο ένα td στοιχείο, επέστρεψε 
FAIL. 
Έλεγχος 3: Για κάθε εµφωλευµένο td στοιχείο εξέτασε αν περιέχει µία εικόνα. 
Αν η εικόνα αυτή έχει διαστάσεις µικρότερες από 2χ2, επέστρεψε FAIL. 
 
TABLES_NESTED 
Έλεγχος 1: Αν κάποιο στοιχείο table έχει εµφωλευµένο ένα άλλο στοιχείο table, 
επέστρεψε FAIL. 

4.5 Σχέση Best Practices και Mobile OK Tests 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι best practices του 
προηγούµενο κεφαλαίου καθώς και η σχέση που έχουν µε τα mobile ΟΚ tests. 
Στην πρώτη στήλη του πίνακα εµφανίζεται το όνοµα του best practice και στις 
επόµενες δύο ένα Χ, αν η συγκεκριµένη πρακτική σχετίζεται µε mobile OK basic 
test, mobile OK pro test ή κενό αν δεν υπάρχει συσχετιζόµενο test. 
Τα mobile OK pro tests, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ένα υπερσύνολο των 
Mobile OK Basic. Άρα, κάθε best practice που σχετίζεται µε ένα mobile OK basic 
test, αυτοµάτως σχετίζεται και µε ένα mobile OK pro test. Εποµένως, αυτό που 
θέλει να δείξει ο παρακάτω πίνακας είναι ποια best practices έχουν ένα 
συσχετισµένο test το οποίο επεκτείνεται και, κατά ένα µέρος, στο υποσύνολο 
των mobile OK basic. 
 

Best Pracite Mobile OK Basic Mobile OK Pro 
[ACCESS_KEYS]  X 
[AUTO_REFRESH] X X 
[AVOID_FREE_TEXT]  X 
[BACKROUND_IMAGE_READABILTY]  X 
[BALANCE]   
[CACHING] X  
[CAPABILITIES]   
[CENTAL_MEANING]   
[CHARACTER_ENCODING_SUPPORT] X  
[CHARACTER_ENCODING_USE] X  
[CLARITY]   
[COLOR_CONTRAST]  X 
[CONTENT_FORMAT_PREFERRED]  X 
[CONTENT_FORMAT_SUPPORT] X  
[CONTROL_LABELING]  X 
[CONTROL_POSITION]  X 
[COOKIES]  X 
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[DEFAULT_INPUT_MODE] X  
[DEFICIENCIES]   
[ERROR_MESSAGES]  X 
[EXTERNAL_RESOURCES] X  
[FONTS]  X 
[GRAPHICS_FOR_SPACING] X X 
[IMAGE_MAPS] X  
[IMAGES_RESIZING] X  
[IMAGES_SPECIFY_SIZE] X  
[LARGE_GRAPHICS] X  
[LIMITED]  X 
[LINK_TARGET_FORMAT] X  
[LINK_TARGET_ID]  X 
[MEASURES] X  
[MINIMIZE] X  
[MINIMIZE_KEYSTROKES]  X 
[NAVIGATION]  X 
[NAVIGATION_BAR]  X 
[NO-FRAMES] X  
[NΟΝ-ΤΕΧΤ_ALTERNATIVES] X X 
[OBJECT_OR_SCRIPTS] X X 
[PAGE_SIZE_LIMIT] X  
[PAGE_SIZE_USABLE]  X 
[PAGE_TITLE] X X  
[POP_UPS] X  
[PROVIDE_DEFAULTS] X X 
[REDIRECTION] X  
[SCROLLING]  X 
[STRUCTURE]  X 
[STYLE_SHEETS_SIZE]   
[STYLE_SHEETS_SUPPORT] X X 
[STYLE_SHEETS_USE] X  
[SUITABLE]  X 
[TAB_ORDER]  X 
[TABLES_ALTERNATIVES] X  
[TABLES_LAYOUT] X X 
[TABLES_NESTED] X  
[TABLES_SUPPORT]   
[TESTING]   
[THEMATIC_CONSISTENCY]   
[URIS]   
[USE_OF_COLOR]  X 
[VALID_MARKUP] X  

Πίνακας 3. Best practices & MobileOK tests 
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5 Τεχνική περιγραφή της υλοποίησης 
 

5.1 Συνοπτική περιγραφή υλοποίησης 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας ήταν η υλοποίηση ενός συστήµατος 
αυτόµατης αξιολόγησης της δοµής και του περιεχοµένου ιστότοπων που 
προορίζονται κυρίως για πρόσβαση από κινητές συσκευές. 
Τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό από κινητές συσκευές 
έχει πολλαπλασιαστεί. Μάλιστα, σε ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες ο αριθµός 
των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον ιστό από κινητές συσκευές ξεπερνά 
αυτούς που πλοηγούνται από desktop υπολογιστές. Χαρακτηριστικό της 
αύξησης του mobile web είναι η καθιέρωση του top level domain mobi. Με τον 
όρο Mobile Web αναφερόµαστε στο περιεχόµενο του κλασικού web όπως αυτό 
εµφανίζεται κατά την πρόσβασή του από κινητές συσκευές και όχι σε ξεχωριστό 
περιεχόµενο όπως παλιότερα µε τις WAP σελίδες για παράδειγµα. Το TLD mobi 
άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέµβριο του 2006 και σήµερα έχουν γίνει 
register πάνω από εξακόσιες χιλιάδες ονόµατα. Η κύρια κριτική που έχει δεχθεί 
η δηµιουργία του mobi TLD, είναι ότι παραβιάζει την αρχή της ανεξάρτητης 
πρόσβασης, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος δηµιουργίας δύο ανεξάρτητων 
κοµµατιών του παγκόσµιου ιστού, όπου το ένα θα είναι προσβάσιµο µόνο από 
desktop υπολογιστές ενώ το άλλο από κινητές συσκευές. 
To W3C, για να βοηθήσει τους δηµιουργούς web περιεχοµένου στη συγγραφή 
σελίδων κατάλληλες για πρόσβαση από κινητές συσκευές, έχει συντάξει µία 
λίστα µε 60 πρακτικές (best practices). Οι πρακτικές αυτές, αν ακολουθηθούν, 
εγγυώνται ότι το αποτέλεσµα θα είναι προσβάσιµο από κινητές συσκευές. Εδώ 
θα πρέπει να σηµειωθεί πως το κείµενο µε τις best practices δεν έχει φτάσει 
αυτή τη στιγµή στην τελική του µορφή, αλλά έχει την ένδειξη proposed 
recommendation του W3C. To έγγραφο αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 
τρίτο κεφάλαιο της διπλωµατικής. 
Από το παραπάνω έγγραφο προκύπτουν µία σειρά από ελέγχους που µπορεί να 
κάνει κάποιος στο περιεχόµενο και τη δοµή µιας σελίδας ώστε να διαπιστώσει 
αν ακολουθούνται οι best practices του W3C. Αρκετά από τα tests είναι 
machine verifiable, δηλαδή µπορούν να γίνουν µε αλγοριθµικό τρόπο ενώ άλλα 
απαιτούν ανθρώπινη κρίση. Το W3C πρόσφατα διέθεσε µία βιβλιοθήκη, 
υλοποιηµένη σε Java, η οποία µπορεί και εκτελεί τα machine verifiable tests σε 
µία µόνο σελίδα. Η βιβλιοθήκη είναι σε alpha beta version. 
Στα πλαίσια της διπλωµατικής ενσωµατώθηκε η παραπάνω βιβλιοθήκη ώστε να 
δίνει αποτελέσµατα για ένα site, και όχι για µία σελίδα. Το σύστηµα 
αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήµατα. 

• Mobile web crawler: Αναλαµβάνει να διατρέξει το mobile site και να 
αποθηκεύσει στη βάση δεδοµένων τη δοµή του mobile site. Ως είσοδο 
δέχεται ένα URL καθώς και το βάθος στο οποίο θα φτάσει η αναζήτηση. 

• Mobile OK checker: Το υποσύστηµα αυτό περιέχει τη βιβλιοθήκη του W3C 
ενσωµατωµένη στο σύστηµα. 
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• Hidden web: Με το υποσύστηµα αυτό δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη 
να εντοπίσει στο site του «πιθανές εισόδους» για hidden σελίδες. Οι 
σελίδες αυτές στη συνέχεια αναλύονται και προσµετρούνται στο τελική 
βαθµολόγηση του site. 

• Ζυγισµένα προφίλ: Κάθε χρήστης του συστήµατος έχει τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσει ένα ή περισσότερα προφίλ που περιέχουν βάρη 
σηµαντικότητας για τους ελέγχους που διενεργούνται στο site από το 
σύστηµα. Έτσι, ένας χρήστης µπορεί να δει την επίπτωση που έχει στη 
συνολική βαθµολογία του site η θεώρηση ενός test ως σηµαντικότερου ή 
λιγότερο σηµαντικού από τα άλλα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να 
αγνοηθούν τα αποτελέσµατα ενός συγκεκριµένου test. 

• Βάση δεδοµένων: Στη βάση δεδοµένων αποθηκεύονται όλα τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων, η δοµή των sites, πληροφορίες που 
αφορούν τους χρήστες και άλλα δεδοµένα που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του συστήµατος. 

Για το υποσύστηµα της βάσης δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η MySQL, το 
υποσύστηµα Mobile OK checker είναι υλοποιηµένο σε Java ενώ όλα τα υπόλοιπα 
υποσυστήµατα καθώς και το front end είναι υλοποιηµένα σε PHP. 
Στις επόµενες ενότητες του κεφαλαίου παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν. 
Μία σχηµατική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος φαίνεται 
παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 5. Αρχιτεκτονική του συστήµατος 

 

5.2 PHP 

Η PHP είναι µια γλώσσα για την δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων. Ο κώδικάς 
της ενσωµατώνεται σε αυτόν της HTML µε ειδικές ετικέτες. Υπάρχει ένας 
προεπεξεργαστής που αναλαµβάνει να ερµηνεύσει το τµήµα του κώδικα που 
είναι µέσα στις ετικέτες. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται προεπεξεργασία. 
Υπάρχουν και άλλες γλώσσες που λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος 
αντίπαλος της PHP είναι το ASP.NET framework της Microsoft, που είναι ένα 
πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου. Η επιλογή της PHP 
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για την εφαρµογή που υλοποιήθηκε έγινε λαµβάνοντας υπόψη τα θετικά και 
αρνητικά του κάθε εργαλείου και κάνοντας την σύγκριση µεταξύ τους. 
Το ASP.NET έχει την ευελιξία ότι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
επιλέξουν από αρκετές γλώσσες αυτή που θα χρησιµοποιήσουν. Υποστηρίζονται 
τόσο scripted γλώσσες όπως οι VBScript, JScript, Perlscript, και Python, όσο 
και compiled γλώσσες όπως οι VB, C#, C, Cobol, Smalltalk, και Lisp. Επίσης ένα 
πολύ δυνατό του χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που 
παρέχει πραγµατικές δυνατότητες αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Οι 
δυνατότητες αυτές υποστηρίζονται από µια βιβλιοθήκη κλάσεων, η οποία 
περιλαµβάνει κλάσεις για πολλές εφαρµογές, όπως για XML εφαρµογές και για 
τη διαχείριση εικόνων. Ακόµα ένα σηµαντικό σηµείο είναι η δυνατότητα 
ενσωµάτωσης πολλών βάσεων δεδοµένων και η ύπαρξη συναρτήσεων για την 
προσπέλαση αυτών των βάσεων. Επίσης, σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι και τα 
περιβάλλοντα υλοποίησης που έχουν αναπτυχθεί για το ASP.NET. Οι χρήστες 
µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα στα Microsoft Visual Studio, WebMatrix, ή 
διάφορα εργαλεία της Borland όπως η Delphi και  ο C++ Builder. Πρόκειται για 
εργαλεία που προσφέρουν στους χρήστες πολλές ευκολίες και δυνατότητες.  
Ότι κερδίζουν όµως οι χρήστες σε δυνατότητες, το χάνουν σε 
αποτελεσµατικότητα. Το ASP.NET έχει µεγάλο κόστος σε χρήση µνήµης και 
χρόνο εκτέλεσης. Σε εφαρµογές διαδικτύου, που µπορεί να τις χρησιµοποιούν 
ταυτόχρονα εκατοντάδες χρήστες, τόσο ο χρόνος εκτέλεσης όσο και η 
χρησιµοποιούµενη µνήµη στον εξυπηρετητή αποτελούν κρίσιµους παράγοντες 
για την επιτυχία ή την αποτυχία της εφαρµογής. 
Η PHP είναι µια γλώσσα που η εκµάθησή της δεν δηµιουργεί προβλήµατα σε 
όσους έχουν ασχοληθεί µε προγραµµατισµό σε Perl, C και Java. Πρόκειται για 
λογισµικό ανοικτού κώδικα. Αυτό σηµαίνει ότι για να την χρησιµοποιήσει κανείς 
δεν χρειάζεται να πληρώσει. Επίσης µπορεί κανείς να τροποποιήσει κάποια από 
τις βιβλιοθήκες της ώστε να καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες του. Το γεγονός 
ότι υπάρχει µια τεράστια κοινότητα χρηστών που χρησιµοποιούν την PHP έχει 
ως αποτέλεσµα την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή της, καθώς και την ύπαρξη 
πλήρους τεκµηρίωσής της µέσα από έγγραφα και παραδείγµατα. Ο χαρακτήρας 
ανοιχτού κώδικα της PHP της παρέχει µεγάλη ευελιξία στην εύρεση και 
διόρθωση λαθών. Αυτό είναι µεγάλο πλεονέκτηµα σε σχέση µε την πλατφόρµα 
της Microsoft, όπου πρέπει να ακολουθηθεί µια «γραφειοκρατική» διαδικασία 
από τη στιγµή που θα βρεθεί ένα λάθος µέχρι να διορθωθεί. 
Σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων, η PHP υποστηρίζει σχεδόν όλες τις βάσεις 
δεδοµένων για τις οποίες υπάρχουν ειδικές βιβλιοθήκες συναρτήσεων, αλλά 
ειδικά για τις Mysql, Oracle, Postgres οι συναρτήσεις είναι ενσωµατωµένες. 
Η PHP µπορεί να µεταφραστεί ως τµήµα του web server Apache, γεγονός που 
της δίνει την δυνατότητα να τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα, είτε 
πρόκειται για Windows, Linux, Solaris ή κάποια άλλη πλατφόρµα Unix. Το 
γεγονός αυτό αυξάνει την ασφάλεια σε σχέση µε το ASP.NET που χρειάζεται τον 
web server IIS για να τρέξει και που δεν φηµίζεται για την ασφάλεια που 
παρέχει. Επιπλέον, η PHP κάνει πιο αποτελεσµατική διαχείριση µνήµης και οι 
εφαρµογές της έχουν µικρότερο χρόνο εκτέλεσης. 
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Για το περιβάλλον ανάπτυξης, αν και δεν υπάρχει τόσο µεγάλη ποικιλία 
επιλογής, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα αποτελεσµατικό και αξιόπιστο 
εργαλείο, το Zend Studio από την Zend Technologies που προσφέρει 
εξουδετέρωση σφαλµάτων και άλλες δυνατότητες. Η ίδια εταιρεία έχει 
αναπτύξει και άλλα εργαλεία για την βελτιστοποίηση του κώδικα µε σκοπό τη 
βελτίωση της απόδοσης. 
Στην έκδοση 4 της PHP δύο ήταν τα σηµαντικά µειονεκτήµατα. Το πρώτο ήταν η 
έλλειψη διαχείρισης εξαιρέσεων (exception handling). Το δεύτερο ήταν ότι παρ’ 
όλο που υπήρχε υποστήριξη κλάσεων και άλλων χαρακτηριστικών του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, η PHP 4 δεν ήταν µια ισχυρή γλώσσα 
που θα µπορούσε να κυριαρχήσει στο πεδίο του αντικειµενοστραφούς 
προγραµµατισµού. Και τα δύο αυτά µειονεκτήµατα αντιµετωπίσθηκαν στην 
έκδοση 5. 
Έτσι, όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα έναντι του ASP.NET καθώς και η 
προηγούµενη προγραµµατιστική µας εµπειρία σε PHP, την κατέστησαν το 
κατάλληλο εργαλείο για την ανάπτυξη της εφαρµογής. 

5.3 Document Object Model 

Το Document Object Model (DOM) είναι µία προγραµµατιστική διεπαφή (API) 
για HTML και XML έγραφα, που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο χρήστης 
µπορεί να τα προσπελάσει και να τα διαχειριστεί. Το DOM δηµιουργεί µία 
δενδρική αναπαράσταση του εγγράφου και προσφέρει στον χρήστη, τρόπους 
να προσπελάσει τους κόµβους του δέντρου µέσω οποιαδήποτε γλώσσας 
προγραµµατισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το DOM δεν είναι µία εφαρµογή, 
αλλά ένα πρότυπο του World Wide Web Consortium µε το οποίο πρέπει να 
συµµορφώνονται όλοι οι κατασκευαστές λογισµικού. 
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδόσεις του DOM. Κάθε µία 
αναφέρεται ως επίπεδο. Τυπικά, οι προδιαγραφές του επιπέδου 2 είναι οι πιο 
πρόσφατες αν και αρκετές από τις προδιαγραφές του επιπέδου 3 έχουν γίνει 
ήδη αποδεκτές. Στα πλαίσια της διπλωµατικής χρησιµοποιήθηκε η διεπαφή DOM 
που προσφέρει η PHP. Η συγκεκριµένη διεπαφή ακολουθεί τις προδιαγραφές 
του επιπέδου 2. 
Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι δυνατότητες του DOM ακολουθεί ένα 
παράδειγµα. Έστω ο παρακάτω HTML κώδικας. 

<table> 

  <tbody>  

    <tr>  

      <td>Shady Grove</td> 

      <td>Aeolian</td>  

    </tr>  

    <tr> 

      <td>Over the River, Charlie</td>         

      <td>Dorian</td>  
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    </tr>  

  </tbody> 

</table> 

Η δενδρική δοµή που επιστρέφει το DOM για τον παραπάνω κώδικα, 
εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
Στην συνέχεια, η δοµή που δηµιουργήθηκε µπορεί να προσπελαστεί µέσω  ενός 
script: 

// πρόσβαση στο στοιχείο tbody που είναι το παιδί του στοιχείου 

table 

var myTbodyElement = myTableElement.firstChild; 

// πρόσβαση στο δεύτερο παιδί του tbody. Η αρίθµηση αρχίζει από 

το 0 

var mySecondTrElement = myTbodyElement.childNodes[1]; 

// διαγραφή ενός κόµβου 

mySecondTrElement.removeChild(mySecondTrElement.firstChild); 

// αλλαγή της τιµής ενός κόµβου 

mySecondTrElement.firstChild.firstChild.data = “Peter”; 

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα να αποθηκευτεί το αποτέλεσµα σαν ένα νέο XML 
αρχείο.  
 

 
Εικόνα 6. ∆έντρο DOM 

 
Την ίδια ευελιξία προσφέρει το DOM και µε HTML αρχεία. Επιπλέον, κατά την 
δηµιουργία του HTML δέντρου, το DOM αυτόµατα, προσπαθεί να διορθώσει 
συνηθισµένα λάθη στα HTML έγγραφα, όπως λανθασµένα  εµφωλευµένες 
ετικέτες. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η 
τεχνολογία αυτή. 
Το DOM API, στην ουσία, αποτελείται από µικρότερες µονάδες, που η κάθε µια 
επιτελεί και ένα διαφορετικό σύνολο από λειτουργίες. Για παράδειγµα, η 
µονάδα XML υλοποιεί τις λειτουργίες που σχετίζονται µε τα XML έγγραφα. 
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Με την χρήση ξεχωριστών µονάδων, κάθε προγραµµατιστής που θέλει να 
αναπτύξει µια υλοποίηση του DOM, µπορεί να επικεντρωθεί στις µονάδες που 
τον ενδιαφέρουν. Για παράδειγµα, µια υλοποίηση στη µεριά του εξυπηρετητή, 
όπως αυτή της PHP, το πιθανότερο είναι να µην ενδιαφέρεται για τα γεγονότα 
που παράγονται από την χρήση του ποντικιού (mouse events). 
Στην υλοποίηση του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε και η βιβλιοθήκη SimleXML. 
Η βιβλιοθήκη SimpleXML βασίζεται στις λειτουργίες του DOM, µε τη διαφορά 
όµως ότι προσφέρει πολύ πιο εύκολο χειρισµό των XML εγγράφων καθώς τα 
XML έγγραφα αναπαρίστανται ως πίνακες. Εποµένως, µπορεί να έχει 
περιορισµένες δυνατότητες αλλά είναι ιδανική για την αποδοτική ανάγνωση 
ενός XML εγγράφου. Στην παρούσα υλοποίηση χρησιµοποιείται για την 
ανάγνωση των αποτελεσµάτων από το υποσύστηµα Mobile OK checker τα οποία 
είναι σε XML µορφή. 

5.4 Κανονικές εκφράσεις 

Μία κανονική έκφραση (regular expression) είναι µια συµβολοσειρά (string) η 
οποία περιγράφει ένα σύνολο συµβολοσειρών µε βάση συγκεκριµένους 
συντακτικούς κανόνες. Οι κανονικές εκφράσεις χρησιµοποιούνται από πολλούς 
επεξεργαστές κειµένου για την αναζήτηση και τη διαχείριση φράσεων που 
βασίζονται σε συγκεκριµένα µοτίβα (patterns). Επίσης, αρκετές γλώσσες 
προγραµµατισµού χρησιµοποιούν κανονικές εκφράσεις για την διαχείριση 
συµβολοσειρών. Η PHP για την σύνταξη των κανονικών εκφράσεων 
χρησιµοποιεί τους κανόνες που ορίζονται στην γλώσσα Perl, µία από τις πιο 
ισχυρές γλώσσες για την διαχείριση συµβολοσειρών. Από την έκδοση 4.2 της 
PHP, οι συναρτήσεις που αναφέρονται στις κανονικές εκφράσεις είναι 
ενσωµατωµένες στην προεπιλεγµένη εγκατάσταση. Η προέλευση των 
κανονικών εκφράσεων βρίσκεται στην θεωρία υπολογισµού και συγκεκριµένα 
στα πεπερασµένα αυτόµατα. Την δεκαετία του 40 ο Warren McCulloch και ο 
Walter Pitts περιέγραψαν το νευρικό σύστηµα µε ένα µοντέλο που βασιζόταν 
στα πεπερασµένα αυτόµατα. Στην συνέχεια ο Stephen Kleene περιέγραψε το 
ίδιο µοντέλο µε βάση τη θεωρία συνόλων. Τελικά ο Ken Thompson, καθηγητής 
στο πανεπιστήµιο του Berkeley, συµπεριέλαβε αυτή την προσέγγιση στον QED, 
έναν editor για Unix. Το χαρακτηριστικό αυτό του QED το υιοθέτησαν και άλλα 
προγράµµατα µε γνωστότερο το grep, το οποίο είναι το πιο δηµοφιλές 
πρόγραµµα στο οποίο χρησιµοποιούνται κανονικές εκφράσεις. 
Οι κανονικές εκφράσεις χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν µε περιεκτικό 
τρόπο ένα σύνολο, χωρίς να υπάρχει µία λίστα µε όλα τα στοιχεία του συνόλου. 
Για παράδειγµα, το σύνολο που αποτελείται από τις λέξεις «βάζο» και «βάζω» 
µπορεί να περιγραφεί από την κανονική έκφραση «βάζ(ω|ο)». Οι κυριότεροι 
τελεστές για την κατασκευή κανονικών εκφράσεων είναι οι εξής. 
Εναλλαγή (alternation): Μία κάθετη γραµµή χωρίζει τις εναλλακτικές επιλογές. 
Για παράδειγµα, η έκφραση “gray|grey” αναγνωρίζει τις λέξεις gray και grey. 
Οµαδοποίηση (grouping): Παρενθέσεις χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν το 
εύρος και την προτεραιότητα των τελεστών. Για παράδειγµα, η έκφραση 
“gr(a|e)y” αναγνωρίζει τις ίδιες λέξεις µε το προηγούµενο παράδειγµα, δηλαδή 



59 

τις gray και gray. Το δύο πρώτα παραδείγµατα δείχνουν ότι το ίδιο µοτίβο 
µπορεί να περιγράφεται από δύο ή και περισσότερες κανονικές εκφράσεις. 
Ποσοτικοποίηση (quantification): Ο ποσοτικοποιητής (quantifier) χρησιµο-
ποιείται µετά από έναν χαρακτήρα ή σύνολο χαρακτήρων και καθορίζει πόσες 
φορές µπορεί να εµφανίζεται το συγκεκριµένο σύνολο. Οι συνηθέστεροι 
ποσοτικοποιητές είναι το “?”, το “*” και το “+”. 

• ?: Το ερωτηµατικό δηλώνει ότι ο χαρακτήρας ή η έκφραση που 
προηγείται µπορεί να υπάρχει το πολύ µία φορά. Για παράδειγµα, η 
έκφραση “colou?r” αναγνωρίζει τις λέξεις color και colour. 

• *: Ο αστερίσκος δηλώνει ότι ο χαρακτήρας ή η έκφραση που προηγείται 
µπορεί να υπάρχει απεριόριστο αριθµό φορών. Για παράδειγµα, η 
έκφραση “go*gle” αναγνωρίζει τις λέξεις ggle, gogle, google, gooogle και 
ούτω καθ εξής. 

• +: Το συν δηλώνει ότι υπάρχει τουλάχιστον µία επανάληψη του 
χαρακτήρα ή της έκφρασης που προηγείται. Για παράδειγµα, η έκφραση 
“go+gle” αναγνωρίζει τις λέξεις gogle και gooooooogle όπως και 
προηγουµένως,  αλλά όχι την λέξη ggle. 

Οι παραπάνω τελεστές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε διάφορους 
συνδυασµούς, γεγονός που δείχνει την δύναµη των κανονικών εκφράσεων. Για 
παράδειγµα, η έκφραση ((great )*grand)?(father|mother) αναγνωρίζει τις 
φράσεις father, mother, grand mother, grand father, great mother, great 
grand father, great great grant mother και ούτω καθ εξής. 
Στην σύνταξη κανονικών εκφράσεων, οι περισσότεροι χαρακτήρες έχουν 
κυριολεκτική σηµασία, δηλαδή αναπαριστούν µόνο τον εαυτό τους. Για 
παράδειγµα η έκφραση “a” αναγνωρίζει το a. Υπάρχουν όµως και µερικοί 
χαρακτήρες µε ειδική σηµασία που ονοµάζονται µετα-χαρακτήρες 
(metacharacters). 

• .: Η τελεία δηλώνει οποιοδήποτε χαρακτήρα. 
• []: Οι αγκύλες αναγνωρίζουν έναν µόνο από τους χαρακτήρες που 

περιέχουν. Για παράδειγµα, η έκφραση [abc] αναγνωρίζει το a ή το b ή 
το c. Η έκφραση [a-z] αναγνωρίζει έναν χαρακτήρα από τα πεζά 
γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου. Ο χαρακτήρας “-” χρησιµοποιείται 
κυριολεκτικά µόνο στην αρχή ή το τέλος της αγκύλης. Επίσης µε την 
χρήση του χαρακτήρα “^” µέσα στις αγκύλες αναγνωρίζεται κάθε µονός 
χαρακτήρας που δεν είναι µέσα στις αγκύλες. Για παράδειγµα, η 
έκφραση [^abc] αναγνωρίζει κάθε χαρακτήρα εκτός από τους a,b και c. 

• ^: Αναγνωρίζει την αρχή µιας γραµµής 
• $: Αναγνωρίζει το τέλος µιας γραµµής 
• \(\): Καθορίζει µια διακριτή υποέκφραση. Τα δεδοµένα που η 

υποέκφραση θα αναγνωρίσει µπορούν να ανακληθούν αργότερα. 
• \ν: Όπου ν είναι ένα ψηφίο από το 1 µέχρι το 9. Αναγνωρίζει ότι είχε 

αναγνωρίσει ήδη ή νιοστή υποέκφραση. 
Σε κάθε γλώσσα προγραµµατισµού οι παραπάνω κανόνες σύνταξης µπορεί να 
διαφέρουν σε κάποια σηµεία, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν 
υποστηρίζονται όλες οι παραπάνω λειτουργίες. 
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5.5 Java 

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες ενότητες, το υποσύστηµα Mobile OK 
checker είναι υλοποιηµένο σε Java (έκδοση 5). 
Στις αρχές του 1991, στη Sun αναζητούσαν το κατάλληλο εργαλείο για να 
αποτελέσει την πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού σε µικρο-συσκευές (έξυπνες 
οικιακές συσκευές έως πολύπλοκα συστήµατα παραγωγής γραφικών). Τα 
εργαλεία της εποχής ήταν γλώσσες όπως η C++ και η C. Μετά από διάφορους 
πειραµατισµούς αποφάνθηκαν ότι οι υπάρχουσες γλώσσες δεν µπορούσαν να 
καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο «πατέρας» της Java, James Gosling, που 
εργαζόταν εκείνη την εποχή για την Sun, έκανε ήδη πειραµατισµούς πάνω στη 
C++ και είχε παρουσιάσει κατά καιρούς κάποιες πειραµατικές γλώσσες (C++ ++) 
ως πρότυπα για το νέο εργαλείο που αναζητούσαν στην Sun. Τελικά µετά από 
λίγο καιρό κατέληξαν µε µια πρόταση για το επιτελείο της εταιρίας, η οποία 
ήταν η γλώσσα Oak. Το όνοµά της το πήρε από το οµώνυµο δένδρο (βελανιδιά) 
το οποίο ο Gosling είχε έξω από το γραφείο του και έβλεπε κάθε µέρα. 
H Oak ήταν µία γλώσσα που διατηρούσε µεγάλη συγγένεια µε την C++. Παρόλα 
αυτά είχε πολύ πιο έντονο αντικειµενοστραφή (object oriented) χαρακτήρα σε 
σχέση µε την C++ και χαρακτηριζόταν για την απλότητα της. Σύντοµα οι 
υπεύθυνοι ανάπτυξης της νέας γλώσσας ανακάλυψαν ότι το όνοµα Oak ήταν 
ήδη κατοχυρωµένο οπότε κατά την διάρκεια µίας εκ των πολλών συναντήσεων 
σε κάποιο τοπικό καφενείο αποφάσισαν να µετονοµάσουν το νέο τους 
δηµιούργηµα σε Java που εκτός των άλλων ήταν το όνοµα αγαπητού καφέ για 
τους δηµιουργούς της. Η επίσηµη εµφάνιση της Java αλλά και του HotJava 
(πλοηγός µε υποστήριξη Java) στη βιοµηχανία της πληροφορικής έγινε το 
Μάρτιο του 1995 όταν η Sun την ανακοίνωσε στο συνέδριο Sun World 1995. O 
πρώτος µεταγλωττιστής (compiler) της ήταν γραµµένος στη γλώσσα C από τον 
James Gosling. Το 1994, ο A.Van Hoff ξαναγράφει τον µεταγλωττιστή της 
γλώσσας σε Java (από τα πλέον δύσκολα επιτεύγµατα στο χώρο της 
πληροφορικής είναι να γράψεις έναν µεταγλωττιστή µίας γλώσσας στην ίδια τη 
γλώσσα), ενώ το ∆εκέµβριο του 1995 πρώτες οι IBM, Borland, Mitsubishi 
Electronics, Sybase και Symantec ανακοινώνουνε σχέδια να χρησιµοποιήσουνε 
τη Java για την δηµιουργία λογισµικού. Από εκεί και πέρα η Java ακολουθεί µία 
ανοδική πορεία και είναι πλέον µία από τις πιο δηµοφιλείς γλώσσες στον χώρο 
της πληροφορικής. Στις 13 Νοεµβρίου του 2006 η Java έγινε πλέον µια γλώσσα 
ανοιχτού κώδικα (GPL) στο µεταγλωττιστή (javac) και στο πακέτο ανάπτυξης 
(jdk). 
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της Java έναντι των περισσότερων άλλων 
γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήµατος και πλατφόρµας. 
Τα προγράµµατα που είναι γραµµένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε 
Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει 
µεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε 
διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα. Για να επιτευχθεί όµως αυτό χρειαζόταν 
κάποιος τρόπος έτσι ώστε τα προγράµµατα γραµµένα σε Java να µπορούν να 
είναι «κατανοητά» από κάθε υπολογιστή ανεξάρτητα του είδους επεξεργαστή 
(Intel x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) αλλά και λειτουργικού συστήµατος 
(Windows, Unix, Linux, Unix, MacOS). Ο λόγος είναι ότι κάθε κεντρική µονάδα 
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επεξεργασίας κατανοεί διαφορετικό κώδικα µηχανής. Ο συµβολικός (assembly) 
κώδικας που εκτελείται σε Windows είναι διαφορετικός από αυτόν που 
εκτελείται σε έναν υπολογιστή Macintosh. Η λύση δόθηκε µε την ανάπτυξη της 
Εικονικής Mηχανής (Virtual Machine). 
Αφού γραφεί κάποιο πρόγραµµα σε Java τότε µεταγλωτίζετται µέσω του 
εργαλείου javac, το οποίο παράγει έναν αριθµό από αρχεία .class (=bytecode). 
Το bytecode είναι η µορφή που παίρνει ο πηγαίος κώδικας της Java όταν 
µεταγλωττιστεί. Όταν προσπαθήσουµε λοιπόν να εκτελέσουµε την εφαρµογή 
µας το Java Virtual Machine που πρέπει να είναι εγκατεστηµένο στο µηχάνηµά 
µας, θα αναλάβει να διαβάσει τα αρχεία .class και να τα µεταφράσει σε γλώσσα 
και εντολές µηχανής (assembly) που υποστηρίζει το λειτουργικό µας σύστηµα 
και ο επεξεργαστής µας, έτσι ώστε να εκτελεστεί (να σηµειώσουµε εδώ ότι αυτό 
συµβαίνει µε την παραδοσιακή Εικονική Μηχανή (Virtual Machine) . Πιο 
σύγχρονες εφαρµογές της εικονικής Μηχανής µπορούν και µεταγλωττίζουν 
πολύχρηστα τµήµατα bytecode απ' ευθείας σε εγγενή κώδικα (native code) µε 
αποτέλεσµα να βελτιώνεται η ταχύτητα). Χωρίς αυτό δε θα ηταν δυνατή η 
εκτέλεση λογισµικού γραµµένου σε Java. Πρέπει να πούµε οτι η JVM ειναι 
λογισµικό εξαρτηµένο από την πλατφόρµα, δηλαδή για κάθε είδος λειτουργικού 
συστήµατος και αρχιτεκτονικής επεξεργαστή υπάρχει διαφορετική έκδοση του. 
Έτσι υπάρχουν διαφορετικές JVM για Windows, Linux, Unix, Macintosh, κινητά 
τηλέφωνα, παιχνιδοµηχανές κλπ. 
Παρόλο που η εικονική µηχανή προσφέρει όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα, η Java 
είναι πιο αργή σε σχέση µε άλλες προγραµµατιστικές γλώσσες όπως η C και η 
C++. Έχει αποδειχτεί ότι η C++ µπορεί να είναι αρκετές φορές γρηγορότερη από 
την Java. Ωστόσο γίνονται προσπάθειες από τη Sun για τη βελτιστοποίηση της 
εικονικής µηχανής, ενώ υπάρχουν και άλλες υλοποιήσεις της εικονικής µηχανής 
από διάφορες εταιρίες (όπως IBM) οι οποίες µπορεί σε κάποια σηµεία να 
προσφέρουν καλύτερα και σε κάποια άλλα χειρότερα αποτελέσµατα. Επιπλέον 
µε την καθιέρωση των µεταγλωττιστών JIT (Just In Time), οι οποίοι 
µετατρέπουν το bytecode απ' ευθείας σε γλώσσα µηχανής, η διαφορά 
ταχύτητας από τη C++ έχει µικρύνει κατά πολύ. Οι τελευταίες εκδόσεις του 
javac µε τη χρήση της τεχνολογίας Hot Spot καταφέρνει να παρέχει αξιόλογες 
επιδόσεις που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν σε µερικές περιπτώσεις εγγενή 
κώδικα. 
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6 Πλήρης παρουσίαση του συστήµατος 
 

6.1 Εισαγωγή 

Για τη χρήση του συστήµατος δεν απαιτείται τίποτα παραπάνω από έναν 
υπολογιστή συνδεδεµένο στο Internet καθώς και η ύπαρξη ενός φυλλοµετρητή. 
Το σύστηµα έχει δοκιµαστεί µε τρεις δηµοφιλείς φυλλοµετρητές. Τους Mozila 
Firefox, Opera και Internet Explorer. Η αναλυτική παρουσίαση του συστήµατος 
θα γίνει µέσω ενός σεναρίου χρήσης. Έστω ότι ένας νέος χρήστης θέλει να 
χρησιµοποιήσει το σύστηµα ώστε να κάνει κάποιους ελέγχους σε ένα mobile 
site. Αφού πληκτρολογήσει τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το σύστηµα 
παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα, η αρχική σελίδα του συστήµατος.  
 

 
Εικόνα 7. Αρχική σελίδα του συστήµατος 
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Όλες οι σελίδες του συστήµατος έχουν την ίδια δοµή παρουσίασης. Η οθόνη 
χωρίζεται σε δύο νοητές περιοχές. Την αριστερή που έχεις ως φόντο το έντονο 
γκρι χρώµα και τη δεξιά που ορίζεται από ένα πλαίσιο. Στην αριστερή κάθε 
φορά εµφανίζονται οι διαθέσιµες επιλογές για το χρήστη ενώ στη δεξιά το 
αποτέλεσµα των επιλογών. Ο χρήστης, ως επισκέπτης έχει τρεις διαθέσιµες 
επιλογές. 

• Home: Η επιλογή home εµφανίζει την αρχική σελίδα της εφαρµογής όπου 
ένα τυπικό πληροφοριακό µήνυµα καταλαµβάνει το δεξί κοµµάτι του 
παραθύρου. 

• Login: Αν ο επισκέπτης είναι ήδη χρήστης του συστήµατος, µπορεί να 
εισάγει τα στοιχεία του ώστε να εµφανισθούν οι διαθέσιµες επιλογές για 
τους εγγεγραµµένους χρήστες. 

• Register: Ο επισκέπτης µπορεί να δηµιουργήσει ένα νέο λογαριασµό. Από 
το χρήστη ζητείται να εισάγει το επιθυµητό username/password καθώς 
και το email του. 

Αφού εισάγουµε ένα έγκυρο username και password εµφανίζεται η παρακάτω 
οθόνη, που είναι και η κεντρική σελίδα της εφαρµογής για τους 
εγγεγραµµένους χρήστες. 
 

 
Εικόνα 8. Αρχική σελίδα εγγεγραµµένων χρηστών 
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Οι επιλογές που είναι πλέον διαθέσιµες είναι οι παρακάτω: 
• Home: Επιστροφή στην αρχική σελίδα του συστήµατος για τους 

εγγεγραµµένους χρήστες. 
• Mobile Checks: Πρόσβαση στο υποσύστηµα των ζυγισµένων προφίλ. 
• My Sites: Εµφάνιση των sites τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί από το 

σύστηµα και έχουν καταχωρηθεί από το συγκεκριµένο χρήστη. Για κάθε 
site ο χρήστης µπορεί να δει τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα καθώς και 
την αξιολόγηση των sites µε βάση το τρέχων προφίλ του υποσυστήµατος 
ζυγισµένων προφίλ. 

• New crawler: Καταχώρηση ενός νέου site στο σύστηµα. 
• Hidden pages: Πρόσβαση στο υποσύστηµα του hidden web. 
• Logout: Αποσύνδεση από το σύστηµα και επιστροφή στην αρχική σελίδα 

του µη εγγεγραµµένου χρήστη. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί πως σε όλες τις σελίδες του 
συστήµατος χρησιµοποιείται η Αγγλική γλώσσα. 

6.2 New crawler 

Ο εγγεγραµµένος χρήστης, στη συνέχεια του σεναρίου χρήσης, επιλέγει να 
προσθέσει ένα νέο site στο σύστηµα. Επιλέγοντας new crawler εµφανίζεται η 
παρακάτω φόρµα. 
 

 
Εικόνα 9. ∆ηµιουργία νέου crawler 

 
Από το χρήστη ζητείται να συµπληρωθούν δύο πεδία. Το URL του site που θέλει 
να προσθέσει καθώς και το βάθος στο οποίο θα φτάσει ο crawler. Ο χρήστης 
µπορεί να εισάγει το URL ενός οποιουδήποτε site, άσχετα αν αυτό έχει 
σχεδιαστεί για πρόσβαση από κινητές συσκευές ή όχι. Το σύστηµα σε κάθε 
περίπτωση θα εκτελέσει τις καθορισµένες ενέργειες και θα επιστρέψει τις 
λεπτοµέρειες της αξιολόγησης. Στο πεδίο βάθος το σύστηµα αναµένει µία 
ακέραια αριθµητική τιµή. Η τιµή αυτή δείχνει πόσο θέλει ο χρήστης ο crawler να 
πλοηγηθεί στο site του. Για παράδειγµα, αν ο χρήστης θέσει το βάθος 3 θα 
συµβεί το εξής. Ο crawler θα ξεκινήσει από τη σελίδα που τέθηκε στο πεδίο 
“enter the url”. Η σελίδα αυτή θεωρείται ότι έχει βάθος µηδέν. Ο crawler θα 
ανιχνεύσει όλα τα links που υπάρχουν στη σελίδα αυτή και στη συνέχεια θα 
προσπαθήσει να ακολουθήσει τα links τα οποία ανήκουν στο site που δόθηκε. 
Οι νέες αυτές σελίδες, θεωρείται ότι έχουν βάθος ένα. Κατόπιν, η ίδια 
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διαδικασία ακολουθείται αναδροµικά για κάθε νέα σελίδα που προκύπτει. Κάθε 
φορά που η αναδροµή εκτελείται από την αρχή θεωρούµε ότι το βάθος 
αυξάνεται κατά ένα. Είναι εµφανές ότι ο αριθµός των σελίδων αυξάνεται 
εκθετικά σε σχέση µε το βάθος. Επίσης ο όγκος των δεδοµένων που 
διακινούνται, αλλά κυρίως οι δικτυακοί και υπολογιστικοί πόροι που 
απαιτούνται είναι σηµαντικοί. Γι’ αυτό, ακόµη και όταν πρόκειται για mobile 
sites όπου ο όγκος των σελίδων είναι µικρός, προτείνεται η τιµή του βάθους να 
µην ξεπερνά την τιµή πέντε. 
Το υποσύστηµα του crawler ακολουθεί µόνο τα links που ανήκουν στο mobile 
site που έχει ορίσει ο χρήστης. Πως ορίζονται όµως τα links που ανήκουν στο 
site; Έστω ότι ο χρήστης έχει δώσει στο πρώτο πεδίο της φόρµας το url 
www.foo.com/mobile. Ο crawler προφανώς θα ακολουθήσει όλα τα links που 
είναι στη µορφή www.foo.com/mobile/anything δηλαδή οτιδήποτε έχει ως 
πρώτο συνθετικό το αρχικό URL. Επίσης, στην περίπτωση που δίνεται κάποιο 
σχετικό path στην ιδιότητα του link, κατασκευάζεται το απόλυτο path και 
γίνεται ο ίδιος έλεγχος. Έτσι, αν για παράδειγµα στο βάθος µηδέν βρεθεί 
κάποιο link της µορφής “../test.html” αυτό θα µεταφραστεί από το 
υποσύστηµα του crawler στο www.foo.com/test.html, δηλαδή ένα επίπεδο 
πάνω από το αρχικό link και εποµένως το link αυτό θα αγνοηθεί. Επίσης, στην 
περίπτωση που αντί για το http://www.foo.com υπάρχει το http://foo.com ή 
το http://server_foo_ip, ο crawler δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις και τις 
αγνοεί. Επίσης το URL www.foo.com/example και www.foo.com/example/ 
θεωρούνται ίδια. 
Οι τρεις συναρτήσεις που αναλαµβάνουν τις κύριες λειτουργίες του crawler 
είναι οι get_URLS_from_page, make_full_qualified_URL και filter_URLs. Η 
πρώτη ανιχνεύει τα URLS που υπάρχουν στον HTML κώδικα της σελίδας, η 
δεύτερη µετατρέπει τα σχετικά paths σε απόλυτα χρησιµοποιώντας και η τρίτη 
αποφασίζει ποια URLS ανήκουν στο site ώστε να σταλούν για αποθήκευση στη 
βάση και ποια όχι. 
 

function get_URLS_from_page($page, $depth = 0) 

{ 

    global $CRAWL_MAX_DEPTH; 

    if ($depth >= $CRAWL_MAX_DEPTH) return array(); 

    $matches = array(); 

 $URL_pattern = 

"/\s+href\s*=\s*[\"\']?([^\s\"\']+)[\"\'\s]+/ims"; 

 preg_match_all ($URL_pattern, $page, $matches, 

PREG_PATTERN_ORDER); 

 return $matches[1]; 

} 
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function make_full_qualified_URL($URL_draft, $base_URL, 

$current_URL) 

{ 

 global $CRAWL_URL_MAX_LEN; 

 //$URL_draft = trim($URL_draft); 

 

 if (strlen ($URL_draft) > $CRAWL_URL_MAX_LEN) return false; 

 if (strpos ($URL_draft, "://") != 0 && substr($URL_draft, 0, 

7) != "http://") return false; 

 

    // make full qualified URL 

    if (substr($URL_draft, 0, 1) != "/" && substr($URL_draft, 0, 

7) != "http://") $URL_draft = $current_URL . "/" . $URL_draft; 

 if (substr($URL_draft, 0, 7) != "http://") $URL_draft = 

$base_URL . "/" . $URL_draft; 

 $URL_draft = str_replace("/./", "/", $URL_draft); 

 $URL_draft = preg_replace("/\/[\/]+/i", "/", $URL_draft); 

 $URL_draft = str_replace("http:/", "http://", $URL_draft); 

 $URL_draft = str_replace("&amp;", "&", $URL_draft); 

 

 // DROP session ID 

 $URL_draft = preg_replace("/sid=[\w\d]+/i", "", $URL_draft); 

 

 return $URL_draft; 

} 

 

function filter_URLs($URLs_draft, $base_URL, $current_URL) 

{ 

 $URLs_clean = array(); 

 

 $counter = 0; 

 foreach($URLs_draft as $id => $URL) 

 { 

  //vds($URL); 

  $URL = make_full_qualified_URL($URL, $base_URL, 

$current_URL); 
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  if ($URL === false || strpos ($URL, $base_URL) !== 0) 

continue; 

  $URLs_clean[$counter++] = $URL; 

 } 

 return $URLs_clean; 

} 

 
Η δεύτερη βασική λειτουργία του υποσυστήµατος του crawler είναι ανάκτηση 
του κώδικα που αντιστοιχεί σε κάθε URL ώστε να µπορέσει να συνεχισθεί η 
διαδικασία αναδροµικά έως ότου το crawling φτάσει στο βάθος που έχει ορίσει 
ο χρήστης. Για την επικοινωνία του συστήµατος µε τον αποµακρυσµένο server 
χρησιµοποιήθηκαν οι συναρτήσεις της βιβλιοθήκης cURL. Η βιβλιοθήκη cURL 
επιτρέπει να οριστεί κάθε δυνατή παράµετρος στην επικοινωνία µε τον server 
όπως το USER_AGENT, τα ACCEPT Headers κ.λπ. Αυτή η δυνατότητα είναι 
απαραίτητη ώστε το σύστηµα να είναι συµβατό µε το Default Deliver Context, 
δηλαδή για να σταλεί η πληροφορία στον αποµακρυσµένο server ότι µια κινητή 
συσκευή κάνει την αίτηση για το περιεχόµενο και όχι ένας server που τρέχει 
php. Ως User-agent στέλνεται η εξής συµβολοσειρά: 

OPWV-SDK UP.Browser/7.0.2.3.119 (GUI) MMP/2.0 Push/PO 

Ενώ, στο πεδίο Accept του header στέλνεται: 

Accept:application/ xhtml + xml , text/html ;q=0.1 , application 

/ vnd.wap . xhtml + xml; q=0.1, text/css, image/jpeg, image/gif 

Το user agent δεν είναι αυτό που ορίζεται από το W3C. Αυτό έγινε καθώς 
αρκετοί διακοµιστές, λόγω ότι τα έγγραφα της W3C είναι ακόµη υπό 
διαµόρφωση από την επιστηµονική κοινότητα, δεν αναγνωρίζουν το header της 
W3C ως mobile συσκευή και στέλνουν το default περιεχόµενο. Έτσι, για να 
είναι το σύστηµα συµβατό µε όσο το δυνατό περισσότερους διακοµιστές 
επιλέχθηκε το User Agent που στέλνει ο mobile simulator της OpenWave. Η 
συνάρτηση που αναλαµβάνει την λήψη του html κώδικα των σελίδων είναι η 
fetch_url. 
 

function fetch_URL($URL) 

{ 

 $ch = curl_init(); 

 

 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL); 

 curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "OPWV-SDK 

UP.Browser/7.0.2.3.119 (GUI) MMP/2.0 Push/PO"); 

 $header[] = "Accept: application /xhtml+xml, text/ html 

;q=0.1 , application/vnd.wap.xhtml+xml; 
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 q=0.1,text/css,image/jpeg,image/gif"; 

 curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header); 

 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE); 

 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); 

 

 $buffer = curl_exec($ch); 

  

 //yparxei pithanotata gia redirect emfanes mono sta     

     headers! 

 if ($buffer == NULL) 

 { 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL); 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "OPWV-SDK  

           UP.Browser/7.0.2.3.119 (GUI) MMP/2.0 Push/PO"); 

  $header[] = "Accept:  

           application/xhtml+xml,text/html;q=0.1, 

           application/vnd.wap.xhtml+xml; 

      q=0.1,text/css,image/jpeg,image/gif"; 

  curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header); 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, TRUE); 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); 

  $buffer = curl_exec($ch); 

   

  $a = explode("\n",$buffer); 

  $i = 0; 

  foreach ($a as $line) 

  { 

    $pos = stripos ($line,"http://"); 

    //vriskw ti grammi pou exei to location: http 

    if ($pos != FALSE) 

      $key = $i; 

    $i++; 

  } 

  //spaw tin grammi se dio kommatia 

  $a = explode(" ",$a[$key]); 
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  //pairnw to URL 

  $new_url = trim($a[1]); 

   

  //paw na parw ton kwdika tou neou URL xwris headers  

           auti ti fora ;) 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $new_url); 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "OPWV-SDK  

           UP.Browser/7.0.2.3.119 (GUI) MMP/2.0 Push/PO"); 

  $header[] = "Accept:  

           application/xhtml+xml,text/html;q=0.1, 

           application/vnd.wap.xhtml+xml; 

           q=0.1,text/css,image/jpeg,image/gif"; 

  curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header); 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE); 

  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); 

  $buffer = curl_exec($ch); 

 } 

 curl_close($ch); 

 return $buffer; 

} 

 
Αρκετές φορές είναι πιθανό να υπάρχει µία αυτόµατη ανακατεύθυνση από ένα 
URL σε ένα άλλο. Κάποιοι διακοµιστές επιστρέφουν το URL της ανακατεύθυνσης 
στους HTTP headers αλλά και ως HTML περιεχόµενο. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι το 
επιστρέφουν µόνο στους HTTP headers. Όλοι οι σύγχρονοι φυλλοµετρητές 
αναγνωρίζουν αυτή την ανακατεύθυνση αυτόµατα. Στην περίπτωση του crawler 
έπρεπε να υλοποιηθεί. Έτσι, αν µετά από την αίτηση για το περιεχόµενο ενός 
URL η τιµή της µεταβλητής που αποθηκεύεται το περιεχόµενο είναι NULL, η 
αίτηση επαναλαµβάνεται µόνο που αυτή τη φορά, µε χρήση της βιβλιοθήκης 
cURL, ζητούνται να επιστραφούν στην php και τα HTTP headers. Στα HTTP 
headers γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη του Location. Αν υπάρχει, διαβάζεται 
το νέο URL και η διαδικασία αρχίζει από την αρχή για το νέο URL πλέον. 
Τελικά, ο χρήστης συµπληρώνει τα δύο πεδία που ζητούνται (URL και βάθος) 
και η διαδικασία του crawling αρχίζει. Παράγοντες όπως η ποιότητα και ο 
φόρτος της σύνδεσης του server που θέλουµε να εξετάσουµε, η επεξεργαστική 
ισχύς του server που τρέχει το σύστηµα, το βάθος που έχει επιλεγεί κ.λπ. 
επηρεάζουν την ταχύτητα της εκτέλεσης αυτού του βήµατος η οποία µπορεί να 
διαρκέσει αρκετά. Γι’ αυτό έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία της PHP για 
διακοπή εκτέλεσης ενός προγράµµατος, αν αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί σε 30 
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δευτερόλεπτα. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί θα εµφανιστεί µία εικόνα 
αντίστοιχη της παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 10. Αποτελέσµατα του crawling 

 
Στην εικόνα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του crawling. Στη δεύτερη γραµµή ο 
crawler ενηµερώνει το χρήστη για το format στο οποίο θα εµφανίζονται τα 
αποτελέσµατα καθώς και για το µέγιστο βάθος. Στις επόµενες γραµµές, οι 
οποίες αντιστοιχούν στον αριθµό των σελίδων που βρέθηκαν, ο crawler 
ενηµερώνει για το µέγεθος της σελίδας σε Kb καθώς και για τον αριθµό των 
links που περιέχει. Ο αριθµός των links αναφέρεται µόνο στα links που ανήκουν 
στο site, όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω. Στην τελευταία γραµµή το σύστηµα 
ενηµερώνει το χρήστη για τον συνολικό αριθµό των σελίδων που βρέθηκαν 
καθώς και για το συνολικό µέγεθός τους σε Kb. Στο σενάριο χρήσης που 
περιγράφεται έχουµε συνολικά 7 σελίδες οι οποίες είναι 2.7 Κb περίπου. Ο 
χρήστης, στη συνέχεια επιλέγει το “Step 2”. Στο step 2 ο έλεγχος περνά στο 
υποσύστηµα mobile OK checker ώστε να εφαρµοστούν τα mobile ok tests στις 
σελίδες που βρέθηκαν από το crawling. 

6.3 Mobile OK Checker 

Το υποσύστηµα Mobile OK checker έχει ως πυρήνα τη βιβλιοθήκη του W3C 
mobileOK checker library η οποία είναι υλοποιηµένη σε Java. Η βιβλιοθήκη 
αποτελείται από ένα jar αρχείο. Το jar αρχείο στην Java χρησιµοποιείται για 
την συγκέντρωση πολλών διαφορετικών αρχείων σε ένα ώστε ο 
προγραµµατιστής που θα θελήσει να χρησιµοποιήσει τη βιβλιοθήκη να µπορεί 
να τη θεωρεί ως ένα «µαύρο κουτί», δηλαδή να τη χρησιµοποιεί χωρίς να ξέρει 
τις λεπτοµέρειες υλοποίησης. Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση του 
τρόπου χρήσης της βιβλιοθήκης και πως αυτή ενσωµατώθηκε στο σύστηµα και 
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όχι αναλυτική παρουσίαση του κώδικά της ή των τεχνολογιών που 
χρησιµοποιούνται. 
Η βιβλιοθήκη δέχεται ως είσοδο: 

• URL: Το URL στο οποίο βρίσκεται το περιεχόµενο που ζητείται να ελεχθεί. 
Για παράδειγµα http://www.example.com. To όρισµα αυτό είναι 
υποχρεωτικό. 

• [tests]: Ο χρήστης της βιβλιοθήκης µπορεί, αν το επιθυµεί, να ορίσει 
ποια από τα mobile OK tests, τα οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο 
κεφάλαιο, θα γίνουν στο περιεχόµενο που ορίστηκε από το παραπάνω 
URL. Το όνοµα των tests πρέπει να είναι δοσµένο όπως ακριβώς 
αναφέρονται στον πίνακας 2. Αν ο χρήστης αφήσει κενή την επιλογή, θα 
πραγµατοποιηθούν όλα τα δυνατά tests. 

• -p host:port: Ο χρήστης της βιβλιοθήκης µπορεί να ορίσει ότι όλη η 
επικοινωνία µε το δίκτυο θα γίνεται µέσω ενός proxy. Στο πεδίο host 
ορίζεται το DNS όνοµα ή το IP του host και στο port η θύρα στην οποία 
εποικοινωνεί. 

• -r filename: Ο χρήστης της βιβλιοθήκης µπορεί να ορίσει ότι τα 
αποτελέσµατα θα αποθηκευτούν σε µορφή XML στο συγκεκριµένο 
αρχείο, αντί να σταλούν στο standard output. 

• -m filename: Ο χρήστης της βιβλιοθήκης µπορεί να ορίσει ότι τα 
ενδιάµεσα αποτελέσµατα θα αποθηκευτούν σε µορφή XML στο 
συγκεκριµένο αρχείο, αντί να σταλούν στο standard output. 

Εκτός από το όρισµα URL, όλα τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά. Η δοµή και η 
πληροφορία των δύο αρχείων που προκύπτουν µε τη χρήση των ορισµάτων –r 
και –m παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Με τη χρήση της παραµέτρου –m προκύπτει ένα αρχείο το οποίο έχει σε XML 
µορφή ενδιάµεσα αποτελέσµατα που αφορούν το περιεχόµενο που εξετάστηκε. 
Στην ουσία, το XML αρχείο περιέχει όλη την επικοινωνία που έλαβε µέρος 
µεταξύ του υποσυστήµατος MobileOK checker και του αποµακρυσµένου server. 
Αυτή η επικοινωνία περιλαµβάνει το HTTP request του checker, το HTTP 
response του server και το HTML περιεχόµενο. Τα κυριότερα στοιχεία 
(elements) του XML εγγράφου είναι τα παρακάτω: 
aboutMe: Το πρώτο στοιχείο του XML αρχείου περιέχει γενικές πληροφορίες 
σχετικά µε το βιβλιοθήκη που δηµιούργησε το XML αρχείο. Εδώ βρίσκονται το 
όνοµα της βιβλιοθήκης, ένα URL µε περισσότερες πληροφορίες για αυτή, η 
έκδοσή της καθώς και η IP του συστήµατος στο οποίο τρέχει η βιβλιοθήκη. Ένα 
παράδειγµα του συγκεκριµένου σηµείου του XML αρχείου είναι το παρακάτω. 

<aboutMe> 

 <name>mobileOK Basic Reference Implementation</name> 

 <URI>http://www.w3.org/2005/MWI/BPWG/Group/TaskForces/ 

Checker/Overview.html</URI> 

 <version>1.0</version> 

 <callingIP>192.168.1.3</callingIP> 
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</aboutMe> 

Retrieval: Το στοιχείο αυτό περιέχει ζεύγη HTTPresponse και HTTPrequest τα 
οποία περιέχουν όλη την επικοινωνία µεταξύ checker και server για την 
ανάκτηση του περιεχοµένου που βρίσκεται στην τοποθεσία που υπάρχει στο 
στοιχείο retrievedURI. 

<retrieval> 

 <retrievedURI>http://athos.cti.gr/page1.html</retrievedURI>  

 <HTTPRequest>...</HTTPRequest> 

 <HTTPResponse>...</HTTPResponse> 

</retrieval> 

XHTMLDocinfo: Το στοιχείο περιέχει πληροφορία που αφορά τη δοµή του 
εγγράφου που ελέγχθηκε. Συγκεκριµένα, ελέγχεται αν είναι UTF-8, αν είναι 
σύµφωνο µε τη γραµµατική που ορίζεται στο doctype του εγγράφου και τέλος 
αν η γραµµατική που χρησιµοποιήθηκε είναι συµβατή µε τις XHTML Mobile 
Profile ή XHTML Basic, δηλαδή κατάλληλη για κινητές συσκευές. 
Stylesheets: Το στοιχείο αυτό περιέχει πληροφορία που αφορά το stylesheet 
του εγγράφου που εξετάστηκε. Η πληροφορία που παρέχεται αναφέρεται στον 
αριθµό των stylesheets που βρέθηκαν, το URL στο οποίο βρίσκονται καθώς και 
αν η σύνταξή τους είναι σύµφωνη µε τους κανόνες του CSS. 
Images: Το στοιχείο αυτό περιέχει µία σειρά από στοιχεία image όπου υπάρχει 
πληροφορία σχετικά µε τις εικόνες που αναφέρονται στον HΤΜL κώδικα. 
Τέτοιες πληροφορίες είναι ο τύπος και οι διαστάσεις τις κάθε εικόνας, 
πληροφορίες απαραίτητες για κάποια από τα tests που θα πραγµατοποιηθούν 
στη συνέχεια. 
Links: Όπως και τα προηγούµενα στοιχεία, έτσι και το στοιχείο links, περιέχει 
µία σειρά από στοιχεία link που έχουν πληροφορίες σχετικά µε τις εξωτερικές 
πηγές που έχει ένα έγγραφο. Για παράδειγµα, αν υπάρχει ένα link προς το 
www.w3.org ο checker θα εξετάσει αν αυτό το link είναι έγκυρο αλλά δεν θα 
κατεβάσει το περιεχόµενό του. 
Το δεύτερο αρχείο που παράγει η βιβλιοθήκη είναι αυτό που ορίζεται στην 
παράµετρο –r και περιέχει τα τελικά αποτελέσµατα των tests. Για την 
παραγωγή αυτού του αρχείου η βιβλιοθήκη βασίζεται και σε πληροφορίες που 
έχουν καταγραφεί στο πρώτο, ενδιάµεσο, αρχείο που περιγράφει παραπάνω. Η 
δοµή του XML αρχείου είναι η εξής. Το root στοιχείο είναι το tests το οποίο 
περιέχει µία σειρά από στοιχεία test. Κάθε ένα από τα στοιχεία test έχει την 
ιδιότητα outcome η οποία µπορεί να πάρει τιµή FAIL, PASS ή warn. Ο αριθµός 
των στοιχείων test είναι ίσος µε τα test που έχουν γίνει. Υπενθυµίζεται ότι αν η 
βιβλιοθήκη κληθεί χωρίς κάποιο προαιρετικό όρισµα διενεργεί όλα τα test που 
είναι διαθέσιµα, 26 τον αριθµό. Επίσης, η ιδιότητα name περιέχει το όνοµα του 
κάθε test όπως αυτό ορίστηκε στο κεφάλαιο 4. Τέλος, αν κάποιο test 
επιστρέψει FAIL ή PASS που περιλαµβάνουν και ενδείξεις WARN, τότε κάθε 
τέτοιο στοιχείο test περιλαµβάνει έναν αριθµό από υποστοιχεία που αναφέρουν 
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λεπτοµέρειες του σφάλµατος. Παρακάτω εµφανίζεται ένα τυπικό XML έγγραφο 
µε αποτελέσµατα. 

<tests outcome="FAIL"> 

  <test name="AUTO_REFRESH_REDIRECTION" outcome="PASS" />  

  <test name="CACHING" outcome="FAIL"> 

     <result name="CACHING-1" outcome="FAIL"> 

       <info>message id CACHING-1 in file  

     messages.properties.xml not defined. 

  </info>  

     </result> 

  </test> 

  <test name="CHARACTER_ENCODING_SUPPORT" outcome="FAIL"> 

    <result name="CHARACTER_ENCODING_SUPPORT-2" outcome="FAIL"> 

      <info>message id CHARACTER_ENCODING_SUPPORT-2 in file not  

   defined.</info>  

    </result> 

    <result name="CHARACTER_ENCODING_SUPPORT-4" outcome="FAIL"> 

      <info>message id CHARACTER_ENCODING_SUPPORT-4  

 in file not defined.</info>  

    </result> 

  </test> 

  <test name="CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP" 

  outcome="FAIL"> 

    <result name="CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-2" 

outcome="WARN"> 

    <info>message id CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-2 

in file not defined.</info>  

    </result> 

    <result name="CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-3" 

    outcome="FAIL"> 

      <info>message id CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-3 

       in file messages.properties.xml not defined.</info>  

     </result> 

     <result name="CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-4" 

     outcome="FAIL"> 
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     <info>message id CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-4 

      in file messages.properties.xml not defined.</info>  

    <code><error><info>Document is invalid: no grammar  

     found.</info> 

    <position type="LINE_COLUMN"> 

    <line>1</line><column>6</column></position></error></code>  

  </result> 

  <result name="CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-4" 

   outcome="FAIL"> 

  <info>message id CONTENT_FORMAT_SUPPORT_AND_VALID_MARKUP-4 in  

  file messages.properties.xml not defined.</info>  

  <code><error><info>Document root element "html", must match 

  DOCTYPE root "null".</info> 

  <position type="LINE_COLUMN"><line>1</line><column>6</column> 

  </position></error></code>  

  </result> 

  </test> 

  <test name="DEFAULT_INPUT_MODE" outcome="PASS" />  

  <test name="EXTERNAL_RESOURCES" outcome="PASS" />  

  <test name="GRAPHICS_FOR_SPACING" outcome="PASS" />  

  <test name="IMAGE_MAPS" outcome="PASS" />  

  <test name="IMAGES_RESIZING_IMAGES_SPECIFY_SIZE"  

   outcome="PASS"> 

  <test name="LARGE_GRAPHICS" outcome="PASS" />  

  <test name="LINK_TARGET_FORMAT" outcome="PASS" />  

  <test name="MEASURES" outcome="PASS" />  

  <test name="MINIMIZE" outcome="PASS" />  

  <test name="NO_FRAMES" outcome="PASS" />  

  <test name="NON_TEXT_ALTERNATIVES" outcome="FAIL"> 

    <result name="NON_TEXT_ALTERNATIVES-1" outcome="FAIL"> 

      <info>message id NON_TEXT_ALTERNATIVES-1 in file  

       messages.properties.xml not defined.</info>  

      <code><img src="avatar.jpg"/></code>  

    </result> 

    <result name="NON_TEXT_ALTERNATIVES-2" outcome="FAIL"> 
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    <info>message id NON_TEXT_ALTERNATIVES-2 in file 

     messages.properties.xml not defined.</info>  

    <code><img src="avatar.jpg"/></code>  

    </result> 

  </test> 

  <test name="OBJECTS_OR_SCRIPT" outcome="PASS" />  

  <test name="PAGE_SIZE_LIMIT" outcome="PASS" />  

  <test name="PAGE_TITLE" outcome="PASS" />  

  <test name="POP_UPS" outcome="PASS" />  

  <test name="PROVIDE_DEFAULTS" outcome="PASS" />  

  <test name="SCROLLING" outcome="PASS" />  

  <test name="STYLE_SHEETS_SUPPORT" outcome="PASS" />  

  <test name="STYLE_SHEETS_USE" outcome="PASS" />  

  <test name="TABLES_ALTERNATIVES" outcome="PASS" />  

  <test name="TABLES_LAYOUT" outcome="PASS" />  

  <test name="TABLES_NESTED" outcome="PASS" />  

</tests> 

Στη συνέχεια, το υποσύστηµα του Mobile Ok checker αναλαµβάνει να διαβάσει 
τα αποτελέσµατα για κάθε σελίδα από το XML αρχείο και να τα αποθηκεύσει στη 
βάση. Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν συνοπτικά στο χρήστη και θα 
χρησιµοποιηθούν και από το υποσύστηµα ζυγισµένων βαρών για τον 
υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας του site. Η ανάγνωση των 
αποτελεσµάτων γίνεται µε χρήση των συναρτήσεων της βιβλιοθήκης Simple XML 
της PHP. O κώδικας που εκτελείται για την ανάγνωση των αποτελεσµάτων για 
κάθε URL που έχει ανιχνεύσει το υποσύστηµα του crawler είναι ο παρακάτω. 

$xml = simplexml_load_file('tempfile.xml'); 

$detail = $xml->test[0]->attributes(); 

foreach ($xml as $test) 

{ 

  $detail = $test->attributes(); 

  $name = $detail['name']; 

  $outcome = $detail['outcome']; 

 

  if (isset($test->result[0])) 

  { 

    if ($outcome == "PASS") 
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    { 

      $fores_int = 0; 

      $warns_int = 0; 

      foreach ($test as $test_warn) 

      { 

 $detail2 = $test_warn->attributes(); 

 $outcome2 = $detail2['outcome']; 

    

        if ($outcome2 == "WARN") 

 $warns_int++; 

 $fores_int++; 

      } 

          

    if ($fores_int == $warns_int) 

      $outcome = "WARN"; 

  } 

} 

 
Τέλος, ο χρήστης πληροφορείται για το τερµατισµό της διαδικασίας µε την 
παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 11. Τερµατισµός των ελέγχων 

 
Το σύστηµα πληροφορεί το χρήστη ότι έχουν αποθηκευτεί στη βάση 
αποτελέσµατα για 7 σελίδες και ότι µπορεί να επιστεφτεί την ενότητα “My sites” 
ώστε να δει τα αποτελέσµατα. 

6.4 Hidden Web 

Το επόµενο υποσύστηµα του συστήµατος είναι το υποσύστηµα πρόσβασης στο 
«κρυµµένο» κοµµάτι ενός site. Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο που 
αναφέρεται στο hidden web, οι φόρµες αποτελούν πιθανές εισόδους για το 
«κρυµµένο» κοµµάτι ενός site. Για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια του 
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crawling, το υποσύστηµα του crawler αποθηκεύει στη βάση δεδοµένων και των 
κώδικα της κάθε σελίδας που βρίσκει. Ο κώδικας δεν αποθηκεύεται αυτούσιος 
αλλά αφαιρούνται στοιχεία που είναι περιττά για το υποσύστηµα του hidden 
web και τυχόν υπάρχουν µε τη συνάρτηση prepare_page. Τέτοια στοιχεία είναι 
τα scripts που τυχόν µπορεί να περιέχει µία σελίδα, τα σχόλια και οι περιττοί 
κενοί χαρακτήρες. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί πως το υποσύστηµα mobile OK 
checker δεν διαβάζει το περιεχόµενο των σελίδων από τη βάση αλλά από τον 
αποµακρυσµένο server. Ανάγνωση των σελίδων από τη βάση, όταν έχει 
προηγηθεί η χρήση της συνάρτησης prepare_page, οδηγεί στην αχρήστευση 
µερικών tests. Η κώδικας της συνάρτηση prepare_page είναι ο παρακάτω. 

function prepare_page($content) 

{ 

 $content = preg_replace("/<script(.*)<\/script>/imsU", "",  

$content); 

 $content = preg_replace("/<!--(.*)-->/imsU", "", $content); 

 $content = preg_replace("/[\s]+/ims", " ", $content); 

 $content = preg_replace("/<\/?(.*)>/imsU", "", $content); 

 return $content; 

} 

Όταν ο χρήστης επιλέξει από το κεντρικό menu “Hidden pages” εµφανίζεται η 
παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 12. Hidden Web - Κεντρική οθόνη 

 
Ο χρήστης έχει δύο επιλογές. Να ψάξει σε ένα site το οποίο έχει κάνει ήδη 
crawling για hidden content ή να ζητήσει από το υποσύστηµα Mobile OK 
checker να ελέγχει «κρυµµένο» υλικό που έχει ήδη αποθηκευθεί αλλά δεν έχει 
ελεγχθεί. Τα δύο εικονίδια αντιπροσωπεύουν τις δύο επιλογές. Στο σενάριο 
χρήστης που παρουσιάζεται ο χρήστης επιλέγει να ψάξει για νέο υλικό. Το 
σύστηµα ψάχνει στη βάση δεδοµένων για σελίδες οι οποίες περιέχουν φόρµες, 
δηλαδή περιέχουν το στοιχείο form. Αµέσως µετά συγκεντρώνει όλες τις φόρµες 
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και τις παρουσιάζει στο χρήστη όπως ακριβώς εµφανίζονται και στο site που 
έχει γίνει crawl νωρίτερα. 
 

 
Εικόνα 13. Πιθανοί είσοδοι για "κρυµµένο" περιεχόµενο 

 
Στην παραπάνω εικόνα εµφανίζεται µία φόρµα η οποία βρέθηκε στο site. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί την σελίδα που περιέχει τη φόρµα 
ώστε να σιγουρευτεί για ποια φόρµα πρόκειται καθώς και ποιες µπορεί να είναι 
πιθανές λέξεις κλειδιά που θα συµπληρωθούν στα πεδία Field1 έως Field 3. 
Στην παρακάτω εικόνα εµφανίζεται η σελίδα που περιέχει τη φόρµα όπως αυτή 
παρουσιάζεται σε έναν φυλλοµετρητή. 
 

 
Εικόνα 14. Είσοδος για "κρυµµένο" περιεχόµενο 



79 

 
Όπως φαίνεται, η επικεφαλίδα που υπάρχει πάνω από τη φόρµα ή τα links που 
υπάρχουν κάτω από αυτή δεν εµφανίζονται στο χρήστη. Η φόρµα έχει 
αποµονωθεί χωρίς όµως να έχει αλλάξει ριζικά η δοµή της. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να συµπληρώσει τη φόρµα και να πατήσει submit. Τότε το 
υποσύστηµα του hidden web θα αναλάβει να στείλει τα δεδοµένα της φόρµας 
καθώς και οποιαδήποτε κρυφά δεδοµένα στη σελίδα που ορίζεται και να 
αποθηκεύσει το περιεχόµενο που θα προκύψει ώστε αυτό να µεταβιβαστεί, όταν 
ο χρήστης θελήσει, στο υποσύστηµα Mobile OK checker για τους ελέγχους. Τα 
αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων θα µετρήσουν κανονικά στη συνολική 
αξιολόγηση του site και θα παρουσιαστούν στο χρήστη. 
Μία ακόµη δυνατότητα που δίνεται από το υποσύστηµα είναι συµπλήρωση της 
φόρµας µε πολλαπλές τιµές στα text πεδία. Είναι πολύ πιθανό ο χρήστης, που 
γνωρίζει τη δοµή του site του, να θέλει να δώσει αρκετές λέξεις και 
συνδυασµούς στη φόρµα ώστε το hidden περιεχόµενο που θα διαβαστεί να είναι 
όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό. ∆ηλαδή να περιέχει κάθε δυνατή 
κατάσταση που µπορεί να επιστραφεί από τη φόρµα. Γι’ αυτό το σκοπό δίνεται 
η δυνατότητα ο χρήστης, στα text πεδία, να δώσει πολλαπλή είσοδο 
χωρίζοντας κάθε λέξη µε κόµµα. Για παράδειγµα υποθέτουµε την παρακάτω 
είσοδο στη φόρµα της παραπάνω εικόνας. 

• Field1: value1a, value1b, value1c 
• Field2: value2a, value2b, value2c 
• Field3: value3a, value3b 

Η παραπάνω είσοδος µεταφράζεται σε τρία requests προς τη σελίδα που δείχνει 
η ιδιότητα action του στοιχείου form. Το πρώτο request θα στείλει τις τιµές 
(value1a, value2a, value3a), το δεύτερο τις τιµές (value1b, value2b, value3b) 
και το τρίτο τις τιµές (value1c, value2c). Το τρίτο request δεν έχει κάποια τιµή 
για το πεδίο Field3. Το υποσύστηµα δίνει αυτή τη δυνατότητα στο χρήστη ώστε 
να µπορεί να καταγράψει καταστάσεις διαχείρισης σφαλµάτων, δηλαδή τη 
περιεχόµενο θα επιστρέψει η φόρµα στην περίπτωση που κάποιο πεδίο µείνει 
κενό. Φυσικά σε κάθε request στέλνονται και δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί 
σε στοιχεία τύπου hidden ή δεδοµένα που βρίσκονται σε drop down λίστες, 
radio buttons κ.λπ. 
Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του υποσυστήµατος είναι η αλλαγή της 
ιδιότητας action κάθε φόρµας. Το υποσύστηµα, όταν ο χρήστης συµπληρώσει 
τη φόρµα και πατήσει submit, θα πρέπει να χειριστεί το ίδιο την αίτηση και να 
µην την αποστείλει κατευθείαν στον αποµακρυσµένο διακοµιστή. Εποµένως, το 
action θα πρέπει να αλλάξει ώστε τα δεδοµένα να επιστρέψουν στο 
υποσύστηµα χωρίς όµως να χαθεί η πληροφορία για το που θα έπρεπε να 
σταλούν τα δεδοµένα αρχικά. Ο κώδικας που αναλαµβάνει την αλλαγή αυτή 
φαίνεται παρακάτω. 

$doc = new DomDocument; 

$doc -> loadHTML($row['content']); 

$forms = $doc -> getElementsByTagName("form"); 
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foreach($forms as $form) 

{ 

   //diavazw gia kathe forma pou tha ekane post ta data tis 

   $my_form_action = $form->getAttribute("action"); 

   //allazw to koumpi wste ta data na staloun stin get_hidden.php 

   $form->setAttribute 

   ("action","index.php?action=hidden&step=3&site_id=" 

   .$_GET['site_id']); 

   $s = simplexml_import_dom($form); 

   //sent some hidden data with the form 

       

   //to original action tis formas 

   $new_hidden = $s -> addChild('input', ''); 

   $new_hidden -> addAttribute('type','hidden'); 

   $new_hidden -> addAttribute('name','my_form_action'); 

   $new_hidden -> addAttribute('value',$my_form_action); 

       

   //to url sto opoio vriskotan i forma 

   $new_hidden = $s -> addChild('input', ''); 

   $new_hidden -> addAttribute('type','hidden'); 

   $new_hidden -> addAttribute('name','my_form_url'); 

   $new_hidden -> addAttribute('value',$row['url']); 

                        

   $form_code = $s->asXML(); 

   echo "<tr><td><a href='" 

   .$row['url']."'target='_blank'>".$row['url']."</a></td></tr>"; 

   echo "<tr><td>".$form_code."</td></tr>"; 

} 

Στην ουσία το action ορίζεται σε µία σελίδα του συστήµατος και η αρχική τιµή 
του action αποστέλλεται ως hidden µεταβλητή. Στη συνέχεια, αφού ο χρήστης 
πατήσει το κουµπί αποστολής της φόρµας, γίνεται έλεγχος για το αν σε κάποιο 
στοιχείο υπάρχουν τιµές διαχωρισµένες µε κόµµατα. Για κάθε τέτοια τιµή 
δηµιουργείται ένας ξεχωριστός πίνακας µε τις τιµές όλων των µεταβλητών όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. Τα ονόµατα των µεταβλητών είναι ίδια µε τα ονόµατα 
που είχαν αρχικά στη φόρµα ώστε η σελίδα που θα δεχθεί τα data να έχει 
ακριβώς την ίδια συµπεριφορά, σαν αυτή ενός κλασικού POST. Επίσης, πολύ 
συχνά στο πεδίο action του στοιχείου form η τοποθεσία του αρχείου δεν δίνεται 
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µε απόλυτο path. Εποµένως, πριν την αποστολή του στοιχείου γίνεται έλεγχος 
για την ύπαρξη της συµβολοσειράς “http://”. Αν αυτή δεν υπάρχει σηµαίνει ότι 
δεν έχει δηλωθεί το απόλυτο path, το οποίο και κατασκευάζεται βασιζόµενοι 
στο URL της σελίδας που περιείχε τη φόρµα. Αν το απόλυτο URL δείχνει σε 
σελίδα εκτός του site τότε η διαδικασία σταµατά. 
Αφού έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, κάθε ένας πίνακας που 
δηµιουργήθηκε παραπάνω αποστέλλεται στον αποµακρυσµένο διακοµιστή µε 
χρήση συναρτήσεων της βιβλιοθήκης cURL. 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $my_form_action); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $my_post_data); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); 

$data = curl_exec($ch); 

Τα δεδοµένα αποστέλλονται στον αποµακρυσµένο διακοµιστή µε µέθοδο POST. 
Ο πίνακας µε τα δεδοµένα είναι στη µεταβλητή $my_post_data ενώ το 
περιεχόµενο επιστρέφεται στη µεταβλητή $data. Στην παρούσα έκδοση, το 
σύστηµα δεν υποστηρίζει προχωρηµένες λειτουργίες φορµών όπως 
authentication διαδικασίες. Επίσης, µία επέκταση του συστήµατος θα µπορούσε 
να συνεχίζει το crawling ακολουθώντας links που βρέθηκαν στο hidden 
περιεχόµενο. 
Αφού ο χρήστης συµπληρώσει τη φόρµα µε τις τιµές που αναφέρθηκαν στο 
παραπάνω παράδειγµα, το σύστηµα του επιστρέφει την παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 15. Προσθήκη hidden σελίδων 

 
Παρότι οι σελίδες έχουν προστεθεί στο σύστηµα δεν έχουν ελεγχθεί από το 
υποσύστηµα mobile Ok checker ώστε τα αποτελέσµατά τους να προστεθούν στη 
γενική αξιολόγηση του site. Εποµένως, όταν ο χρήστης προσθέσει στο σύστηµα 
όσο hidden περιεχόµενο επιθυµεί θα πρέπει να επιλέξει “check hidden content” 
από την αρχική σελίδα του υποσυστήµατος hidden web. 
Είναι φανερό, ότι µε την παραπάνω διαδικασία ο φόρτος που δέχεται ο 
αποµακρυσµένος διακοµιστής καθώς και η χρήση των δικτυακών του πόρων 
είναι στο ελάχιστο. Από την άλλη, το µέγεθος του hidden περιεχοµένου που 
ανακτάται µπορεί να είναι πολύ µικρό σε σχέση µε το συνολικό hidden 
περιεχόµενο του site. Όµως, από τη φύση του, το hidden web στο επίπεδο της 
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παρουσίασης είναι auto generated. Για παράδειγµα, αν η παραπάνω φόρµα που 
παρουσιάστηκε αντιστοιχούσε στη φόρµα αναζήτησης µιας βιβλιοθήκης σίγουρα 
θα αναµένει κάποιος ότι η φόρµα αυτή θα µπορούσε να επιστρέψει αρκετές 
χιλιάδες αποτελέσµατα. Σε ότι αφορά όµως το επίπεδο παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων, δηλαδή τα στοιχεία και η γραµµατική του html κώδικα που θα 
χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση, η χρήση access keys, η χρήση πινάκων 
κ.λπ. θα είναι ίδια σε όλες τις αυτές τις χιλιάδες, εν δυνάµει, σελίδες που θα 
περιέχουν τα αποτελέσµατα. Έτσι, δίνοντας στο χρήστη του συστήµατος τη 
δυνατότητα να ορίσει ο ίδιος τα δεδοµένα που θα σταλούν σε µία φόρµα 
θεωρούµε ότι τα δεδοµένα αυτά θα είναι τέτοια που θα επιστρέψουν ένα 
αντιπροσωπευτικότατο, σε επίπεδο παρουσίασης, δείγµα του hidden 
περιεχοµένου του site. 

6.5 Ζυγισµένα προφίλ 

Επιστρέφοντας στο σενάριο χρήσης, αφού ο χρήστης έχει ολοκληρώσει το 
crawling του site και έχει χρησιµοποιήσει και το υποσύστηµα του hidden web, 
επιλέγει “My Sites” ώστε να δει τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Επιλέγοντας 
“My sites” από το αριστερό µενού εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 16. Εµφάνιση αποτελεσµάτων 

 
Ο χρήστης επιλέγοντας το µεγεθυντικό φακό µπορεί να δει τα αποτελέσµατα 
που αφορούν το συγκεκριµένο site, ενώ επιλέγοντας το κόκκινο Χ διαγράφει 
ότι πληροφορία έχει αποθηκευτεί στο σύστηµα σχετικά µε το αντίστοιχο site. Η 
σελίδα των αποτελεσµάτων είναι χωρισµένη σε τέσσερα τµήµατα: 

• Mobile OK tests: Για κάθε ένα από τα 26 tests που περιγράφηκαν στα 
προηγούµενα κεφάλαια το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για τον αριθµό 
των σελίδων που επέστρεψαν PASS, FAIL ή WARN 

• Hidden/deep web pages: Η δοµή αυτής της ενότητας είναι αντίστοιχη µε 
την παραπάνω. Το σύστηµα ενηµερώνει για το αποτέλεσµα των tests σε 
κάθε µία από τις hidden σελίδες που ανακτήθηκαν µέσω του 
υποσυστήµατος hidden web. Η διαφορά είναι ότι ο χρήστης µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το υποσύστηµα hidden web όσες φορές το επιθυµεί. Γι’ 
αυτό και τα αποτελέσµατα που αφορούν αυτές τις σελίδες 
παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα. 

• Total results: Το σύστηµα παρουσιάζει συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 
των ελέγχων (απόλυτα και ποσοστιαία) 
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• Ratings: Υπολογισµός της συνολικής βαθµολογίας αξιολόγησης του site 
µε χρήση του κλασικού µέσου όρου καθώς και µε βάρη σηµαντικότητας. 

Τα αποτελέσµατα στις δύο πρώτες κατηγορίες εµφανίζονται όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 17. Παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας του site µε χρήση βαρών σηµαντικότητας 
ο χρήστης θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα νέο προφίλ που θα περιέχει τα βάρη 
που επιθυµεί. Για το σκοπό αυτό πρέπει να επισκεφτεί το link “Mobile Checks”. 
Στο χρήστη δίνονται οι εξής επιλογές: 

• ∆ηµιουργία νέου προφίλ: ∆ηµιουργία ενός νέου προφίλ όπου ο χρήστης 
µπορεί να ορίσει βάρη σηµαντικότητας για κάθε ένα από τα tests που 
γίνονται από το υποσύστηµα Mobile OK tests. 

• Τροποποίηση υπάρχοντος προφίλ 
• ∆ιαγραφή προφίλ 
• Ορισµός ως προεπιλεγµένο: Αν ο χρήστης έχει δηµιουργήσει παραπάνω 

από ένα προφίλ, µπορεί να επιλέξει πιο θα χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό του βαθµού αξιολόγησης του site. Με τον τρόπο αυτό ο 
χρήστης µπορεί να πειραµατιστεί µε διαφορετικά βάρη για κάθε test. 
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Εικόνα 18. Προφίλ 

 
Στην επιλογή νέο προφίλ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το βάρος 
σηµαντικότητας για κάθε test, από µία πενταβάθµια κλίµακα (από 1 έως 5). Το 
1 αντιστοιχεί στο ελάχιστα σηµαντικό και το 5 στο πάρα πολύ σηµαντικό. 
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα τα αποτελέσµατα ενός test να αγνοηθούν τελείως 
κατά τον υπολογισµό της βαθµολογίας του site µε βάση το τρέχων προφίλ. 
Τέλος, για κάθε test εµφανίζεται µία συνοπτική περιγραφή. 
 

 
Εικόνα 19. Σύστηµα δηµιουργίας ζυγισµένου προφίλ 
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Ο υπολογισµός της βαθµολογίας στη σελίδα των αποτελεσµάτων γίνεται µε τους 
δύο παρακάτω τύπους. Ο πρώτος υπολογίζει τη βαθµολογία του site 
θεωρώντας όλα τα tests το ίδιο σηµαντικά (συµβολίζεται ως R) ενώ ο δεύτερος 
λαµβάνει υπόψη και τα βάρη σηµαντικότητας. 
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Όπου P είναι ο συνολικός αριθµός των σελίδων, Ppass o αριθµός των σελίδων 
που πέρασαν επιτυχώς το test tn, Pwarn ο αριθµός των σελίδων που επέστρεψαν 
WARN για το test tn και n ο αριθµός των tests. Όπως φαίνεται και από τον τύπο 
οι σελίδες που πέρασαν ένα συγκεκριµένο test παίρνουν βαθµολογία 1, αν 
επέστρεψαν WARN παίρνουν βαθµολογία 0,5 ενώ στο FAIL η βαθµολογία που 
δίνεται είναι 0. 
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας µε βάση τα βάρη σηµαντικότητας 
(συµβολίζεται ως WR) ο παραπάνω τύπος τροποποιείται ως εξής. 
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Όπου µε Wn συµβολίζεται το βάρος που έχει δοθεί από το χρήστη στο 
συγκεκριµένο test (W1, W2, … Wn). 
 

 
Εικόνα 20. Στατιστικά 
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Εικόνα 21. Βαθµολογία 

 

6.6 Η βάση δεδοµένων 

Όλα τα δεδοµένα που αφορούν το σύστηµα αποθηκεύονται σε µία απλή βάση 
δεδοµένων υλοποιηµένη σε MySQL. Η βάση δεδοµένων αποτελείται από τους 
παρακάτω πίνακες. 
 
all_phpcrawler_links Id 

Site_id 
depth 
url 
url_title 

 

content 
Όπου id είναι ένα εσωτερικό auto increment id για κάθε αποθηκευµένη σελίδα, 
site_id το id του site στο οποίο ανοίκει, depth το βάθος στο οποίο βρίσκεται σε 
σχέση µε το αρχικό url του site, url είναι το url από το οποίο διαβάστηκε το 
περιεχόµενο που αποθηκεύτηκε στο content και, τέλος, στο url_title ο τίτλος 
της σελίδας αν αυτός είναι διαθέσιµος. O πίνακας phpcrawler_links έχει 
ακριβώς την ίδια δοµή και χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των 
αποτελεσµάτων όσο διαρκεί η διαδικασία του crawling. Στη συνέχεια τα 
δεδοµένα µεταφέρονται στον παραπάνω πίνακα και ο phpcrawler_links 
αδειάζει. 
 
checks Id 

Name 
Description 

 

Category 
Όπου id ένα εσωτερικό auto increment id για κάθε test που διενεργείται, name 
το όνοµα του test, στο description αποθηκεύεται µία σύντοµη περιγραφή για 
κάθε test (εµφανίζεται στο υποσύστηµα των ζυγισµένων προφίλ). Στο category 
αποθηκεύεται η κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε test. Η επιλογή αυτή µπήκε 
για µελλοντικές επεκτάσεις της βιβλιοθήκης του W3C όπου θα υποστηρίζονται 
και Mobile OK pro tests. 
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hidden_pages Id 
Site_id 
Content 

 

check 
Όπου id ένα εσωτερικό auto increment id για κάθε hidden σελίδα, site_id το id 
του site στην οποία ανήκει η hidden σελίδα, content το html περιεχόµενό της 
και check ένα flag που δηλώνει αν η σελίδα έχει ελεγχθεί από το υποσύστηµα 
mobile OK checker. 
 
Results Id 

Site_id 
Page_id 
Check_name 

 

result 
 
Όπου id ένα εσωτερικό auto increment id για κάθε αποτέλεσµα ενός test, 
site_id το id του site που ανήκει η σελίδα που έγινε το test, page_id το id της 
σελίδας που αφορά το test, check_name το όνοµα του test και result το 
αποτέλεσµα του test. Ίδια δοµή και λειτουργία έχει και ο πίνακας 
hidden_results µε τη διαφορά ότι εκεί αποθηκεύονται αποτελέσµατα που 
αφορούν τις hidden σελίδες. 
 
users Id 

Username 
Password 
Email 

 

Wprofile 
 
Όπου id ένα εσωτερικό auto increment id για κάθε χρήστη, το username του 
χρήστη, το password, το email του και στο wprofile αποθηκεύεται το id του 
ζυγισµένουν προφίλ που έχει επιλέξει ο χρήστης. 
 
User_site User_Id 
 Site_id 
 
Αποθηκεύεται το ζεύγος site_id και user_id ώστε το σύστηµα να γνωρίζει ποιος 
χρήστης έχει κάνει crawling κάθε site. 
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Wchecks Id 
profile 
User_id 
Check_name 

 

W 
 
Όπου id ένα εσωτερικό auto increment id για στοιχείο του κάθε προφίλ, profile 
ένα µοναδικό id για κάθε προφίλ, user_id το id του χρήστη στον οποίο ανήκει 
το προφίλ και w το βάρος που έχει ανατεθεί σε κάθε test (check_name) από το 
χρήστη. 
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7 Συµπεράσµατα και µελλοντικές επεκτάσεις 
 
Στα πλαίσια της διπλωµατικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστηµα για την 
αξιολόγηση της δοµής και του περιεχοµένου ιστότοπων που απευθύνονται σε 
κινητές συσκευές.  
Το σύστηµα σε µελλοντικές εκδόσεις του θα µπορούσε να ενσωµατώσει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ∆ηµιουργία υποσυστήµατος για την παροχή προτάσεων (recommendation 
system) προς τον δηµιουργό του web περιεχοµένου που θα στοχεύουν 
στη συνολική βελτίωση του site. 

• Ενσωµάτωση κάθε νεότερης έκδοσης της βιβλιοθήκης Mobile OK checker 
του W3C. 

• Επέκταση της βιβλιοθήκης του W3C µιας και είναι λογισµικό ανοιχτού 
κώδικα. 

• Πραγµατοποίηση tests που ανήκουν στα MobileOK Pro tests και 
αναµένεται να ανακοινωθούν σύντοµα από το W3C. 

• Βελτίωση του υποσυστήµατος του «κρυµµένου» ιστού. Η βελτίωση θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε έναν πιο αυτόµατο τρόπο πρόσβασης στο 
«κρυµµένο» περιεχόµενο του site. Επίσης η διαδικασία του crawling θα 
µπορούσε να συνεχίζει ακολουθώντας συνδέσµους οι οποίοι βρίσκονται 
στο «κρυµµένο» περιεχόµενο του site. Στην συνέχεια, στο νέο 
περιεχόµενο, η διαδικασία του υποσυστήµατος του κρυµµένου ιστού θα 
µπορούσε να εφαρµοστεί αναδροµικά. 

• Βελτίωση του υποσυστήµατος του crawler ώστε να υποστηρίζει sessions 
και HTTP authentication headers ώστε η διαδικασία του crawling να 
περιλαµβάνει και κοµµάτια του site που απαιτούν την πιστοποίηση του 
χρήστη. 

• ∆ιενέργεια εκτεταµένων δοκιµών µε έναν αρκετά µεγάλο όγκο 
δεδοµένων από sites που απευθύνονται σε κινητές συσκευές και 
προσπάθεια κατάταξης των tests του W3C µε βάση τη σηµαντικότητά 
τους, όσον αφορά την εµπειρία πλοήγησης του τελικού χρήστη. 
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