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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στους χώρους του Εργαστηρίου Ενσύρµατης 

Τηλεπικοινωνίας, του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
του Πανεπιστηµίου Πατρών και αποτελεί µέρος της γενικότερης ερευνητικής 
δραστηριότητας του εργαστηρίου στην περιοχή των τηλεµατικών υπηρεσιών και 
επικοινωνίας πολυµέσων και ειδικότερα στο χώρο των οµαδικών υπηρεσιών (Groupware). 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν άµεσα ή 
έµµεσα στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής και ιδιαίτερα: 

 Τον καθηγητή κ. Γ. Κοκκινάκη, διευθυντή του Εργαστηρίου Ενσύρµατης 
Τηλεπικοινωνίας και πρόεδρο της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, για την 
ανάθεση του θέµατος, την επίβλεψη και την καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

 Τον αναπληρωτή καθηγητή κ. ∆. Λυµπερόπουλο, µέλος της τριµελούς 
συµβουλευτικής επιτροπής, για το χρόνο, την υποστήριξη και τις παρατηρήσεις κατά 
τη διάρκεια της εργασίας. 

 Τον καθηγητή κ. Β. Μακιό, µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, για τις 
ουσιαστικές υποδείξεις του σε σηµαντικά σηµεία της εργασίας. 

 Τον επίκουρο καθηγητή κ. Μ. Κουκιά, µέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής 
για το χρόνο, την υποστήριξη και τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 Τους κ. Ε. Χούσο, καθηγητή, κ. Σ. Κουµπιά, καθηγητή, κ. Α. Σκόνδρα, καθηγητή και 
κ. Μ. Λογοθέτη, αναπληρωτή καθηγητή για την τιµή που µου έκαναν να 
συµµετέχουν ως µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής 

 Τους συναδέλφους και το προσωπικό του Εργαστηρίου. 

 Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς µου Απόστολο & Σοφία, την 
αρραβωνιαστικιά µου Ελένη καθώς και τους θείους µου Μάκη & Κυριάκο, για την 
υποστήριξη και συµπαράσταση τους σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής 
αυτής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οµαδική τηλεσυνεργασία είναι ένας καινούργιος εναλλακτικός τρόπος εργασίας, ο 

οποίος έχει γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται σένα πλήθος από 

παράγοντες όπως η βελτίωση της απόδοσης των υπολογιστών και των δικτύων, η µείωση του 

κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των πολυµεσικών εφαρµογών, η µείωση του κόστους του 

υλικού κλπ. 

Η τηλεσυνεργασία είναι προϊόν της εφαρµοσµένης έρευνας και εφαρµόζεται σε πολλούς 

τοµείς της οικονοµικής και παραγωγικής δραστηριότητας. Ο τραπεζικός και ασφαλιστικός 

τοµέας ήταν οι πρώτοι τοµείς που την χρησιµοποίησαν ευρέως, γεγονός που οφείλεται στην 

οικειότητα του προσωπικού τους µε την τηλεπληροφορική αφού η οργάνωση τέτοιων εταιρειών 

(υποκαταστήµατα, κινητό δυναµικό πώλησης, κλπ) συχνά είναι αποκεντρωµένη. Επιπλέον, 

µεγάλες εταιρείες (ειδικά στον τοµέα της Πληροφορικής), ήταν από τις πρώτες που 

χρησιµοποίησαν την τηλε-απασχόληση. 

Ο βασικός ορισµός της οµαδικής τηλεσυνεργασίας ή οµαδικής υποδοµής (Groupware) 

δίνεται από την ITU ως: ένα αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον επικεντρωµένο στις διαδράσεις µεταξύ 

ανθρώπου και Τερµατικών Οντοτήτων (ΤΟ). Η Οµαδική Αρχιτεκτονική αποκαθιστά την υποδοµή 

των συνεργατικών διεργασιών και των τηλεπικοινωνιών. Ένας δεύτερος ορισµός δίνεται από την 

ΙΕΕΕ ως εξής: Υπολογιστικά συστήµατα τα οποία υποστηρίζουν οµάδες χρηστών που εµπλέκονται 

σε ένα κοινό έργο (ή στόχο) και τα οποία παρέχουν µία διεπαφή σε ένα διαµοιραζόµενο 

περιβάλλον. 

Βασικός στόχος – Αντικείµενο της παρούσης διατριβής είναι η σχεδίαση και 

µοντελοποίηση µίας γενικής Αρχιτεκτονικής Υποστήριξης Οµαδικών Υπηρεσιών η οποία να 

απαρτίζεται από ένα κατάλληλο πρωτόκολλο ειδικού σκοπού για την υποστήριξη οµαδικής τηλε-

εργασίας.  

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική είναι ουσιαστικά µία κλασσική αρχιτεκτονική τριών 

επιπέδων όπου στο Ενδιάµεσο Επίπεδο (middleware) για την υποστήριξη οµαδικών υπηρεσιών 

τηλεµατικής έχει εισαχθεί το Προτεινόµενου Τηλεσυνεργατικό Πρωτόκολλο Ειδικού Σκοπού 

(ΠΕΣ). 

Αναλυτικότερα, το ανώτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων περιλαµβάνει 

τις λειτουργίες διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας της διακινούµενης πληροφορίας και 

οριοθετεί το χώρο του φορέα που παρέχει την υπηρεσία (π.χ. τηλεπικοινωνιακός οργανισµός). 

Το κατώτερο επίπεδο περιλαµβάνει τις λειτουργίες των Τερµατικών Οντοτήτων (ΤΟ) και 

αναφέρεται στις διαδικασίες οργάνωσης της πληροφορίας.  
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Το µεσαίο επίπεδο περιλαµβάνει το ΠΕΣ που αποτελείται από τα αντικείµενα 

στοιχειολογισµικού τα οποία αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων και των 

λειτουργιών που καλούνται από τις ΤΟ. Το ΠΕΣ βασίζεται σε µια ανοιχτή δοµή έτσι ώστε να 

µπορεί να εξυπηρετεί διευρυµένες οµάδες χρηστών, όπως οι συνδροµητές των µεγάλων 

τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική τριών επιπέδων έχει 

ανοικτή δοµή και επιτρέπει την επέκταση των παρεχόµενων λειτουργιών, σύµφωνα µε 

τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τα βασικά σηµεία πρωτοτυπίας της διατριβής είναι: 

• Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής υποστήριξης οµαδικών υπηρεσιών υπό τη µορφή 

αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων, για την µετατροπή των εντολών και απαιτήσεων των 

τελικών χρηστών προς τις οµαδικές υπηρεσίες. Οι οµαδικές υπηρεσίες:  

o επιτρέπουν την ανεξάρτητη ανάπτυξη δύο διακριτών χώρων εργασίας και την 

ευκολότερη εισαγωγή νέων τεχνολογιών κατανεµηµένων συστηµάτων στον 

Παροχέα Οµαδικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). 

o εξασφαλίζουν τη συνεργασία των ΤΟ, τόσο σε πραγµατικό όσο και σε µη-

πραγµατικό χρόνο. 

• Η ανάπτυξη του Προτεινόµενου τηλεσυνεργατικού Πρωτοκόλλου (ΠΕΣ) κάνοντας 

χρήση τεχνικών κατανεµηµένων συστηµάτων, σε ότι αφορά: 

o στη διαχείριση και στην οργάνωση του χρόνου (µικρότερος χρόνος 

αποκατάστασης σύνδεσης και επεξεργασίας της πληροφορίας),  

o στην καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του εκάστοτε παρεχόµενου εύρους ζώνης 

τηλεπικοινωνιακών καναλιών από τον ΠΟΥ έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

υποστήριξη σε πραγµατικό χρόνο µεγάλου αριθµού τελικών χρηστών. 

• Η τυποποίηση και µοντελοποίηση Νέων Προδιαγραφών Υπηρεσιών Αντικειµένων 

Στοιχειολογισµικού του ΠΕΣ στο Ενδιάµεσο Επίπεδο για την Υποστήριξη Οµαδικών 

Υπηρεσιών Τηλεµατικής/ Groupware. 

• Η τυποποίηση και µοντελοποίηση ∆ιαχειριστών Εργασιών (∆Ε) για την 

διαχείριση της συµπεριφοράς των ΑΣ απέναντι στις αιτήσεις των ΤΟ. 

Στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκε πιλοτικά σύστηµα τηλεσυνεργασίας που 

βασίστηκε στην αρχιτεκτονική τριών επιπέδων CORBA. Κατά την υλοποίηση, ιδιαίτερη 
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βαρύτητα δόθηκε στην ανοχή του ΠΕΣ και του ΠΟΥ σε καταστάσεις κρίσης-καταστροφής και 

στον διαµοιρασµό των διαθέσιµων πόρων υπολογιστικής ισχύος σε όλους τους σταθµούς έτσι 

ώστε η απόδοση του συστήµατος να αυξάνεται. Η απόδοση της πιλοτικής πλατφόρµας οµαδικών 

υπηρεσιών ελέγχθηκε µε τη χρήση πραγµατικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν από επιλεγµένους 

χρήστες του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

Συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα της πλατφόρµας οµαδικών υπηρεσιών που αναπτύχθηκε 

είναι τα εξής: 

• εγκαθιστά ένα ηλεκτρονικό χώρο εργασίας κατάλληλο για την οργάνωση των 

δραστηριοτήτων των εµπλεκόµενων χρηστών ή οµάδων χρηστών κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης µίας τηλεσυνεργατικής διεργασίας.  

• υλοποιείται σαν ένα σύνολο από αλυσιδωτά (cascaded) γεγονότα - καταστάσεις, τα 

οποία δηµιουργούνται στους ηλεκτρονικούς χώρους εργασίας των χρηστών και του 

παροχέα των υπηρεσιών.+ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τα εξής επτά κεφάλαια 

 Το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο εισάγουν στο αντικείµενο της εργασίας και δεν 

περιέχουν πρωτότυπα στοιχεία 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται θέµατα σχεδίασης και Μοντέλα ανάπτυξης 

τηλεσυνεργατικών συστηµάτων και περιέχει πρωτότυπα στοιχεία. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται το µοντέλο της αρχιτεκτονικής υποδοµής του 

προτεινόµενου πρωτοκόλλου και της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας οµαδικών 

υπηρεσιών και περιέχει πρωτότυπα στοιχεία 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο τρόπος υλοποίησης του προτεινόµενου 

πρωτοκόλλου και της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας οµαδικών υπηρεσιών και 

περιέχει πρωτότυπα στοιχεία.. 

 Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η εκτίµηση της απόδοσης του προτεινόµενου 

πρωτοκόλλου και της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας οµαδικών υπηρεσιών και 

καταδεικνύεται η πρακτική αξία τους. Τα στοιχεία αυτά είναι πρωτότυπα ως 

µετρήσεις. 
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 Το έβδοµο κεφάλαιο περιέχει τα συµπεράσµατα από την ανάπτυξη και υλοποίηση 

του προτεινόµενου πρωτοκόλλου και της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας 

οµαδικών υπηρεσιών. Επίσης περιέχει υποδείξεις για τη συνέχιση της εργασίας που 

βασίζονται στις διαφαινόµενες προοπτικές εξέλιξης της παρούσας εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η οµαδική τηλεσυνεργασία είναι ένας καινούργιος εναλλακτικός τρόπος εργασίας, ο 

οποίος έχει γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη και η εξέλιξή της 

οφείλεται στην βελτίωση της ποιότητας των υπολογιστών, στη µείωση κόστους των 

εφαρµογών και υλικού και στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 

Γενικά ο ορισµός οµαδικής τηλεσυνεργασία ή οµαδικής υποδοµής δίνεται από την 

ITU ως: ένα αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον επικεντρωµένο στις διαδράσεις µεταξύ 

ανθρώπου και Τερµατικών Οντοτήτων (ΤΟ). Η Οµαδική Αρχιτεκτονική αποκαθιστά την 

υποδοµή των συνεργατικών διεργασιών και των τηλεπικοινωνιών. Ενώ κατά ΙΕΕΕ ορίζεται 

ως εξής: Υπολογιστικά συστήµατα τα οποία υποστηρίζουν οµάδες χρηστών που εµπλέκονται 

σε ένα κοινό έργο (ή στόχο) και τα οποία παρέχουν µία διεπαφή σε ένα διαµοιραζόµενο 

περιβάλλον. 

Η τηλεσυνεργασία εφαρµόζεται παντού στην οικονοµία και σε διάφορους τοµείς 

επαγγελµατικής δραστηριότητας. Ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τοµέας ήταν οι πρώτοι που 

την χρησιµοποίησαν ευρέως, γεγονός που οφείλεται στην οικειότητα του προσωπικού τους µε 

τον πληροφοριακό εξοπλισµό και στην συχνά πολύ αποκεντρωµένη οργάνωση τέτοιων 

εταιρειών (υποκαταστήµατα, κινητό δυναµικό πώλησης, κλπ) Επιπλέον, µεγάλες εταιρείες 

(ειδικά στον τοµέα της Πληροφορικής), ήταν από τις πρώτες που χρησιµοποίησαν την τηλε-

απασχόληση 

Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής αυτής είναι η δηµιουργία µιας ενιαίας 

υποδοµής για την υποστήριξη οµαδικής τηλε-εργασίας µε την εισαγωγή πρωτοκόλλου 

τηλεµατικής ειδικού σκοπού. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκε η Μοντελοποίηση & 

Τυποποίηση Νέων Προδιαγραφών Υπηρεσιών Αντικειµένων Στοιχειολογισµικού του 

Ειδικού Πρωτοκόλλου στο Ενδιάµεσο Επίπεδο για την Υποστήριξη Οµαδικών 

Υπηρεσιών Τηλεµατικής (Groupware) 

 Η υποδοµή αυτή οργανώθηκε έτσι ώστε να συνιστά µία Πλατφόρµα Υποστήριξης 

Οµαδικών Υπηρεσιών (ΠΥΟY). Η ΠΥΟΥ αυτή αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 

σύνθετων εφαρµογών και υπηρεσιών Τηλε-εργασίας που αφορούν για παράδειγµα πιθανούς 

συνδροµητές και παροχείς υπηρεσιών Β2Β. 

Κατά το σχεδιασµό της ΠΥΟY ελήφθη υπ’ όψιν η αρχιτεκτονική των 

κατανεµηµένων τεχνολογιών, όπως CORBA κτλ. µε στόχο να της προσδώσουν αφ’ ενός µεν 

µεγάλη ανοχή στα σηµεία κρίσης-καταστροφής έτσι ώστε να είναι διαρκώς διαθέσιµη, 

αφετέρου δε ικανότητα διαµοιρασµού των πόρων υπολογιστικής ισχύος σε όλους τους 

σταθµούς µε στόχο την αύξηση της απόδοσης του συστήµατος.  
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Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, γίνεται επίσης αξιολόγηση της απόδοσης των 

οντοτήτων που απαρτίζουν την ΠΥΟΥ. Τα στοιχεία αξιολόγησης βασίζονται κατά κύριο 

λόγο σε µετρήσεις που βασίστηκαν σε εξοµοιώσεις λειτουργίας της ΠΥΟΥ σε διάφορους 

τρόπους λειτουργίας καθώς και µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις στα 

ερωτηµατολόγια εργαστηριακού προτύπου που µοιράστηκαν στους χρήστες τις πλατφόρµας. 

Η δοµή της παρούσας διατριβής έχει ως εξής: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο δύνεται ο ορισµός της οµαδικής τηλεσυνεργασίας καθώς 
και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες υποστήριξης 
Οµαδικών υποδοµών, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται η σχεδίαση και 
ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται το µοντέλο της αρχιτεκτονικής υποδοµής 
της προτεινόµενης πλατφόρµας υποστήριξης οµαδικών υπηρεσιών ενώ στο 
πέµπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο τρόπος υλοποίησης της. 

 Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η εκτίµηση της απόδοσης της προτεινόµενης 
πλατφόρµας και τέλος στο έβδοµο αναλύονται τα συµπεράσµατα της παρούσας 
διατριβής. 
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ABSTRACT 
Group-working is a new alternative way of work, which has known important growth 

the last years. The growth and its development are owed in the improvement of computers 

quality, in the reduction of applications and material costs, as well as of the 

telecommunications systems development. 

Generally the term Group-working is reported in any type of work, which can be 

executed far from the traditional labour space, as are the office, the factory or the company. 

Group-working is applied everywhere in the economy and in various sectors of 

professional activity. The banking and insurance sector were first that used Group-working 

widely, a fact that is owed in the personnel familiarity with the informative equipment and in 

the decentralised organisation of such companies (branch companies, mobile sale potential, 

etc). Moreover, big companies (specifically in the Information technology sector), were the 

first that used Group-working. 

The choice of suitable platform and tools for each Group-working application 

depends from the particular application. For this the reason an extensive study of application 

should take place first, in order to ensure that all the requirements are met. Based on the 

aforementioned requirements we will determine the suitable technical solution Of course for 

the final choice the cost it is taken under serious consideration and the. 

In the frames of this thesis the results of a big scale common project of are presented, 

aiming into the implementation of a Value Added Group-working Platform, capable to 

support Service Provider Companies in their plans.  

The novel Group-working Platform is the basis of a ready-to-be-applied multi-level 

pertinent Tele-Working Service and is planned to satisfy the demands of possible B2B providers 

and subscribers. 

An extensive presentation is also provided, for handling the Service by means of the 

Object Request Broker (ORB) technology approach. The Group-working Platform has been 

developed so as to manage fault tolerance and enable non-stop availability. By making use of 

idle processing power within the distributed system, the overall efficiency can be increased by 

‘load balancing’ all the nodes. Synchronization across the Group-working Services system 

presents a management challenge that requires specialised technologies to be implemented; 

also, security enforcement can also be less than trivial to achieve 

The entities of both the platform and the major issues regarding the service are 

presented, along to an extensive evaluation procedure utilised in order to measure their 

performance by means of a period of their pilot implementation. 
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Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΤΗΛΕ-
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 Ορισµός Τηλε-εργασίας 

Η Τηλε-εργασία είναι ένας καινούργιος εναλλακτικός τρόπος εργασίας, κατά τον ο-

ποίο χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικές συσκευές για επεξεργασία και ανταλλαγή πολυµεσικών 

πληροφοριών και αρχείων, τα οποία εµπεριέχουν διάφορα µέσα, όπως κείµενα, εικόνες γρα-

φικά και ήχο. Οι εργαζόµενοι µπορεί να δουλεύουν είτε από το σπίτι είτε πολλοί µαζί σε πε-

ριφερειακά κέντρα (telecottages), σε δορυφορικά κέντρα (satellite centers) ή σε κέντρα Τηλε-

εργασίας (telecenters). Με τη χρήση βασικών τερµατικών συσκευών επεξεργασίας πληροφο-

ρίας (PC, Workstations) και διεθνών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οι χρήστες συνδέονται µε 

τις εταιρείες τους, οι οποίες µπορεί να είναι εκατοντάδες ή ακόµη και χιλιάδες χιλιόµετρα 

µακριά. Η Τηλε-εργασία είναι ήδη µια καθηµερινή πραγµατικότητα για 7.5 εκατοµµύρια αν-

θρώπους στην Αµερική και περίπου 4 εκατοµµύρια στην Ευρώπη. 

Τα κύρια είδη Τηλε-εργασίας είναι τα εξής: εργασία από το σπίτι (Home-based 

telework), κινητή Τηλε-εργασία (Mobile telework), εργασία σε δορυφορικά κέντρα (Satellite 

centers), εργασία σε περιφερειακά κέντρα (Telecottages), εργασία σε κέντρα Τηλε-εργασίας 

(telecenters) και τηλε-υπηρεσίες. Η σηµαντική αύξηση του ποσοστού Τηλε-εργασίας τα τε-

λευταία χρόνια οφείλεται κυρίως σε τέσσερις παράγοντες: 

• στη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των η-

λεκτρονικών συσκευών, καθώς επίσης και στην µείωση της τιµής του software και 

του hardware 

• στην προσπάθεια των οργανισµών και των επιχειρήσεων να γίνουν πιο ευέλικτοι 

• στην αύξηση του πληροφοριακού περιεχοµένου των προϊόντων, το οποίο τώρα 

υπολογίζεται ότι είναι στο 70% της αξίας κάποιου προϊόντος και 

• στον προσανατολισµό κάποιου ποσοστού των εταιρειών και των οργανισµών να 

προσφέρουν εργαλεία στους εργαζοµένους τους, µέσα από τα οποία αποκτούν 

υψηλότερο επίπεδο αυτονοµίας και υπευθυνότητας. 

Μια ειδική κατηγορία τηλεσυνεργασίας είναι αυτή όπου εµπλέκονται οµάδες χρη-

στών. Η κατηγορία αυτή δεν έχει πάρα µόνο πρόσφατα λάβει µεγάλη έκταση [1], [2], και αυ-

τό διότι η οµαδική τηλεσυνεργασία είναι µια περιοχή που επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις σε 

υπολογιστικές πλατφόρµες και δίκτυα. Παράλληλα δε ένα τµήµα µόνο από τα υπάρχοντα ερ-
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γαλεία που είναι σχεδιασµένα για ατοµικούς χρήστες υποστηρίζει και οµαδική τηλεσυνεργα-

σία. 

1.1.1 Ορισµός Οµαδικής Τηλε-εργασίας (Groupware) & Ιστορική Α-

ναδροµή 

Η υπολογιστική υποστήριξη της οµαδικής εργασίας είναι γνωστή µε τους όρους 

Groupware ή Computer Supported Cooperative Work (CSCW) [3]. Ο Ellis ορίζει το 

groupware ως “συστήµατα βασισµένα σε υπολογιστές που υποστηρίζουν οµάδες ανθρώπων οι 

οποίοι απασχολούνται σε ένα κοινό θέµα ή στόχο και που παρέχουν ένα περιβάλλον αλληλεπί-

δρασης για διαµοιραζόµενες εφαρµογές”. Σηµειώνεται ότι ο όρος groupware αναφέρεται σε 

αληθινά συστήµατα, ενώ ο όρος CSCW υπονοεί τα εργαλεία και τις τεχνικές του groupware 

καθώς επίσης και τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις του. Σύµφωνα µε τον Wilson, 

“Η CSCW είναι ένας γενικός όρος που συνδυάζει την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι 

άνθρωποι εργάζονται σε οµάδες, µε τις διευκολύνσεις που προσφέρουν οι υπολογιστικές και οι 

δικτυακές τεχνολογίες, και συσχετίζει το υλικό, το λογισµικό, τις υπηρεσίες και τις τεχνικές’. 

Η CSCW δίνει έµφαση σε δύο ειδικότερα θέµατα, που είναι η διαθεσιµότητα των δι-

κτύων υπολογιστών και η τάση προς την οµαδική δουλειά. Σε γενικές γραµµές θεωρείται ότι 

το CSCW εξετάζει το πώς οι υπολογιστικές τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να 

αναπτυχθούν για να βοηθήσουν οµάδες ανθρώπων να φέρουν σε πέρας την εργασία τους [4]. 

Βασίζεται στην αρχή ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εργάζονται αποµονωµένοι, αλλά συ-

νεργάζονται και αλληλεπιδρούν µε άλλους ανθρώπους, κάτι το οποίο φαίνεται να αγνοούν οι 

περισσότερες κλασικές εφαρµογές Τηλε-εργασίας. Οι εργαζόµενοι συνήθως αποτελούν µέρος 

ενός οργανισµού και δουλεύουν µαζί µε άλλους εργαζόµενους του ίδιου ή άλλου οργανισµού, 

για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ωστόσο, µέχρι την άφιξη της CSCW, τα περισσότερα 

υπολογιστικά συστήµατα µπορεί να θεωρηθεί ότι εφάρµοζαν την αναληθή υπόθεση ότι οι 

άνθρωποι εργάζονται µόνοι τους και χρειάζονται συστήµατα που θα τους βοηθούσαν να κά-

νουν την εργασία τους καλύτερα. Πέρα όµως από τη συνεργατική δουλειά, αυτό το πεδίο έ-

ρευνας εξετάζει θέµατα όπως ο ανταγωνισµός, οι διαπραγµατεύσεις, και η κοινωνικοποίηση. 

Για το λόγο αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον διαφόρων ερευνητικών οµάδων, όπως σχεδια-

στών υπολογιστικών συστηµάτων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, επικοινωνιολόγων, ανθρω-

πολόγων και φυσικά επιχειρηµατιών.  

Ο όρος CSCW επινοήθηκε από τους Cashman & Greif το 1984 [5]. Ωστόσο, ήδη η 

δουλειά του Englebart από το 1960 είχε περιλάβει πολλά από τα χαρακτηριστικά που µελε-

τώνται σε αυτόν τον τοµέα, και γενικότερα η έρευνα είχε προχωρήσει σε ένα πλήθος από θέ-

µατα, όπως είναι η επιστήµη των υπολογιστών, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και η γλωσσο-
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λογία. Το groupware διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες δοµές Τηλεσυνεργασίας, λόγω της βα-

σικής υπόθεσης ότι δηλαδή κάνει το χρήστη να αισθάνεται ότι αποτελεί µέρος µιας οµάδας, 

ενώ οι περισσότερες άλλες δοµές προσπαθούν να προστατέψουν τον ένα χρήστη από τον άλ-

λο. 

Κεντρικά θέµατα που εξετάζει το CSCW είναι η αντίληψη οµάδας (group 

awareness), τα πολυχρηστικά περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης (multi-user interfaces), ο έλεγ-

χος ταυτόχρονης προσπέλασης (concurrency control), η επικοινωνία και συνεργασία µέσα 

στην οµάδα, ο διαµοιραζόµενος χώρος πληροφοριών και η υποστήριξη ενός ετερογενούς, 

ανοιχτού περιβάλλοντος, που ενσωµατώνει όλες τις εφαρµογές απλού χρήστη [6]. 

1.1.2 Ταξινόµηση λειτουργιών του CSCW 

Ένας χρήσιµος τρόπος ταξινόµησης των διαφόρων κατηγοριών συστηµάτων CSCW 

είναι ο καθορισµός του τόπου και του χρόνου των αλληλεπιδράσεων που υποστηρίζονται. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή προτάθηκε από τον Johansen το 1988 και από τότε χρησιµοποιείται 

συχνά. Η συνεργασία µπορεί να γίνεται µεταξύ ατόµων που βρίσκονται στον ίδιο (co-located) 

ή σε διαφορετικό (remote) γεωγραφικό χώρο. Η συνεργασία επίσης µπορεί να συµβαίνει σύγ-

χρονα (synchronous), δηλαδή µε αλληλεπίδραση των ανθρώπων σε πραγµατικό χρόνο ή α-

σύγχρονα (asynchronous), όταν κάθε άτοµο τηλεσυνεργάζεται σε διαφορετικές χρονικές 

στιγµές. Συνδυάζοντας τα παραπάνω προκύπτουν δυο είδη συστηµάτων CSCW τα Σύγχρονα 

και τα ασύγχρονα [7]. Όπως εικονίζεται και στο Σχήµα 1-1, κάθε σύστηµα εκτελεί διαφορε-

τικά είδη υπηρεσιών. 

 

Προσωπική Βοήθεια    Πίνακες Ανακοινώσεων 

Αναφορά Συνέντευξης    Σηµειώσεις 

Αλληλεπιδράσεις    Αρχεία προς Μελέτη 

Σύγχρονα         Ασύγχρονα 

Αναζήτηση Βάσης ∆εδοµένων   Ηλεκτρονικό Φων. Ταχυδροµείο 

Τηλεδιάσκεψη     Φιλτράρισµα Κοινωνικών Πληρ. 

Τηλέφωνο     Τηλεφωνικές Υπηρεσίες 

Αποµακρυσµένα 

Σχήµα 1-1: Ταξινόµηση στο χώρο και στο χρόνο 

1. Ασύγχρονη groupware: Σύµφωνα µε τον Baecker, η ασύγχρονη οµαδική τηλεσυνεργασία 

(Off-Line groupware) υποστηρίζει την επικοινωνία και την επίλυση προβληµάτων µεταξύ 

οµάδων ατόµων που συνεισφέρουν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές είτε βρίσκονται στο 

ίδιο (Τοπικά) είτε σε διαφορετικό γεωγραφικό µέρος (Αποµακρυσµένα) [8]. 

Τοπικά
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2. Σύγχρονη τηλεσυνεργασία ή τηλεσυνεργασία πραγµατικού χρόνου: Παρέχει βοήθεια σε 

οµάδα ατόµων που συνεργάζονται δουλεύοντας όλοι µαζί ταυτόχρονα ανεξαρτήτως από 

την γεωγραφική τους τοποθεσία [9]. 

1.1.3 Στόχοι CSCW 

Ο βασικός στόχος του CSCW είναι η ανακάλυψη νέων τρόπων χρήσης της τεχνολο-

γίας, έτσι ώστε να προάγεται η οµαδική εργασία µέσα από την αποδοτική διαχείριση του 

χρόνου και του χώρου [10]. Το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη βελτίωση της αλληλε-

πίδρασης των ανθρώπων και όχι στη βελτίωση της τεχνολογίας αυτής καθεαυτής. Βασικοί 

παράγοντες στην ικανοποίηση των στόχων αυτών αποτελούν οι παρακάτω κατευθυντικοί ά-

ξονες: 

 WYSIWIS (What You See Is What I See): Σύµφωνα µε τον όρο αυτό, πρέπει να υπάρχει 

συνέπεια µεταξύ των δεδοµένων που εµφανίζονται στις οθόνες των µελών των οµάδων 

τηλεσυνεργασίας. Αυτό είναι ανάλογο µε το να παρακολουθούν δύο άνθρωποι, ο καθέ-

νας στο σπίτι του, το ίδιο πρόγραµµα στην τηλεόραση και να βλέπουν ταυτόχρονα την 

ίδια εικόνα. Η σηµερινή τεχνολογία των υπολογιστών βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση  

και επιτρέπει στους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν σε ένα περιβάλ-

λον WYSIWIS. 

 ∆ιαχείριση χρόνου: Επιβάλλεται η χρήση οµαδικών ηµερολογίων και οµαδικών προ-

γραµµάτων έργων, τα οποία να βοηθούν τους διαχειριστές (managers) καθώς και τους 

υπόλοιπους εργαζόµενους στο να διαχειριστούν καλύτερα το χρόνο τους. 

 Πολυµέσα: Η CSCW προωθεί τη χρήση των γραφικών και ηχητικών δυνατοτήτων των 

σηµερινών υπολογιστών, ώστε να δηµιουργούνται πιο φυσικά και φιλικά περιβάλλοντα 

εργασίας, µέσω των οποίων να επιτυγχάνεται ευκολότερα η συνεργασία των ανθρώπων. 

 Λογισµικά δοµοστοιχεία τελικού χρήστη: Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η όσο το δυ-

νατόν καλύτερη προσαρµογή του χρησιµοποιούµενου εργαλείου ή εφαρµογής ανάλογα 

µε τις απαιτήσεις και επιθυµίες του χρήστη. Θα πρέπει δηλαδή το εργαλείο αυτό να είναι 

αρκετά ευέλικτο, ώστε να µπορούν να τροποποιηθούν οι παράµετροι λειτουργίας του  

ανάλογα µε τον τύπο της συνεργασίας στον οποίο συµµετέχουν οι χρήστες.  

Μεταξύ των άλλων τεχνολογιών που συµµετέχουν στην ικανοποίηση των στόχων του 

CSCW είναι η τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας, που συµβάλλει στο να δηµιουρ-

γεί στους ανθρώπους που δουλεύουν σε γεωγραφικά διαφορετικές περιοχές την αίσθηση ότι 

είναι στο ίδιο µέρος. 
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1.2 Οφέλη CSCW 

Το CSCW προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο στον κάθε εργαζόµενο ατοµι-

κά όσο και συνολικά στις επιχειρήσεις ή και στους ∆ηµόσιους Οργανισµούς (∆Ο) όπου ε-

φαρµόζεται. Επίσης παρέχει σηµαντικά κοινωνικά οφέλη προσφέροντας πολλούς τρόπους για 

τη βελτίωση της ζωής του εργαζοµένου, τη µείωση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρη-

σης – ∆Ο καθώς και τη µείωση των περιβαντολλογικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια αναφέρο-

νται αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη από την εφαρµογή του CSCW σε διάφορες 

περιπτώσεις [11]. 

Α. Πλεονεκτήµατα του CSCW για τους Τηλεσυνεργαζόµενους 

Τα κυριότερα οφέλη για τους εργαζοµένους που επιλέγουν την οµαδική Τηλεσυνερ-

γασία είναι τα παρακάτω: 

• ∆υνατότητα συνδυασµού καριέρας και οικογενειακής ζωής, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που 

πολλές φορές απαιτείται να βρίσκονται στο σπίτι. Ο Τηλεσυνεργαζόµενος, παρά το γεγο-

νός ότι οι ώρες εργασίας του µπορεί να αυξηθούν, έχει την ευκαιρία να βλέπει περισσότε-

ρο την οικογένειά του και να εκτελεί τα καθήκοντα που του αρµόζουν, όπως να φροντίζει 

τα παιδιά, ψώνια, κλπ. 

• Ευκαιρίες σε υπαλλήλους µε αναπηρίες, κινητικά προβλήµατα και άλλα προβλήµατα υ-

γείας στο να εργάζονται από το σπίτι και να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους. 

• Καλύτερη ψυχολογία στους υπαλλήλους µέσα από: α) την απόκτηση αίσθησης αυτονοµί-

ας και ανεξαρτησίας στη δουλειά τους και β) την απώλεια λιγότερου χρόνου στις µετακι-

νήσεις.  

• ∆υνατότητα διατήρηση την ίδιας εργασίας, όταν αλλάζει µέρος κατοικίας ή όταν χρειάζε-

ται να µείνει στο σπίτι για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

• Ευελιξία ωραρίου, αφού ο Τηλε-εργαζόµενος δύναται να καθορίζει το δικό του ωράριο.  

• Βελτίωση ευκαιριών εργασίας. Οι δυνατότητες εργασίας για άτοµα που µένουν στην ε-

παρχία επεκτείνονται, καθώς η απόσταση από τον εργασιακό χώρο είναι κάτι που δεν πε-

ριορίζει τις ευκαιρίες τους. 

 

Β. Πλεονεκτήµατα του CSCW για τις επιχειρήσεις και τους ∆ηµόσιoυς Οργανισµούς 

• Εξοικονόµηση κόστους, σε ότι αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, γενικά έξοδα γραφείου 

και εργαστήρια. 
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• Αύξηση των κινήτρων. Οι εργαζόµενοι ανταποκρίνονται θετικά στην εµπιστοσύνη που 

τους επιδεικνύουν οι εργοδότες τους, δίνοντάς τους µεγαλύτερη ελευθερία και αυτονοµία. 

• ∆ιατήρηση δουλειάς. Υπάλληλοι που πρόκειται να µετακοµίσουν µπορούν να διατηρή-

σουν την δουλειά τους.  

• Ευελιξία αναδιοργάνωσης µιας επιχείρησης. Οι εργαζόµενοι µπορούν να συνεχίσουν να 

εργάζονται χωρίς επιπτώσεις στην δουλειά τους. Οι Τηλε-εργαζόµενοι µπορούν να δου-

λεύουν σε ξεχωριστές οµάδες, οι οποίες κάθε φορά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επιχεί-

ρησης, συγχωνεύονται ή διασπώνται. Παράλληλα, διευκολύνεται η δηµιουργία οµάδων 

εργαζοµένων, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να εργασθούν σε κάποιο 

συγκεκριµένο project, χωρίς οι εργαζόµενοι αυτοί να χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο 

χώρο. 

• Ευελιξία προσωπικού. Όταν παρουσιάζονται συνθήκες που προκαλούν µείωση του φόρ-

του εργασίας, χάρη στο CSCW οι Τηλε-εργαζόµενοι µπορούν να εργάζονται περιορισµέ-

νες ώρες χωρίς όµως να χρειάζεται να µετακινούνται µακριά από το σπίτι τους για µικρό 

χρονικό διάστηµα. 

• Ελαστικότητα. Οι επιχειρήσεις µε αποτελεσµατικά προγράµµατα CSCW είναι λιγότερο 

ευαίσθητες σε ό,τι αφορά την εµφάνιση εξωτερικών προβληµάτων (π.χ. απεργίες µεταφο-

ρικών µέσων, κακοκαιρίες, φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές ενέργειες). 

• Αύξηση της παραγωγικότητας. Οι Τηλε-εργαζόµενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες, επει-

δή δεν µετακινούνται, και έτσι εξοικονοµούν χρόνο για την δουλειά τους. Επίσης συχνά 

µπορούν να αποδώσουν καλύτερα, επειδή αισθάνονται αυτόνοµοι. 

• Μειώνονται οι απουσίες. Υπάλληλοι που είτε είναι άρρωστοι είτε για κάποιο λόγο χρειά-

ζεται να µείνουν σπίτι µπορούν να δουλεύουν από εκεί. 

• Βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ εργαζοµένων και διευθυντών. Οι διευθυντές αναγκά-

ζονται να διευθύνουν αποτελεσµατικά. Στον κόσµο της CSCW οι συναντήσεις µετράνε, 

και έτσι είναι σύντοµες και ουσιαστικές. 

• Βελτίωση διαχείρισης. Αυτός που διευθύνει Τηλε-εργαζοµένους είναι υποχρεωµένος να 

προσδιορίζει µε σαφήνεια τους στόχους και σκοπούς της δουλειάς και να διευθύνει µε βά-

ση τα αποτελέσµατα και όχι τις διαδικασίες λόγω της φύσης του CSCW. 

• Μείωση αλλαγών στο προσωπικό, και συνεπώς λιγότερες δαπάνες για εκπαίδευση και-

νούριων υπαλλήλων, καθώς επίσης και παραµονή ικανών στελεχών που διαφορετικά θα 

έπρεπε να παραιτηθούν. 
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Γ. Κοινωνικά και Οικονοµικά οφέλη προερχόµενα από το CSCW 

• Μείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, και συνεπώς βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα 

οφέλη που θα προκύψουν µπορούν να συνειδητοποιηθούν, αν παρατηρήσει κάποιος πόσο 

ευκολότερη είναι η µετακίνηση στις πυκνό-κατοικηµένες περιοχές, όταν το 10% των ερ-

γαζοµένων βρίσκεται σε διακοπές. 

• Ευκαιρίες σε υπαλλήλους µε αναπηρίες, κινητικά προβλήµατα και άλλα προβλήµατα υ-

γείας, οι οποίοι µπορούν να δουλεύουν από το σπίτι και να αξιοποιούν δηµιουργικά τον 

χρόνο τους. Συνεπώς η ζωή ενός µεγάλου ποσοστού ανθρώπων βελτιώνεται και αποκτά 

νόηµα. 

• Ευκαιρίες για ευρύτερη εργοδότηση και εργασία. Η CSCW δίνει την δυνατότητα εργασίας 

σε κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών και περιοχών που πλήττονται από µεγάλα ποσο-

στά ανεργίας. Έτσι περιορίζεται η αστυφιλία και ενισχύεται η επαρχία. 

• Οικονοµική αναγέννηση. Η CSCW αποτελεί µια µελλοντική ευκαιρία για συναλλαγές και 

εργασία, και θα πρέπει να αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο για οποιοδήποτε οικονοµικό 

πρόγραµµα αναγέννησης. 

• Περιβαλλοντικά οφέλη. Η προώθηση της CSCW αντιµετωπίζει ουσιαστικά την αυξανό-

µενη µόλυνση του περιβάλλοντος καθώς και το πρόβληµα της κυκλοφοριακής συµφόρη-

σης.  Επιπρόσθετα, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας και την ανα-

βάθµιση της επαρχίας, καθώς δηµιουργούνται περιφερειακά κέντρα CSCW, χάρη στα ο-

ποία µειώνεται η µετακίνηση του πληθυσµού προς τις πόλεις. 

 

1.3 Είδη CSCW 

Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, διακρίνονται αρκετά είδη CSCW. Ο διαχωρισµός 

τους γίνεται κυρίως µε βάση τον χώρο όπου ο εργαζόµενος τηλε-εργάζεται, αν δηλαδή βρί-

σκεται στο σπίτι του, στην πόλη ή στην επαρχία, καθώς επίσης και από το αν δουλεύουν µαζί 

εργαζόµενοι διαφορετικών οργανισµών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα κυριότερα είδη 

CSCW [12]: 

1. Εργασία από το σπίτι (home-based telework or electronic homework): Το πρώτο 

και πιο διαδεδοµένο είδος CSCW. Περιλαµβάνει εργασία που εκτελείται στο σπίτι. Ο τηλε-

εργαζόµενος χρησιµοποιεί υπολογιστικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, για να επεξεργά-

ζεται, να στέλνει και να λαµβάνει δουλειά από τους πελάτες και εργοδότες του. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση οι τηλε-εργαζόµενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που εργάζονται σε 

ένα και µόνο οργανισµό και σε αυτούς που είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες και µπορούν να 
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εργάζονται µία ή περισσότερες µέρες στο σπίτι. Οι δουλειές που γίνονται από τηλε-

εργαζόµενους στο σπίτι είναι αυτές που σχετίζονται µε την επεξεργασία, µετατροπή και ανά-

λυση πληροφοριών, όπως ο σχεδιασµός, το γράψιµο βιβλίων και άρθρων, η εισαγωγή δεδο-

µένων και οι µεταφράσεις. Στο µέλλον τα άλλα είδη CSCW προβλέπεται να έχουν µεγαλύτε-

ρη εξάπλωση εξαιτίας των προβληµάτων προσαρµογής των τηλε-εργαζοµένων στο νέο περι-

βάλλον εργασίας και στη δυσκολία ελέγχου τους, που παρουσιάζεται σ’ αυτό το είδος 

CSCW. 

2. Κινητό CSCW (Mobile telework): Αναφέρεται σε επαγγέλµατα τα οποία από τη 

φύση τους ήταν ήδη πλανόδια, όπως για παράδειγµα οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, επιθεωρη-

τές, µηχανικοί διοίκησης, τα οποία µπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη κινητού εξο-

πλισµού (όπως κινητά τηλέφωνα, κινητές µηχανές fax και φορητοί υπολογιστές) για να βρί-

σκονται σε συνεχή επικοινωνία µε τα κεντρικά γραφεία, όσο αυτοί βρίσκονται «καθ’ οδών». 

Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών έχει επιφέρει επιπλέον αλλαγές επιτρέποντας στους πλανό-

διους εργαζοµένους να παραµένουν σε ένα µέρος. Έτσι, ιατρικές αποφάσεις µπορούν να 

ληφθούν από µακριά µε τη χρήση ειδικού εξοπλισµού, όπως είναι Video κάµερες, κάµερες 

εγγράφων και µικρόφωνα, καθώς επίσης και κατάλληλου εξοπλισµού για µεταφορά δεδοµέ-

νων. Η Τηλε-ιατρική (Telemedicine) είναι µια νέα πολύ χρήσιµη υπηρεσία ιδιαίτερα για τις 

αποµακρυσµένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει αρκετό ιατρικό προσωπικό και εξοπλισµός. 

3. Εργασία σε περιφερειακά κέντρα (Telecottages): Πρωτοεµφανίστηκα στη Σουηδία 

και σήµερα υπάρχει σε πολλές πόλεις τόσο της Ευρώπης όσο και της Αµερικής. Στην Αγγλία 

µόνο υπάρχουν τουλάχιστον 200 telecottages. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

συνήθως σε αποµακρυσµένες περιοχές και είναι εξοπλισµένες µε εργαλεία τελευταίας τεχνο-

λογίας, όπως υπολογιστές, fax, φωτοτυπικά µηχανήµατα, πρόσβαση στο internet και εξοπλι-

σµό τηλεδιάσκεψης. Σ’ αυτά τα κέντρα οι κάτοικοι της περιοχής µπορούν είτε να εργαστούν 

είτε να αποκτήσουν εξοικείωση µε την τεχνολογία της πληροφορικής. Λίγοι από τους χρή-

στες τους είναι εργαζόµενοι ολικής απασχόλησης· οι περισσότεροι χρησιµοποιούν τον εξο-

πλισµό που τους παρέχεται, για να εξοικειωθούν και να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτόν, έτσι 

ώστε να µην αποµονώνονται από τις εξελίξεις στην τεχνολογία. 

4 Εργασία σε δορυφορικά κέντρα (Satellite centres): Τα δορυφορικά κέντρα είναι 

πλήρως εξοπλισµένες εγκαταστάσεις, που τις µοιράζονται εργαζόµενοι οι οποίοι ανήκουν 

στον ίδιο οργανισµό. Οι τηλε-εργαζόµενοι µπορεί να δουλεύουν σε αυτά µία ή περισσότερες 

µέρες, έτσι ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στα σπίτια τους. Επειδή τα δορυφορικά κέντρα 

βρίσκονται συνήθως εγκατεστηµένα σε προάστια, κοντά στις οικίες των εργαζοµένων, τα 

προβλήµατα µόλυνσης του αέρα και κυκλοφοριακής συµφόρησης, καθώς και τα έξοδα µετα-

κίνησης που προκύπτουν από τη µετάβαση των υπαλλήλων στη δουλειά τους µειώνονται ση-

µαντικά. Πρόσφατες αναφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι τα δορυφορικά κέ-
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ντρα συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και στη δηµιουργία 

πιο ευέλικτων οργανισµών. 

5 Εργασία σε κέντρα Τηλε-Εργασίας (telecentres): τα κέντρα CSCW είναι παρόµοια 

µε τα δορυφορικά κέντρα, µόνο που στα κέντρα CSCW τις εγκαταστάσεις τις µοιράζονται 

διαφορετικοί οργανισµοί ή αυτοαπασχολούµενοι µε κάποια βασική µίσθωση. Σ’ αυτά τα κέ-

ντρα οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση σε βασικό υπολογιστικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλι-

σµό. Έτσι, οι τηλε-εργαζόµενοι δεν είναι αναγκασµένοι να διανύουν κάθε µέρα µεγάλες απο-

στάσεις, αφού στα κέντρα CSCW, που προφανώς βρίσκονται πιο κοντά στο σπίτι τους, µπο-

ρούν να βρουν τον απαραίτητο εξοπλισµό. Σκοπός των κέντρων αυτών είναι να παρέχουν 

στους χρήστες τους κατάλληλο περιβάλλον εργασίας (ασφαλές και χωρίς ενοχλήσεις) καθώς 

και επικοινωνία µε τους εργοδότες και πελάτες τους. Τα κέντρα CSCW, όπως και τα δορυφο-

ρικά κέντρα, έχει βρεθεί ότι συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. 

6. Τηλε-Υπηρεσίες: Είναι υπηρεσίες ενός οργανισµού, που υλοποιούνται από εξωτε-

ρικούς συνεργάτες. Σ’ αυτές τις υπηρεσίες δεν δουλεύουν εργαζόµενοι του οργανισµού, όπως 

συµβαίνει µε τα δορυφορικά κέντρα, ούτε χρησιµοποιούνται από το κοινό για εξοικείωσή του 

µε τον εξοπλισµό, όπως συµβαίνει µε τα περιφερειακά κέντρα. Αντίθετα, δηµιουργούνται από 

ένα επιχειρηµατία και προσφέρουν υπηρεσίες µε ένα νέο τρόπο, χρησιµοποιώντας τις δυνα-

τότητες που προσφέρουν οι τηλεπικοινωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εταιρεία 

Telegros στο Παρίσι, η οποία προσφέρει γραµµατειακή υποστήριξη σε µεγάλες εταιρείες. 

Παρόλο που η γενική διαχείριση γίνεται στο Παρίσι, το περισσότερο µέρος της δουλειάς ε-

κτελείται από τηλε-εργαζοµένους που δουλεύουν σε κέντρα CSCW, τα οποία βρίσκονται σε 

χωριά της επαρχίας. Ο πελάτης µπορεί να στείλει στην εταιρεία οδηγίες και υλικό για το τι 

χρειάζεται. Αντίστοιχα ο τηλε-εργαζόµενος, µόλις τελειώσει τη δουλειά που έχει αναλάβει, 

τη στέλνει πίσω στον πελάτη. 

 

1.4 Ακαδηµαϊκές Εργασίες CSCW 

Μερικές από τις ξεχωριστές έρευνες και εργασίες σε περιοχή σχετική µε αυτήν την 

διατριβή έχουν περιγραφεί εδώ µε µια επισκόπηση του σχεδίου αρχιτεκτονικής και σηµατο-

δοσίας µηνυµάτων. 

1.4.1 Habanero (NCSA,UIUC) 

Η αρχιτεκτονική NCSA Habanero χρησιµοποιεί το συνδυασµό ενός κεντρικού εξυ-

πηρετητή και ενός αποδοτικού σχήµατος δόµησης σηµατοδοσίας µηνυµάτων για την ενεργο-

ποίηση της τηλεσυνεργασίας. Για να καθορίσει την κατάσταση µιας αποµακρυσµένης Τερµα-
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τικής Οντότητας (ΤΟ), το Habanero χρησιµοποιεί τη µέθοδο της «σειριακής τακτοποίησης» 

(marshalling) της παρούσας κατάστασης της ΤΟ µέσω της Java. [88] 

Οι πληροφορίες στέλνονται στις τηλεργαζόµενες ΤΟ χρησιµοποιώντας τις µεθόδους 

που κωδικοποιούνται ειδικά για να γράψουν και να διαβάσουν τις πληροφορίες. Οι τιµές των 

µεταβλητών που ορίστηκαν µέσω µιας γραφικής διεπαφής,, διαµοιράζονται σε όλες τις ΤΟ 

της συνόδου. Η αρχιτεκτονική των επαναλήψεων (Event replication) λειτουργεί µε την απο-

στολή ικανοποιητικών πληροφοριών σε κάθε TO για να αντιγράψει τη διαµοιραζόµενη κατά-

σταση από τα υπάρχοντα αντίγραφα εκείνης της εφαρµογής. Το Habanero εξασφαλίζει την  

παράδοση των γεγονότων µε τη µέθοδο της σειριακής τακτοποίησης (marshaling) των οποίων 

τα αποτελέσµατα εµφανίζονται ίδια σε όλες τις τερµατικές οντότητες. 

Η αρχιτεκτονική Habanero αποτελείται από µια αρχιτεκτονική δυο επιπέδων (πελά-

τη-εξυπηρετητή) για τον διαµοιρασµό των αντικειµένων της Java. Ο κεντρικός υπολογιστής 

παρέχει τους µηχανισµούς για τη διαιτησία (arbitration), τη δροµολόγηση (routing) και τη 

δικτύωση (networking). Το Habanero λειτουργεί µε την αντιγραφή των δεδοµένων και των 

γεγονότων σε κάθε ΤΟ τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός διαιτητή σε έναν ενιαίο κε-

ντρικό εξυπηρετητή. Το κεντρικοποιηµένο σχέδιο των εξυπηρετητών χρησιµοποιείται για την 

επικοινωνία µεταξύ των ΤΟ, όπου κάθε εφαρµογή ΤΟ επικοινωνεί µε τον κεντρικό εξυπηρε-

τητή, ο οποίος στέλνει στη συνέχεια τα γεγονότα στις διάφορες ΤΟ κατά τη διάρκεια µιας 

συνόδου. Ο κεντρικός εξυπηρετητής ελέγχει τη σειρά µε την οποία τα γεγονότα πραγµατο-

ποιούνται χρησιµοποιώντας ένα σχήµα δόµησης αδειών εισόδου του οποίου ο σειριακός µε-

τατροπέας ορίζει σε κάθε αντικείµενο. Οι διαιτητές είναι κοµβικά σηµεία ελέγχου και απο-

φασίζουν τη σειρά µε την οποία τα γεγονότα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο κώδικας διαι-

τητών στις ΤΟ εξασφαλίζει ότι τα γεγονότα πραγµατοποιούνται στη σειρά που ορίζεται από 

τις άδειες εισόδου που ορίζονται από το σειριακό µετατροπέα. Ο διαιτητής από την αρχιτε-

κτονική δυο επιπέδων έχει επεκταθεί σε έναν διανεµηµένο διαιτητή που βρίσκεται στις διά-

φορες ΤΟ. Εντούτοις ο διαιτητής των ΤΟ ρυθµίζεται επίσης από το διαιτητή  που βρίσκεται 

στον κεντρικό εξυπηρετητή. Για την παρακολούθηση των αντικειµένων το Habanero χρησι-

µοποιεί ένα ιεραρχικό σχέδιο δόµησης και απόδοσης ονοµάτων για να εξασφαλιστεί ότι τα 

γεγονότα από µία ΤΟ διαµοιράζονται µε τα ανταποκρινόµενα  µέρη των άλλων ΤΟ. 

 
 
 

1.4.2 Tango(NPAC, Syracuse University) 

Το σύστηµα Tango στοχεύει πρώτιστα στην οικοδόµηση µιας µορφής διαδικτυακής 

συνεργασίας [89]. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην τεχνολογία «omnipresence» της 

Java, η οποία επιτρέπει στις κυτταρικές εφαρµογές, που εδώ ονοµάζονται «applets», να ληφ-

θούν πολύ εύκολα χρησιµοποιώντας τους πλοηγούς του ∆ιαδικτύου. 
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Το σύστηµα αυτό είναι βασίζεται σε µία κεντικοκποιηµένη αρχιτεκτονική (server 

based system) όπου η βασική λειτουργία του συστήµατος αποτελείται από τα ακόλουθα στοι-

χεία: διαχείριση συνεδριών, διαµοιρασµός εφαρµογών, πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών, 

έγκριση και αναγραφή γεγονότος. Οι συνεδρίες έχουν ένα διακεκριµένο χρήστη ο οποίος κα-

λείται και ως ης ως κύριος της συνεδρίας, ο οποίος  έχει τα ειδικά προνόµια του ελέγχου της 

συνεδρίας πάνω στους λοιπούς χρήστες που µετέχουν σε αυτήν. Το σύστηµα Tango διαθέτει 

δύο τύπους µηνυµάτων: 

• Τα µηνύµατα ελέγχου παράγονται µεταξύ του εξυπηρετητή, τους «∆αίµονες» 

(daemons – είναι η διεργασία η οποία εκτελείται στους πλοηγούς του διαδικτύου και 

ενεργοποιούν τα applets αποκατασταθεί η επικοινωνία µε άλλους χρήστες) και τις 

εφαρµογές ελέγχου. Αυτά τα µηνύµατα εξυπηρετούν τις λειτουργίες πιστοποίησης 

χρηστών στο σύστηµα, δηµιουργίας και ενεργοποίησης συνεδριών κ.λπ. 

• Τα µηνύµατα εφαρµογής είναι τρόποι επικοινωνίας µεταξύ των εφαρµογών των χρη-

στών. Ο εξυπηρετητής καταγράφει τα γεγονότα µε απώτερο στόχο την καταγραφή 

της δραστηριότητας των συστηµάτων. ∆εδοµένου ότι όλα τα µηνύµατα περνούν από 

τον εξυπηρετητή, µπορούν να καταγραφούν σε µία τοπική βάση δεδοµένων µε την 

ηµεροµηνία, το χρόνο καθώς και µε τα προσωπικά δεδοµένα των αποστολέων. 

 
1.4.3 Java Enabled Telecollaboration System (JETS) (University of Ot-

tawa) 

Το JETS είναι ένα σύστηµα συνεργασίας το οποίο µεταφορτώνει τα applets της Java 

από έναν κεντρικό εξυπηρετητή. Οι χρήστες αρχίζουν µια συνεδρία µε τη µεταφόρτωση των 

applets της Java από τον εξυπηρετητή. Το σύστηµα διατηρεί µια αποθήκη των αντικειµένων 

εφαρµογής και αντιγράφει τα διάφορα γεγονότα χρηστών στο εκάστοτε αντικείµενο εφαρµο-

γής. Ο εξυπηρετητής χρησιµοποιεί τη µέθοδο της σειριοποίησης (serialization) αντικειµένου 

της Java για να στείλει την κατάσταση του παρόντος αντικειµένου στις ΤΟ του χρήστη. Ο 

εξυπηρετητής παρακολουθεί τις ενέργειες όλων των χρηστών κατά τη διάρκεια µιας συνεδρί-

ας, αναµεταδίδει σε όλους τους χρήστες την είσοδο ενός νέου συµµετέχοντα στη συνεδρία 

καθώς και το πότε οι χρήστες εξέρχονται από τη συνεδρία αυτή [92], [93]. Η επικοινωνία µε-

ταξύ των οντοτήτων εκτελείται από τον εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής εκπέµπει (multicasts) 

τα γεγονότα πολλαπλής διανοµής στους διάφορους χρήστες κατά την διάρκεια µιας συνόδου. 

Η διαχείριση µιας συνόδου γίνεται από το κεντρικό εξυπηρετητή καθώς αυτός, έχει όλα τα 

πλεονεκτήµατα ενός κεντρικού κόµβου επικοινωνίας ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τις τυχόν 

καταστάσεις κρίσης καταστροφής καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι καταστάσεις 

µπορούν να επιλυθούν. Οι δύο σηµαντικές τεχνολογίες αυτών των συστηµάτων που βασίζο-

νται στα Java applets είναι της τηλεσυνεργασίας και πολλαπλής διανοµής (multicast)όσον 
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αφορά την εξελιξιµότητα. Εντούτοις θα µπορούσε να επηρεαστεί από τα γνωστά προβλήµατα 

που υπάρχουν σε µια κεντρικοποιηµένη αρχιτεκτονική, για παράδειγµα το φαινόµενο 

«bottleneck». 

 

1.4.4 Evolution of the Remote Collaboration Tool (University of Cali-
fornia, Davis) 

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων έξι ετών στο πανεπιστήµιο Davis της Καλιφόρ-

νιας, αναπτύχθηκε  ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει την αποµα-

κρυσµένη συνεργασία µεταξύ χρηστών που είναι γεωγραφικώς αποµακρυσµένοι [96]. Το 

πακέτο λογισµικού ονοµάστηκε «Remote Collaboration Tool» και σχεδιάστηκε αρχικά για να 

ενισχύσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχει χρησιµοποιηθεί για να αυξήσει τις ευκαιρίες 

εκµάθησης από απόσταση σε διαφορετικούς τοµείς εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

απόκτησης πτυχίου δεύτερης γλώσσας, της εισαγωγής στην πληροφορική, τη διοίκηση δηµό-

σιας υγείας, και την τηλεϊατρική. Η αυξανόµενη χρήση του εργαλείου αυτού, προσέλκυσε 

την προσοχή των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τηλσυνεργασία µεταξύ των ερευνητών 

πανεπιστηµίων. ∆ιαπίστωσαν τις δυνατότητές που παρείχε όσον αφορά τη διευκόλυνση της 

διεξαγωγής της έρευνας µεταξύ συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται γεωγραφικώς διασκορπι-

σµένοι ανά τον κόσµο. Οι ερευνητές αυτοί αναγνώρισαν τις δυνατότητές του, αλλά διαπί-

στωσαν επίσης και την ανάγκη προσθήκης µερικών νέων χαρακτηριστικών ώστε στο πακέτο 

αυτό του λογισµικού να βελτιωθεί και να κατασταθεί ως ένα απαραίτητο εργαλείο τηλεσυ-

νεργασίας. Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν, βασίστηκαν στη τεχνολογία Common Object 

Request Broker Architecture (CORBA) ώστε να µπορεί να χρησιµεύσει ως ένα µοντέλο για 

την ανάπτυξη άλλων εργαλείων που δηµιουργούνται µέσω της τεχνολογίας «Ανοιχτού Λογι-

σµικού» (Open Source Software). 

 

1.4.5 UNC Collaboration Bus ( University of North Carolina at Chapel 
Hill) 

Η διανεµηµένη συνεργατική δοµή στο πανεπιστήµιο της βόρειας Καρολίνας χρησι-

µοποιεί µια προσέγγιση βασισµένη στους ελεγκτές διαύλων. Οι ελεγκτές διαύλων είναι τα 

σηµεία επαφής των ΤΟ του διαύλου. Μέσω των ελεγκτών διαύλων, τα δοµοστοχεία της ε-

φαρµογής α) καταγράφονται στο µητρώο µόνα τους και δηµοσιεύουν τα χαρακτηριστικά της 

σύνδεσής τους σε άλλα δοµοστοιχεία και β) πραγµατοποιούν τις συνδέσεις µε άλλα τοπικά ή 

αποµακρυσµένα δοµοστοιχεία [90]. Σε αυτό το πλαίσιο εργασίας ένας κεντρικός εξυπηρετη-

τής (αποµακρυσµένο αντικείµενο της Java), που βρίσκεται σε έναν γνωστό πόρο µέσα σε µια 

δεδοµένη περιοχή του ∆ιαδικτύου, διατηρεί ένα κεντρικό µητρώο και επιτρέπει στους χρή-
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στες και άλλους ελεγκτές διαύλου να λάβουν τις αποµακρυσµένες αναφορές για τους ενερ-

γούς ελεγκτές διαύλου. Οι ελεγκτές διαύλου που επιθυµούν να επιτρέψουν την έναρξη της 

επικοινωνίας µε έναν άλλο ελεγκτή διαύλου ή διαδικασία, πρέπει να καταχωρηθούν στο κε-

ντρικό µητρώο. 

 

1.4.6 DISCIPLE (CAIP, Rutgers University) 

Το τηλεσυνεργατικό πλαίσιο εργασίας “Diciple”, είναι βασισµένο σε µια αρχιτεκτο-

νική αντιγραφής (replicated architecture). Σε αυτήν την αρχιτεκτονική µία ΤΟ εκτελεί ένα 

αντίγραφο της ΤΟ που πρόκειται να τηλεσυνεργαστεί και κάθε ΤΟ περιέχει ένα αντίγραφο 

της µικρό-εφαρµογής µε την οποία  πρόκειται να συνεργαστεί. Το “Diciple” χρησιµοποιεί τα 

Java Beans για να χτίσει µια αρχιτεκτονική βασισµένη στα αντικείµενα στοιχειολογισµικού. 

Η ιδέα της ανάπτυξης αρχιτεκτονικών δοµών χρησιµοποιώντας JavaBeans είναι ένας προτει-

νόµενος τρόπος κατασκευής εφαρµογών και αντικείµενων στοιχειολογισµικού της Java δεδο-

µένου ότι υποστηρίζει τη δυνατότητα επανα- χρησιµοποίησης των λογισµικών δοµοστοιχείων 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του Visual Programming. [95].  

Η ανταλλαγή των µηνυµάτων µεταξύ των τηλεσυνεργαζόµενων εφαρµογών είναι δύο 

τύπων: 

1. Οι αλλαγές κατάστασης της εφαρµογής που πρέπει να αντιγραφούν στέλνονται µε 

µηνύµατα πολλαπλής διανοµής (multicast). 
2. Η σηµατοδοσία των µηνυµάτων χειρίζεται ειδικές καταστάσεις που στέλνονται 

χρησιµοποιώντας τη unicast επικοινωνία [94]. Τα στοιχεία διασυνδετικής προσαρ-

µογής γεγονότων (Event Adaptors) µετατρέπουν τους αυθαίρετους τύπους γεγονό-

των σε ενοποιηµένα γεγονότα τα οποία µπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 

από το δίαυλο συνεργασίας (C.BUS). Το αντικείµενο γεγονότος µετατρέπεται σε 

byte ψηφιολέξεων χρησιµοποιώντας το σειριακό µετατροπέα της Java. Ο πληροφο-

ριοδότης είναι το στρώµα στο C.BUS, του οποίου κύριος σκοπός είναι να παρασχε-

θεί η αποδιαύλωση των αιτηµάτων καθώς επίσης και των συνεταιριστικών χαρα-

κτηριστικών γνωρισµάτων όπως ο ταυτοχρονισµός, κλπ. Η αποκατάσταση της επι-

κοινωνίας γίνεται από το πρωτόκολλο πολλαπλής διανοµής (multicast protocol ). Το 

C.BUS αυτόµατα δηµιουργεί το στέλεχος και τους σκελετούς. Το στέλεχος δηµι-

ουργείται βασισµένο στην παραλαβή της αποµακρυσµένης αναφοράς αντικειµένου 

µέσα στην απάντηση µια αποµακρυσµένης κλήσης. Τα στοιχεία διασυνδετικής προ-

σαρµογής γεγονότων αφ' ετέρου δηµιουργούνται βασισµένα στην παραλαβή µιας 

αποµακρυσµένης αναφοράς αντικειµένου κατά τη διάρκεια της απάντησης µιας α-

ποµακρυσµένης κλήσης. Οι αναφορές αντικειµένου λαµβάνονται µε τη χρησιµοποί-

ηση µιας ταυτότητας αντικειµένου (Object Id). 
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1.4.7 Infospheres Project (CalTech) 

Το πρόγραµµα Infospheres της CalTech στοχεύει στην οικοδόµηση µίας δοµής που 

αποτελείται από δύο µονάδες, τα dapplets [91] (που είναι πολυνηµατικά, αντικείµενα επικοι-

νωνίας) και τις συνόδους  (που είναι οµάδες αποτελούµενες από dapplets). Ένα dapplet χειρί-

ζεται ένα µήνυµα µε  αλλάγή της κατάστασής του και την αποστολή των µηνυµάτων στην 

πόρτα εξόδου του. 

Τα Dapplets συνθέτονται µαζί, παράλληλα,  για να διαµορφώσουν τις διανεµηµένες 

συνόδους. Μια σύνοδος είναι ένα προσωρινό δίκτυο των dapplets που εκτελεί έναν στόχο 

όπως η οργάνωση του χρόνου συνεδρίασης µιας οµάδας ανθρώπων. Οι σύνοδοι δεν χρειάζο-

νται να είναι στατικές συλλογές των dapplets. Μετά από τις ενάρξεις, ο αριθµός των µελών 

τους µπορεί να αυξηθεί και να συρρικνωθεί. Μια σύνοδος καθορίζεται από µια κατάσταση 

µετάβασης η οποία αποτελείται από την κατάσταση των διαδικασιών των αντικειµένων στο 

σηµείο της έναρξης της συνόδου και τις αντίστοιχες καταστάσεις στο σηµείο ολοκλήρωσης 

της συνόδου. 

 

1.5 Παραδείγµατα Υλοποίησης CSCW 

1.5.1 Τηλε-εργασία - Telecommuting. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται µια σειρά από παραδείγµατα υλοποίησης του CSCW 

µε σκοπό την ανάδειξη των ποικίλων δυνατοτήτων εφαρµογής της Τηλε-εργασίας στο σπίτι 

και ειδικότερα τη διαφοροποίηση της σε µερική (Μ) (γνωστή ως telecommuting το οποίο ε-

φαρµόζεται κυρίως στις ΗΠΑ) και ολική (Ο) τηλε-απασχόληση. 

Η µερική τηλε-εργασία  (Μ) εµπλέκει συνήθως προσωπικό υψηλού επιπέδου και 

προϋποθέτει µια κανονική θέση εργασίας. Η ολική αφορά κυρίως εργασίες γραφείου χαµη-

λού επιπέδου, όπως καταχώρηση δεδοµένων, δακτυλογράφηση, τηλεφωνικές επικοινωνίες, 

τηλε-πωλήσεις ή διοικητικές δουλειές ρουτίνας. 

Στη συνέχεια παρατίθενται επιλεγµένα παραδείγµατα τηλε-εργασιών τύπου 

Telecommuting 

1. Η ασφαλιστική εταιρεία ΑΜΕΧ στο San Rafael (Καλιφόρνια) εφαρµόζει ένα πρό-

γραµµα telecommuting εδώ και πέντε χρόνια. Το πρόγραµµα απασχολεί τώρα 20 τη-

λε-εργαζόµενους, κατά το πλείστον ασφαλιστές, που δουλεύουν σπίτι µία δύο µέρες 

την εβδοµάδα. Η εταιρεία δεν τους προµήθεψε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλο 

εξοπλισµό, εφαρµόζοντας έτσι το πρόγραµµα µε µηδενικό κόστος. Η συνολική αύ-
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ξηση παραγωγικότητας ήταν 20% για υπαλλήλους που µείνανε σπίτι µια µέρα και οι 

επιθεωρητές αναφέρουν ότι η τηλε-εργαζόµενοι κάνουν διπλή δουλειά σπίτι σε σχέ-

ση µε το γραφείο. Επί πλέον, δεν παρουσιάστηκαν παραιτήσεις µεταξύ των τηλε-

εργαζόµενων µέσα σε τρία χρόνια, πράγµα πολύ ασυνήθιστο στον ασφαλιστικό το-

µέα. 

2. Το πρόγραµµα της ΙΒΜ `Στρατηγική της ευκινησίας', η εταιρεία κατάφερε να µετα-

βάλλει γρήγορα και µε επιτυχία το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού πώλησης και 

υπηρεσιών στην Αµερική σε κινητή κατάσταση. Η ΙΒΜ ανέφερε µια µείωση 40-60% 

του κόστους για χώρο γραφείου και µια αύξηση παραγωγικότητας µέχρι 15%. Για 

πρώτη φορά ικανοποίηση πελατών, ικανοποίηση υπαλλήλων και παραγωγικότητα 

µεγάλωσαν ταυτόχρονα. Πάνω από 20.000 ή 95% του προσωπικού πώλησης και υ-

πηρεσιών της IBM στην Αµερική έγιναν κινητοί τηλε-εργαζόµενοι από το 1993. 

∆ουλεύουν σε σπίτια, σε γραφεία πελατών, σε αεροδρόµια ή σε τηλε-κέντρα. 

3. Στην ΙΒΜ Γερµανίας, το δικαίωµα να δουλεύεις από το σπίτι συµπεριλαµβάνεται στη 

σύµβαση του προσωπικού. Ο κάθε υπάλληλος µπορεί να υποβάλλει αίτηση, αλλά η 

εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να δεχτεί ή όχι την αίτηση και να αποφασίζει πόσες θα 

είναι οι ώρες τηλε-απασχόλησης. 

4. Στο Venice, της Καλιφόρνια, όλοι οι 350 υπάλληλοι της διαφηµιστικής εταιρείας 

CHIAT/DAY µπορούν να δουλεύουν από το σπίτι. Γύρω στο 60% των υπαλλήλων 

βρίσκεται στην εταιρεία κάθε µέρα και, αντί να δουλεύούν σε ατοµικά γραφεία χρη-

σιµοποιούν οµαδικά Living Room ή για συσκέψεις, `δωµάτια µελέτης'. H πρόσβαση 

σε δεδοµένα γίνεται µε πρίζες σκορπισµένες στο κτίριο, µε τις οποίες µπορεί κανείς 

να συνδεθεί µε τα αρχεία της εταιρείας η µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σπίτι του. 

Επιπλέον, υπάρχουν τερµατικά `πηγές δεδοµένων' που οι υπάλληλοι χρησιµοποιούν 

για να διαβάζουν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ε-mail). 

5. Οι Ασφάλειες ΑΧΑ, µια γαλλική ασφαλιστική εταιρεία του Belbeuf εισήγαγε ένα 

σχέδιο όπου το προσωπικό δουλεύει τέσσερις ηµέρες στο γραφείο και τη Τετάρτη 

στο σπίτι. Η µέρα αυτή διαλέχτηκε γιατί τα σχολεία έχουν µειωµένο ωράριο και πολ-

λοί γονείς έχουν δυσκολίες για τη φροντίδα των παιδιών τότε. Αν ο υπάλληλος χρειά-

ζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, η εταιρεία το τοποθετεί σπίτι του µαζί µε µια απ' ευ-

θείας γραµµή επικοινωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι υπάλληλοι προτιµούν να οργα-

νώσουν τη δουλειά τους έτσι ώστε να µη χρειάζονται Η/Υ τις Τετάρτες. 

6. Στην Στοκχόλµη, η εταιρεία Siemens Nixdorf η οποία είναι κορυφαία στο electronics 

και electrical engineering προσφέρει στους εργαζόµενους την δυνατότητα να δουλεύ-

ουν από το σπίτι τους χρησιµοποιώντας ένα υπολογιστή, ένα GΜS τηλέφωνο και ένα 
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modem. Σήµερα, υπάρχουν 150 µε 200 τηλε-εργαζόµενοι οι οποίοι δουλεύουν στο 

σπίτι τους 2 ή 3 φορές την εβδοµάδα. Έτσι η εταιρεία µπορεί να κρατήσει το ικανό 

προσωπικό αλλά και να αξιοποιήσει καλύτερα το χώρο του γραφείου. 

7. Μια εταιρεία µετατροπής κειµένων στην Μεγάλη Βρετανία, έχει γύρω στους 100 υ-

παλλήλους, των οποίων 60 κάνουν καταχώρηση δεδοµένων δουλεύοντας από το σπί-

τι. Οι περισσότερες είναι γυναίκες παντρεµένες µε παιδιά. Μολονότι οι τηλε-

εργαζόµενες θεωρούνται υπάλληλοι, µε συµβόλαια για 30 ώρες δουλειάς την εβδο-

µάδα, πληρώνονται µόνο για τις ώρες που δουλεύουν, χωρίς διακοπές. 

8. Σε µια αγροτική περιοχή της Νότιας Γερµανίας, µια εταιρεία υπηρεσιών δακτυλο-

γράφησης χρησιµοποιεί σε µερική απασχόληση µέχρι και 36 δακτυλογράφους εργα-

ζόµενους στο σπίτι τους, µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσαρµοσµένους στις προ-

διαγραφές της εταιρείας. Όλο το προσωπικό αυτό είναι αυτό-απασχολούµενο και 

πληρώνεται µε βάση τα αποτελέσµατα, πράγµα που ελαττώνει τα γενικά έξοδα και 

µεγιστοποιεί την ευελιξία από την άποψη της εταιρείας. Με υψηλά ποσοστά ανεργίας 

και λίγες εναλλακτικές πηγές µερικής απασχόλησης στην περιοχή, η εταιρεία δεν είχε 

δυσκολίες να βρει προσωπικό έτοιµο να δουλεύει κάτω από τέτοιες ανασφαλής συν-

θήκες. 

9. Στη Νότια Γαλλία, µια εταιρεία υπηρεσιών δηµιούργησε µια βάση δεδοµένων των 

κατοίκων, µε λεπτοµέρειες των ικανοτήτων τους. Η εταιρεία πλησιάζει άτοµα, συνή-

θως γυναίκες, που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες και τους προτείνει να αγοράζουν 

µεταχειρισµένο εξοπλισµό πληροφορικής µε την υπόσχεση να τους προµηθεύουν 

δουλειά στο σπίτι. Η εταιρεία µετά δρα ως µεσάζων, παίρνοντας δουλειές από τοπι-

κούς εργοδότες και γυρίζοντάς αυτές στους αυτο-απασχολούµενούς που πληρώνο-

νται µε βάση τα αποτελέσµατα. 

10. Η Τοkgu Corporation, µια ιαπωνική σιδηροδροµική γραµµή που διευθύνει την κύρια 

γραµµή µεταξύ Κεντρικού και ∆υτικού Τόκιο, αποφάσισε να εκµεταλλευθεί το σιδη-

ροδροµικό σύστηµα επικοινωνίας για να µεταβιβάζει δεδοµένα για τηλε-

εργαζόµενους που µένουν κοντά στις γραµµές του τραίνου. Η εταιρεία ανακάλυψε 

µια µεγάλη αγορά για δουλειά καταχώρησης δεδοµένων. Μεγάλες εταιρίες στο Τόκιο 

ήθελαν βάσεις δεδοµένων, µα το υψηλό κόστος τους απέτρεπαν. Εποµένως, η εται-

ρεία αποφάσισε να ιδρύσει ένα σχέδιο γνωστό ως SELUN (System for Exclusive Life 

in Urban Nature - Σύστηµα για Μοναδική Ζωή στην Αστική Φύση) δίκτυο. Αρχικά, 

350 νοικοκυρές προσλήφθηκαν για να δουλεύουν από το σπίτι τους σε µερική απα-

σχόληση. Η εταιρεία τους νοίκιασε φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτές, modems και 

λογισµικό και τους παρείχε δωρεάν ώρες εκπαίδευση. Οι γυναίκες δουλεύουν 14 ώ-
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ρες την εβδοµάδα και, το 1991, πληρώνονταν 50 χιλιάδες δραχµές το µήνα. Η εται-

ρεία παραδέχεται ότι ο µισθός είναι πολύ χαµηλός αλλά υποστηρίζει ότι µόνο το 20% 

των τηλε-εργαζόµενων έχουν ως κίνητρο τα λεφτά, ενώ οι υπόλοιποι το κάνουν για 

να µαθαίνουν κάτι ή γιατί θέλουν να παίζουν ένα παραγωγικό ρόλο στη κοινωνία. 

Υπάρχει προφανώς µεγάλη ζήτηση για δουλειές από το σπίτι: η αρχική αγγελία προ-

σέλκυσε 1600 αιτήσεις. 

11. Η διοικητική περιφέρεια Enfield του Λονδίνου, το 1989 αποφάσισε να προσλάβει τη-

λε-εργαζόµενους για να εκτελούν το χειρισµό της βάσης δεδοµένων για το τµήµα το-

πικής φορολογίας. Προσλήφθηκαν 59 τηλε-εργαζόµενοι που τώρα είναι κανονικοί 

υπάλληλοι του Συµβουλίου µε τα ίδια δικαιώµατα του άλλου προσωπικού. Όπως και 

µε το ιαπωνικό σχέδιο, υπάρχει µεγάλη ζήτηση για τέτοιες δουλειές: η αρχική αγγε-

λία προσέλκυσε πάνω από 1000 υποψήφιους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην ίδια περί-

οδο, κάθε τοπική αυτοδιοίκηση στην Αγγλία έπρεπε να δηµιουργήσει καινούργια βά-

ση δεδοµένων τοπικών φορολογούµενων, λόγω αλλαγών στη νοµοθεσία. Αναζητώ-

ντας µια οικονοµική λύση στο πρόβληµα, πολλές άλλες περιφέρειες διαλέξανε να 

δώσουν τη δουλειά ως υπεργολαβία στις Φιλιππίνες ή σε άλλες µη-ευρωπαϊκές χώ-

ρες. 'Έτσι βλέπουµε ευρωπαίους τηλε-εργαζόµενους να συναγωνίζονται µε εργάτες 

τριτοκοσµικών χωρών για τέτοιου είδους δουλειές. 

12. Το ινστιτούτο τηλεπικοινωνιών στην Στοκχόλµη έχει 50 τηλε-εργαζόµενους οι οποίοι 

δουλεύουν από το σπίτι. Όλοι οι εργαζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους υ-

πολογιστές τους για να συνδε0ούν στο ινστιτούτο. Προς το παρόν µπορούν να συν-

δεθούν µόνο µέσο υπολογιστών , στο µέλλον όµως προβλέπεται να εγκατασταθεί 

νίdeο conference εξοπλισµός στα σπίτια τους, επιπλέον και άλλοι χρήστες θα µπο-

ρούν να συνδεθούν µε το ινστιτούτο, όπως ινστιτούτα µε τα οποία συνεργάζεται 

Μερικές άλλες εφαρµογές τηλε-εργασίας είναι οι εξής: 

 Στη Βουδαπέστη ξεκίνησε ένα project τηλε-εργασίας για επιστήµονες και διάφορους 

αντιπρόσωπους πόλεων. Σύµφωνα µε το σχέδιο 1000 χρήστες από την περιοχή της 

Βουδαπέστης πρόκειται να εισαχθούν σε αυτό µέχρι το τέλος του 1996. Το project 

προµηθεύει στάνταρ software πακέτα για τους χρήστες καθώς επίσης εκπαίδευση και 

βοήθεια. Ένα ειδικό grοup χρηστών βοηθάει στην ανάπτυξη και εξάπλωση συνηθι-

σµένων λύσεων. Επίσης υπάρχουν διαφορετικές mailing λίστες για τα διάφορα 

grοups ενδιαφεροµένων. 

 Στο Εδιµβούργο, 43 συµβούλια προσωπικού οικιακής επιδιόρθωσης και προσωπικού 

άµεσης επέµβασης έχουν προµηθευτεί µε GSM mοbile τηλέφωνα. Επιπρόσθετα , 10 

υπάλληλοι εξοπλισµένοι µε φορητούς Η/Υ (laptop computers) µπορούν να έχουν 
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πρόσβαση στη βάση δεδοµένων του συµβουλίου. Αυτό τους επιτρέπει να µαθαίνουν 

λεπτοµέρειες για ολοκληρωµένες και µη δουλειές , να επανακτούν πληροφορίες για 

τα διαθέσιµα αποθέµατα και ακόµη να µεταδίδουν faxes και e-mail. Ελπίζεται ότι αυ-

τό το project θα κάνει αυτού του είδους εργαζόµενους πιο ευέλικτους και θα τους βο-

ηθήσει να αισθάνονται λιγότερο αποµονωµένοι στην δουλειά τους. Η παραγωγικότη-

τα αναµένεται να αυξηθεί και επίσης ελπίζεται να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών. 

 Η πόλη τον Ρότερνταµ έχει εφαρµόσει δύο project έτσι ώστε να δώσει την δυνατότη-

τα στους δηµοτικούς υπάλληλους να τηλε-εργάζονται. Επίσης µε αυτά τα project δί-

νεται η ευκαιρία σε ανθρώπους ανάπηρους να µπορούν να δουλέψουν. Όσον αφορά 

το πρώτο µέρος του project, αυτό θεωρείται επιτυχηµένο παρόλο το µεγάλο κόστος 

που απαιτείται. Το project που περιλαµβάνει δουλειές για ανάπηρους ανθρώπους , 

µέχρι στιγµής θεωρείται λιγότερο επιτυχηµένο. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα 

τροποποίησης αρκετών δουλειών έτσι ώστε να ταιριάζουν για ανάπηρους αλλά το 

project έχει αποτύχει στο να δηµιουργήσει καινούργιες δουλειές στη πόλη του Ρότερ-

νταµ. 

1.5.2 Τηλεκέντρα - Telecottages 

Τα παρακάτω παραδείγµατα να καλύπτουν µερικές επιλεγµένες δραστηριότητες που 

µπορεί να εκτελεί ένα τηλεκέντρο ή telecottage. 

1) Το πρώτο telecottage στην Σουηδία άνοιξε το 1985 στο Vemdalen, ένα χωριό στο 

βόρειο µέρος της χώρας κοντά στα νορβηγικά σύνορα. Σκοπός του ήταν να διαθέτει 

δουλειές, κατάρτιση και υπηρεσίες σε κόσµο σε αποµονωµένες περιοχές της Σουηδί-

ας. µε το να δίνει πρόσβαση σε µοντέρνο εξοπλισµό πληροφορικής, σε όποιους θέ-

λουν να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια για να µάθουν την χρήση τους. Η αρχική ε-

πένδυση (γύρω στα 30 εκατοµµύρια δραχµές) ήρθε από την κυβέρνηση, το σουηδικό 

ΟΤΕ και το τοπικό συµβούλιο, αλλά το πείραµα κατάφερε να καλύψει τα τρέχοντα 

έξοδα γρήγορα, µε ένα µηνιαίο εισόδηµα µέχρι 4.5 εκατοµµύρια δραχµές. 

2) Το 1986 ιδρύθηκε ένα telecottage στο Stromsund, µε τον ειδικό στόχο να προσφέρει 

υπηρεσίες «telemarketing» σε πελάτες στη Νότια Σουηδία. Ιδρύθηκε επίσης γραφείο 

πωλήσεων στη Στοκχόλµη για τις υπηρεσίες αυτές. ∆υο χρόνια αργότερα, υπήρχαν 

επτά υπάλληλοι που δουλεύανε στο telecottage στο Stromsund, µε άλλους δύο να 

δουλεύουν αλλού. Οι υπάλληλοι παρακολουθούν αγγελίες και αιτήσεις µε τηλεφω-

νήµατα, χρησιµοποιούν το τηλέφωνο για να προσκαλούν ανθρώπους σε διασκέψεις, 

και κλείνουν ραντεβού για επισκέψεις πωλήσεων εκ µέρους της πελατείας τους. Το 



19 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

telecottage θεωρήθηκε ως επιτυχής γιατί εισήγαγε τεχνολογία πληροφορικής και α-

πασχόληση σε µια αραιά κατοικηµένη περιοχή µε µεγάλη ανεργία. Οι πελάτες εκτι-

µούσαν την υπηρεσία, που είχε καλές προοπτικές για ανάπτυξη. 

3) Το τηλεκέντρο Antur Tanat Cain βρίσκεται στα σύνορα µεταξύ Αγγλίας και Ουαλλί-

ας. Ιδρύθηκε αρχικά ως κέντρο για εκπαίδευση σε υπολογιστές, µε κονδύλια από το 

Συµβούλιο τοπικής εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. Με την πρωτοβουλία ενός ανωτέ-

ρου εκπαιδευτή ξεκίνησε το 1990 ένα πιλοτικό σχέδιο τηλε-εργασίας. Η περιοχή πα-

ρουσίαζε µεγάλη ανεργία και κατά παράδοση οι κάτοικοι έψαχναν να βρουν δουλειά 

αλλού. Όλοι οι τηλε-εργαζόµενοι, οι περισσότεροι γυναίκες, προσλαµβάνονται ανά-

µεσα από τους εκπαιδευόµενους του κέντρου. Η δουλειά είναι καταχώρηση δεδοµέ-

νων, µε κύριους πελάτες µεγάλες διεθνείς εταιρίες και δηµόσιες υπηρεσίες. Οι τηλε-

εργαζόµενοι είναι τηλε-απασχολούµενοι και αναµένεται να δουλεύουν σπίτι γιατί οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο Κέντρο χρησιµεύουν συνεχώς για εκπαίδευση. 

4) Telecities είναι µια πρωτοβουλία των Eurocities που αυτοπεριγράφεται ως ανοιχτό 

δίκτυο για συνεννοηµένη αστική ανάπτυξη µέσω Τηλεµατικής. Αυτή η πρωτοβουλία 

συνδέει τηλε-κέντρα από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (τον Ιούνιο του 1994 ανάµεσα τα 

µέλη ήταν το Αµαρούσιον, το Amsterdam, η Antwerp, το Bari, η Barcelona, το 

Berlin, το Birmingham, το Bilbao, η Bologna, η Βοnn, η Den Ηααg, το Edinburgh, η 

Geneva, το Helsinki, η Ηull, η Κοln, το Leeds, η Lille, η Lisbon, το Liverpool, η 

Lyons, η Madrid, το Manchester, η Marseilles, το Montpellier, το Newcastle, η Nice, 

το Nottingham, η Nurnberg, η Rome και το Τurin). Συνδυάζει οικονοµικούς (συµπε-

ριλαµβανοµένου τη δηµιουργία νέας απασχόλησης µέσο τηλε-εργασίας) µε κοινωνι-

κούς σκοπούς, όπως η προσφορά υπηρεσιών σε ενήλικους και ανάπηρους. Είναι νω-

ρίς για να προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά φαί-

νεται να προσφέρει πολλές δυνατότητες επέκτασης της απασχόλησης µέσο τηλεµατι-

κής σε αστικές περιοχές και ταυτόχρονα να απευθύνεται στις κοινωνικές ανάγκες το-

πικών κοινοτήτων. 

5) Το Davis TeleWork Center είναι ένα τηλεκέντρο στις ΗΠΑ. Είναι ένα πλήρως εξο-

πλισµένο περιβάλλον γραφείου που µπορεί να εξυπηρετεί τηλε-εργαζόµενους ως: 

o Remote Office - µακρινό γραφείο, δουλεύεις εδώ αντί να οδηγείς,  

o Office Hotelling - προµηθεύει ένα προσωρινό γραφείο, 

o Work Skill Building - να αποκτάς εργασιακές δεξιότητες στο τηλε-κέντρο.  

Οι υπηρεσίες που το κέντρο προσφέρει είναι κυρίως οι ακόλουθες: 

o Κοινή χρήση Υπολογιστών 
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o Αποστολή –Λήψη Φαξ, 

o Πρόσβαση σε Internet – για σύνδεση µε τους πόρους του δικτύου,  

o Modems - για σύνδεση µε τα µηχανήµατα στη που βρίσκονται στον τόπο ερ-

γασίας, 

o Τηλέφωνα – συνεργάτες και εργασιακές επαφές διαθέσιµοι µε ένα τηλεφώ-

νηµα, 

o Αποµόνωση – εργασιακή ηρεµία χωρίς διακοπές. 

Είναι σαφές από τις διαθέσιµες ενδείξεις ότι τα περισσότερα τηλε-κέντρα πετύχανε 

τους κοινωνικούς σκοπούς τους, να αναπτύσσουν συνείδηση της τηλε-εργασίας, να παρέχουν 

προσπέλαση σε τεχνολογία πληροφορικής και να προσφέρουν ΙΤ πόρους σε τοπικές κοινότη-

τες. ∆ηµιουργούν επίσης απασχόληση µαθαίνοντας νέες δεξιότητες σε ανέργους. 

 

1.6 Νοµικά και Οικονοµικά ζητήµατα που αφορούν την 
Τηλεσυνεργασία 

Το νοµικό, οικονοµικό και κοινωνικό καθεστώς για τους Τηλεσυνεργαζόµενους στην 

Ευρώπη ποικίλει από χώρα σε χώρα. Σε ορισµένες χώρες οι διάφοροι νόµοι και κανονισµοί 

για τις επιχειρήσεις µε τηλε-εργαζόµενους έρχονται ορισµένες φορές σε αντίθεση. Έτσι οι 

τηλεσυνεργαζόµενοι αντιµετωπίζουν συχνά οικονοµικά προβλήµατα. Γενικά δεν υπάρχει νό-

µος που να απαγορεύει την τηλε-εργασία, δεν υπάρχουν όµως και νόµοι που να συµβάλλουν 

στην περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Για τις εταιρίες που προσφέρουν δουλειά σε τηλεσυνεργαζόµενους σε όλη την Ευ-

ρώπη, υπάρχουν πολλοί κανονισµοί για φόρους που επηρεάζουν τους τηλε-εργαζόµενους. 

'Όµως δεν υπάρχει για αυτές συγκεκριµένο φορολογικό καθεστώς έτσι πολλές φορές παρου-

σιάζονται νοµικά προβλήµατα σε ορισµένες εφαρµογές τηλεσυνεργασίας όπως teleshopping. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ευέλικτη µορφή της τηλε-εργασίας ενισχύει πολλές 

φορές φαινόµενα φοροδιαφυγής. 

Θέµατα ασφάλειας και υγείας των τηλεσυνεργαζοµένων δεν καθορίζονται από υπάρ-

χοντες νόµους. Αυτό οφείλεται τόσο στην δυσκολία επαλήθευσης για εφαρµογή του νόµου 

(απαραβίαστο της οικείας) όσο και στην έλλειψη µέριµνας για τα παραπάνω θέµατα. Βέβαια 

έχουν γίνει προτάσεις από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση για µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, 

όµως δεν έχει γίνει ακόµα εφαρµογή τους. 
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∆ιαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς νόµους για το απόρρητο και την ασφάλεια 

δεδοµένων. Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια των πληροφοριών απαιτού-

νται µηχανισµοί ασφάλειας (κρυπτογράφηση) που ίσως όµως να µην συµβαδίζουν µε το υ-

πάρχον θεσµικό πλαίσιο. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν σηµαντικά τεχνικά και νοµικά ζητήµατα σε ότι αφορά τις 

Ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες που επηρεάζουν την τηλεσυνεργασία. Από τεχνικής απόψεως, η 

έλλειψη εναρµόνισης µεταξύ των εθνικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και οι υψηλές 

τιµές για ορισµένες υπηρεσίες ήδη δηµιουργούν  δυσκολίες, ενώ από νοµικής  απόψεως δια-

φορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς νόµους για το απόρρητο και την ασφάλεια δεδοµένων. 

1.6.1 Συστάσεις για επίλυση των νοµικών και οικονοµικών προβληµά-
των 

1. Αποµάκρυνση των εµποδίων ανάπτυξης της τηλε-εργασίας  

2. Ενθάρρυνση των πειραµάτων για τηλε-εργασία 

3. ∆ιευκόλυνση της εισαγωγής της τηλε-εργασίας στις εταιρείες  

4. Βελτίωση των Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών 

1. Αποµάκρυνση των εµποδίων ανάπτυξης της Τηλε-εργασίας µε: 

• βοήθεια προώθησης της τηλε-εργασίας διασυνοριακά, ενθαρρύνοντας τους διά-

φορους οργανισµούς των χωρών να κατοχυρώσουν την τηλε-εργασία µε διεθνείς 

νόµους. 

• συνεργασία της αναπτυσσόµενης διασυνοριακής τηλε-εργασίας µε άλλες πληρο-

φοριακές τεχνολογίες όπως είναι το EDI, για την προστασία των ανεξάρτητων 

δεδοµένων καθώς επίσης και µείωση του κόστους αγοράς των πακέτων ασφαλεί-

ας για να λύσουν το πρόβληµα της ασφάλειας και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Επίσης χρειάζονται ξεκάθαροι κανονισµοί ασφάλειας για την τηλε-εργασία. 

• βοήθεια ανάλυσης των αρνητικών επιδράσεων της διασυνοριακής τηλε-εργασίας, 

στηριζόµενοι στην αρχή ότι οι υπάρχοντες κοινωνικοί νόµοι ισχύουν και για τους 

τηλε-εργαζόµενους και καθορίζοντας συγκεκριµένους κανόνες όσον αφορά στην 

υγεία, ασφάλεια και ασθένεια των τηλε-εργαζοµένων. 

2. Ενθάρρυνση των πειραµάτων για Τηλε-εργασία µε: 

• καµπάνιες ενηµέρωσης για τα πλεονεκτήµατα της τηλε-εργασίας  

• εγκατάσταση πειραµατικών sites (σταθµών εργασίας) 

• προώθηση telecenters, telecottages και satellite centers 
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Τα κέντρα αυτά προµηθεύουν τους χρήστες τους µε έναν αριθµό προχωρηµένων υ-

πηρεσιών όπως Εurο ISDN, Εurο νideotext, Ε-mail, υπηρεσίες ασφαλείας, videoconferencίng 

κ.λ.π. 

3. ∆ιευκόλυνση της εισαγωγής της τηλε-εργασίας στις εταιρείες µε την εισαγωγή άµε-

σων και έµµεσων βοηθητικών ενεργειών για την ανάπτυξη της τηλε-εργασίας και τη δηµι-

ουργία καινούργιων δουλειών. 

• Οι άµεσες βοηθητικές ενέργειες αναφέρονται στην οικονοµική υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων της τηλε-εργασίας στοχεύοντας στη διατήρηση  της εργασίας σε 

περιοχές που πλήττονται από προβλήµατα, όπως ανεργία, αποχώρηση νέων αν-

θρώπων και στην ενδυνάµωση συγκεκριµένων οικονοµικών τοµέών. 

• Οι έµµεσες βοηθητικές ενέργειες θα έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες 

να εφαρµόσουν τα project τηλε-εργασίας τους, τα οποία θα καλύπτουν νοµικούς 

και ρυθµιστικούς περιορισµούς. 

4. Βελτίωση των Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών 

• Για την προώθηση και υποστήριξη της τηλε-εργασίας χρειάζονται τέσσερις πα-

ράγοντες για να αυξήσουν την ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 

στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριµένα: 

• Η συνεργασία µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων µπορεί να βελτιώσει την 

ποιότητα των τηλεπικοινωνιών. 

• Επενδυτικές πρωτοβουλίες για υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών στις λιγότερο 

αναπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες 

• Τα Ευρωπαϊκά ταµεία χρειάζεται να υποστηρίξουν συγκεκριµένες υπηρεσίες για 

τηλε-εργασία. Οι υπηρεσίες του ευρωπαϊκού e-mail και µεταφοράς αρχείου θα 

πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν. 

• Οι επιτροπές ανάθεσης κεφαλαίου θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν τις αλλαγές 

στους εθνικούς νόµους και κανονισµούς όπου απαιτούνται . 

 

1.7 Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο 1 έγινε µία εισαγωγή στα χαρακτηριστικά της οµαδικής τηλε-

εργασίας. Αρχικά δόθηκαν οι ορισµοί της οµαδικής τηλε-εργασίας (CSCW) και στη συνέχεια 

περιγράφηκαν οι στόχοι , τα οφέλη καθώς και τα είδη CSCW που υπάρχουν σήµερα. Κατό-

πιν, περιγράφηκαν γενικά, οι ακαδηµαϊκές ερευνητικές εργασίες που έλαβαν χώρα στον το-

µέα αυτό µαζί µε µία σύντοµη επισκόπηση της αρχιτεκτονικής των συστηµάτων που υλο-



23 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

ποιήθηκαν. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι βασικά παραδείγµατα αναφοράς και εφαρµογής 

τηλε-εργασίας και τηλεκέντρων, ενώ παράλληλα τέθηκαν τα ανοικτά νοµικά και οικονοµικά 

ζητήµατα που προκύπτουν από την οµαδική τηλε-εργασία καθώς και ο προτεινόµενος τρόπος 

ούτος ώστε τα ανωτέρω προβλήµατα να υπερκεραστούν. 
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2 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CSCW 

2.1 Εισαγωγή 

Η Τηλεσυνεργασία µέσω ενός ηλεκτρονικά κατανεµηµένου χώρου µπορεί να οριστεί 

ως η αλληλεπίδραση µέσω σαφώς καθορισµένων διεπαφών και διαδράσεων, καθώς και η α-

νταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ανθρώπων που εργάζονται σε φυσικά ανόµοιες θέσεις, ή σε 

δυναµικά ετερογενή περιβάλλοντα µε σκοπό την ολοκλήρωση κοινών δραστηριοτήτων [17].  

Για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού χώρο τηλεργασίας χρησιµοποιούνται οι παρα-

κάτω γενικές αρχιτεκτονικές: 

• Η κεντρικοποιηµένη τηλεσυνεργασία που είναι βασισµένη στην ύπαρξη κεντρικών 

εξυπηρετητών. Απαιτείται η ύπαρξη ενός σχεδίου ελέγχου και διαχείρισης για τη 

σύνοδο που παρέχει έναν αυστηρό έλεγχο αλληλεπίδρασης µέσα σε ένα προκαθο-

ρισµένο πλαίσιο εργασίας. 
• Το οµότιµο κατανεµηµένο τηλεσυνεργατικό δίκτυο τερµατικών οντοτήτων όπου η 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους [19] συνδέεται αόριστα. 

  
Σχήµα 2-1 ∆οµή Επιπέδων µίας τυπικής τηλεσυνεργατικής συνόδου 
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Σε µία κεντρικοποιηµένη αρχιτεκτονική είναι ευκολότερο να διατηρηθεί η αιτιότητα 

και ο έλεγχος συγχρονισµού των γεγονότων, καθώς και η ρύθµιση τους, εντούτοις η αρχιτε-

κτονική αυτή δεν είναι εξελικτική, αφού είναι δύσκολη η παρακολούθηση της δυναµικότη-

τας υποστήριξης των διάφορων οντοτήτων της τηλεσυνεργατικής συνόδου. 

Αντίθετα σε ένα γρήγορα µεταβαλλόµενο κατανεµηµένο σύστηµα CSCW δεν υπάρ-

χει η έννοια του κεντρικού εξυπηρετητή για να διευθύνει την τηλεσυνεργατική σύνοδο. Στο 

κατανεµηµένο δίκτυο οι διάφορες τερµατικές οντότητες αλληλεπιδρούν από τις διανεµηµένες 

θέσεις. Ένα τέτοιο σύστηµα CSCW είναι µεν εξελικτικό [20], εντούτοις πρέπει να αντιµετω-

πίζει τα προβλήµατα του συγχρονισµού, του ταυτοχρονισµού και της αιτιότητας των γεγονό-

των που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εφαρµογών CSCW [21]. 

Το Σχήµα 2-1 παρουσιάζει µια τυπική αρχιτεκτονική CSCW όπου οι λειτουργίες της 

είναι δοµηµένες - οργανωµένες σε διάφορα επίπεδα. Η αρχιτεκτονική αυτή υλοποιείται µε 

βάση το πρότυπο του ενδιάµεσου επιπέδου που αναλύεται στη συνέχεια. 

2.2 Πρότυπα Ενδιάµεσου Επιπέδου 

Το πρότυπο ενδιάµεσου επιπέδου είναι µία αρχιτεκτονική CSCW τριών επιπέδων 
όπου στο ανώτερο επίπεδο υπάρχουν οι διεπαφές του χρήστη, στο ενδιάµεσο επίπεδο εκτε-
λούνται λειτουργίες ελέγχου ταυτοχρονισµού µετασχηµατισµού πληροφοριών και αντιγρα-
φής γεγονότων ενώ στο τρίτο (κατώτερο) επίπεδο εκτελούνται λειτουργίες µεταφοράς της 
πληροφορίας. 

Το πρότυπο ενδιάµεσου επιπέδου επιτρέπει την αποτελεσµατική αλληλεπίδραση α-
νάµεσα σε ανοµοιογενείς οµάδες χρηστών και γενικότερα Τερµατικών Οντοτήτων (ΤΟ), δη-
λαδή περιβάλλοντα µε διαφορετικές δυνατότητες και πόρους. 

2.2.1 ∆ιεπαφές Χρήστη  

Οι διεπαφές του χρήστη διασφαλίζουν τη µεταφορά των ενεργειών του χρήστη και 

γενικότερα µίας ΤΟ στον εικονικό χώρο της τηλεσυνεργατικής συνόδου όπου όλες οι ΤΟ αλ-

ληλεπιδρούν. Σε µια ποικίλη και ευρεία οµάδα ΤΟ είναι επιτακτικό η ανταλλαγή πληροφο-

ριών να πραγµατοποιείται κατά τρόπο συνεπή. Η διεπαφή πρέπει να επιτρέπει την ενσωµά-

τωση νέων εφαρµογών στον εικονικό χώρο µε ελάχιστες αλλαγές στον κώδικα. 

2.2.2 Ενδιάµεσο Επίπεδο (Middleware) 

Το ενδιάµεσο επίπεδο είναι το σηµαντικότερο επίπεδο όπου αντιµετωπίζονται η απο-

δοτική αντιγραφή γεγονότων, ο έλεγχος ταυτοχρονισµού και η διαχείριση ετερογένειας.  

Επανάληψη Γεγονότος (Event Replication):  Η αντιγραφή γεγονότος είναι η διερ-

γασία της διαφανούς και αποτελεσµατικής µετάδοσης γεγονότων που παράγονται από τις 
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δράσεις των ΤΟ, κατά τη τηλεσυνεργατική σύνοδο, ώστε να αναπαράγονται οι αρχικές δρά-

σεις στις αποµακρυσµένες ΤΟ. 

Έλεγχος Ταυτοχρονισµού (Concurrency Control): Ο έλεγχος ταυτοχρονισµού εί-

ναι η διαδικασία της διαιτησίας και της εφαρµογής ενός µηχανισµού ελέγχου για τη διατήρη-

ση συνεπούς κατάστασης όταν πολλαπλές ΤΟ χειρίζονται το ίδιο σύνολο κοινών διαµοιραζό-

µενων αντικειµένων στοιχειολογισµικού κατά τη διάρκεια της συνόδου. 

∆ιαχείριση Ετερογένειας (Heterogeneity Management):  Η διαχείριση της ετερο-

γένειας είναι η διαδικασία ενεργοποίησης της αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε 

ανοµοιογενείς οµάδες ΤΟ, δηλαδή σε περιβάλλοντα µε διαφορετικές δυνατότητες και πόρους, 

εφαρµόζοντας τους απαραίτητους µετασχηµατισµούς για να επέλθει ένα συνεπές νόηµα των 

αλληλεπιδράσεων των ΤΟ στο κοινό διαµοιραζόµενο χώρο της τηλεσυνεργατικής συνόδου. 

Μια ειδική απαίτηση των ετερογενών δικτύων είναι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ οµάδων ΤΟ 

µε ποικίλα ενδιαφέροντα και γρήγορα µεταβαλλόµενες ικανότητες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ΤΟ στα ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα όπου η ικανότητα 

του ασύρµατου δικτύου µπορεί να αλλάξει λόγω του ποσοστού λάθους ή του φορτίου σε µια 

ασύρµατη σύνδεση. 

Τα υπάρχοντα πρότυπα ενδιάµεσου επιπέδου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

τη τηλεσυνεργασία περιλαµβάνουν αρχιτεκτονικές CSCW βασισµένες σε ένα από τα παρα-

κάτω πρότυπα: η JavaRMI, η Κοινή Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης Αιτήσεων για τη ∆ιάθεση Αντι-

κειµένων (Common Object Request Broker Architecture - CORBA και το Μοντέλο Αντικειµέ-

νων Κατανεµηµένων Στοιχείων (Distributed Component Object Model – DCOM). 

2.2.2.1 Αρχιτεκτονικές CSCW Βασισµένες στην Java 

Η βασική τυποποίηση του µηχανισµού της Java για αποµακρυσµένες κλήσεις, JavaRMI 

(Remote Invocations) [24], είναι δύσκολα εφαρµόσιµη σε συνόδους πολλαπλών χρηστών α-

φού έχει διαπιστωθεί ότι έχει αργή απόκριση στις εφαρµογές πραγµατικού χρόνου [25].  

Αντίθετα η προδιαγραφή διαύλου πληροφοριών από τη JavaSoft παρέχει ένα νέο µο-

ντέλο που επιτρέπει τη συνεργασία. Ο δίαυλος αυτός επιτρέπει την αλληλεπίδραση µεταξύ 

των διαδικασιών στο ίδιο Java Virtual Machine (JVM) [26] αλλά δεν υποστηρίζει την αλλη-

λεπίδραση µεταξύ διάφορων JVM σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα. Πρόσφατα έ-

χουν προταθεί µερικές νέες επεκτάσεις για την γεφύρωση διαφορετικών JVM [28], οι οποίες 

είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο στάδιο αυτό. 
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2.2.2.2 Κοινή Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης Αιτήσεων για τη ∆ιάθεση Αντικειµέ-
νων - (CORBA) 

Το πρότυπο CORBA (Common Object Request Broker Architecture), αποτελεί µία 

Κοινή Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης Αιτήσεων για τη ∆ιάθεση Αντικειµένων Στοιχειολογισµι-

κού [29]. Το ενδιάµεσο επίπεδο του CORBA είναι η ∆ιαχείριση Αιτήσεων ∆ιάθεσης Αντι-

κειµένων  – Object Request Broker (ORB) που καθιερώνει τις σχέσεις µεταξύ των ΤΟ και 

των εξυπηρετητών µέσω ειδικών αντικειµένων στοιχειολογισµικού (ΑΣ). Το CORBA εξ αρ-

χής δεν σχεδιάστηκε για τη υποστήριξη τηλεσυνεργατικών συστηµάτων και για το λόγο αυτό 

έχουν προταθεί διάφορες αλλαγές έτσι ώστε να  προσαρµοστεί κατάλληλα και να µπορεί να  

εξυπηρετεί συστήµατα CSCW πραγµατικού χρόνου. Μερικά από τα δοµικά χαρακτηριστικά 

του CORBA που πρέπει να επανασχεδιαστούν στην περίπτωση του CSCW είναι τα παρακά-

τω:  

• Το CORBA πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να εξαλειφθούν αποτε-

λεσµατικά τα λειτουργικά εκείνα χαρακτηριστικά που δεν απαιτούνται από τις τη-

λεσυνεργατικές εφαρµογές ΤΟ πραγµατικού χρόνου. Για παράδειγµα η δυναµική 

επίκληση (dynamic invocation) υφίσταται σηµαντική λειτουργική επιβάρυνση 

(overhead) κατά τη χρήση της από ένα σύστηµα CSCW πραγµατικού χρόνου [30]. 

• Η διαφάνεια στο βασικό πρότυπο CORBA επιτρέπει την επίκληση ενός αντικει-

µένου από έναν αποµακρυσµένο κόµβο χωρίς ανώτατο όριο στον λανθάνοντα 

χρόνο όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι για το φορτίο του δικτύου [31]. Αυτό µπορεί να 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση ενός συστήµατος CSCW λόγο καθυστε-

ρήσεων.  

• Η υπηρεσία γεγονότων του CORBA καθορίζει τα κανάλια γεγονότων [37]. Στη 

περίπτωση του CSCW οι ΤΟ χρησιµοποιούν ένα υποσύνολο των γεγονότων από 

τον Παροχέα υπηρεσιών, και εποµένως πρέπει να εφαρµόσουν επιπρόσθετη διερ-

γασία φιλτραρίσµατος για να απορρίψουν τα µη χρήσιµα υποσύνολα γεγονότων 

[32].  

• Το CORBA δεν παρέχει κανένα πλαίσιο εργασίας για την διαχείριση ετερογένει-

ας. 

2.2.2.3 Μοντέλο Αντικειµένων Κατανεµηµένων Στοιχείων - (DCOM)  

Το πρότυπο Μοντέλο Αντικειµένων Κατανεµηµένων Στοιχείων (Distributed 

Component Object Model  DCOM) [33] έχει προταθεί από τη Microsoft και έχει µερικά ενδι-

αφέροντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που µπορούν να βοηθήσουν τη συνεργασία πραγµατι-

κού χρόνου. Μερικά από τα γνωρίσµατα αυτά είναι: 
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• Το DCOM µπορεί να προσδιορίσει τα αντικείµενα στα οποία οι ΤΟ στέλνουν ένα αί-

τηµα επανειληµµένα έτσι ώστε να δηµιουργήσει τα ανάλογα αντικείµενα και να ενη-

µερώσει τον κεντρικό εξυπηρετητή [34]. Κατόπιν αιτήσεως από τη ΤΟ για ένα συγκε-

κριµένο αντικείµενο, το DCOM ενεργοποιεί το αντικείµενο από την πλευρά του κε-

ντρικού εξυπηρετητή. Μετά από την έναρξη της αλληλεπίδρασης το DCOM στέλνει 

µόνο την ταυτότητα του συνόλου από το οποίο υποβλήθηκε το αίτηµα. 

• Το DCOM παρέχει τη δυνατότητα διαβιβάσεων των "δέλτα-απαιτήσεων" [35]. Αυτό 

είναι, ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά 

σε συνεργασία πραγµατικού χρόνου όσον αφορά τη µετάδοση των αλλαγών των γεγο-

νότων. 

Εντούτοις µερικά χαρακτηριστικά του DCOM δηµιουργούν σηµαντικά εµπόδια  στην 

πραγµατοποίηση τηλεσυνεργασίας, όπως για παράδειγµα το ότι δεν παρέχει υποστήριξη πο-

λύ-πλατφόρµων [36]. Επίσης, παρότι η υποστήριξη της δυναµικής επίκλησης (dynamic 

invocation) είναι ένα από τα ουσιαστικά πλεονεκτήµατα του DCOM, εντούτοις δεν υπάρχει 

κανένας ενδογενής µηχανισµός που να εγγυάται το συγχρονισµό των γεγονότων [38]. 

2.2.3 Επίπεδο Μεταφοράς Πληροφορίας 

Οι µηχανισµοί (πρωτόκολλα) επιπέδου µεταφοράς πληροφορίας αποτελούν τη βάση 

της αρχιτεκτονικής επικοινωνίας σε µια σύνοδο συνεργασίας. Για παράδειγµα, στο ∆ιαδίκτυο 

η ανταλλαγή πληροφοριών µε την χρήση του ∆ιαδικτυακού πρωτοκόλλου  Internet Protocol 

(IP). Με τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση των δικτύων ευρείας ζώνης, υπάρχει µια αυξανόµενη 

τάση για τη µεταφορά συγχρονισµένων πολυµέσων µέσω των δικτύων. Στη περίπτωση του 

CSCW, παράγεται και ανταλλάσσεται µεταξύ των µελών µιας οµάδας ΤΟ µεγάλος όγκος δε-

δοµένων. Το πρωτόκολλο του επιπέδου µεταφοράς όπως το TCP [39] µπορεί να χρησιµοποι-

ηθεί σε συστήµατα CSCW τα οποία περιλαµβάνουν ένα µικρό αριθµό ΤΟ και όπου η επικοι-

νωνία λαµβάνει χώρα από σηµείο σε σηµείο. Το TCP µπορεί να εξασφαλίσει υψηλή αξιοπι-

στία της παράδοσης δεδοµένων αλλά δεν είναι ιδιαίτερα προσαρµόσιµο σε ένα περιβάλλον 

δυναµικών ΤΟ. Αντίθετα τα συστήµατα πολλαπλής διανοµής που είναι βασισµένα στο UDP 

ελαττώνουν τους περιορισµούς στην προσαρµοστικότητα (scalability) που επιβάλλεται από 

το TCP. Εντούτοις η αξιοπιστία δεν είναι εγγυηµένη, αφού απαιτείται να ισορροπηθούν οι 

απαιτήσεις ασύγχρονης ανταλλαγής πληροφοριών και οι σχετικές ανάγκες τηλεσυνεργασίας 

πραγµατικού χρόνου του συστήµατος. Ο συνδυασµός πρωτοκόλλων όπως το Real-Time 

Transport Protocol (RTP) [23] και το Real Time Control Protocol (RTCP) [40], επιτρέπει τη 

µεταφορά δεδοµένων πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο. Το RTP χρησιµοποιείται για τον 

προσδιορισµό της πηγής συγχρονισµού, την αλληλουχία υποστήριξης µέσων µεταφοράς δε-

δοµένων και το συγχρονισµό των µέσων. Το RTCP προσδιορίζει την κάθε συµµετέχουσα ΤΟ, 

συλλέγει τα δεδοµένα περιεχοµένου, καθορίζει την ποιότητα εξυπηρέτησης των υπηρεσιών 
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πληροφοριών, και ζητά την αναµετάδοση όπου απαιτείται. 

2.3 Τεχνολογίες Τηλεσυνεργατικών Πρωτοκόλλων 

2.3.1 Εισαγωγή 

Η µεγάλη χρήση του ∆ιαδικτύου (Internet) οφείλεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στο 

παγκόσµιο ιστό (Wοrld Wide Web –WWW). Ο ιστός - Web, όπως τον ονοµάζουν οι χρήστες 

τους για χάρη συντοµίας, είναι µια υπηρεσία του ∆ιαδικτύου - Internet που του δίνει εξαιρε-

τικά φιλική όψη, αλλά και δυνατότητες διαχείρισης Πολυµέσων . Η υπηρεσία αυτή οφείλεται 

στην εφαρµογή των υπερκειµένων (Hypertext), όπου το υπερκείµενο δεν είναι τίποτε άλλο 

από ένα κείµενο όπου ορισµένες λέξεις κλειδιά (σύνδεσµοι) έχουν την ιδιότητα να οδηγούν 

σε άλλο επεξηγηµατικό κείµενο, εικόνα, ήχο ή ακόµη και σε video. 

Η φυσική θέση των δεδοµένων µιας σελίδας Web δεν περιορίζεται σε ένα κεντρικό 

υπολογιστή. Αντίθετα είναι κοινή πρακτική τα δεδοµένα αυτά να είναι διάσπαρτα σε διάφορα 

γεωγραφικά σηµεία. Για τη δηµιουργία µιας τέτοιας σελίδας απαιτείται ένας απλός κειµενο-

γράφος (editor), ένας Web server, καθώς και γνώση της γλώσσας HTML. Όταν ολοκληρωθεί 

η ανάπτυξη της σελίδας, η σελίδα µεταφέρεται σε κάποιο Web Server, απ’ όπου έχουν πρό-

σβαση όλοι οι χρήστες του Intemet. 

2.3.2 Η γλώσσα HTML 

Η γλώσσα ΗΤΜL (HyperText Markup Language) είναι ένα υποσύνολο της γλώσσας 

SGML (Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την ΙΒΜ προκειµένου 

να λυθεί το πρόβληµα της µη τυποποιηµένης εµφάνισης κειµένων σε διάφορα υπολογιστικά 

συστήµατα. Η SGML αποτελείται από τρία µέρη: Στο πρώτο µέρος ορίζεται η γραµµατοσει-

ρά που θα χρησιµοποιηθεί. Στο δεύτερο µέρος ορίζονται τα tags (ετικέτες) που χρησιµοποι-

ούνται για τη µορφοποίηση του συγκεκριµένου εγγράφου. Το τρίτο µέρος περιέχει το κείµενο 

µαζί µε τα tags, που δίνει και το οπτικό αποτέλεσµα. 

Το tag είναι ένα είδος εντολής που προσδίδει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο 

κείµενο, για παράδειγµα επιλογή µεγέθους χαρακτήρων. Η αρχιτεκτονική της γλώσσας 

HTML φαίνεται στο σχήµα 2-2.  

Όπως προαναφέρθηκε, η γλώσσα ΗΤΜL αποτελείται από κείµενο και tags (ετικέτες) 

που καθορίζουν την εµφάνιση και τις ιδιότητες τον κειµένου. Σχεδόν όλα τα tags εσωκλείο-

νται µεταξύ των χαρακτήρων «<» και «>». Υπάρχουν απλά και διπλά tags. Ένα παράδειγµα 

απλού tag είναι το <BR>, που δηλώνει αλλαγή γραµµής στο κείµενο. 
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Σχήµα 2-2: Με την HTML οι υπεύθυνοι ανάπτυξης έχουν τον έλεγχο µόνο στα τελικά HTML αρχεία. 
Το World Wide Web Concortium (W3C) ελέγχει τα HTMLDTD αλλά και τους κανόνες παραγωγής 

(Production Rules). 

Στη δεύτερη περίπτωση, δυο tags σηµαδεύουν την αρχή και το τέλος του κειµένου 

που θα επηρεάσουν, για παράδειγµα <Β>Hello</Β>. Στο παράδειγµα αυτό, η λέξη που περι-

στοιχίζεται από τα δύο tags θα εµφανιστεί στην οθόνη τον υπολογιστή µε έντονη γραφή. Ό-

πως φαίνεται από το παράδειγµα, το δεύτερο tag (που ακυρώνει την ισχύ του πρώτου) εµπερι-

έχει και το χαρακτήρα "/". Αυτό ισχύει σε όλα τα διπλά tags. Ειδική περίπτωση απλού tag 

αποτελεί αυτή του σχολίου. Ότι γράφεται µεταξύ των χαρακτήρων < ! -- και --> θεωρείται 

σχόλιο που δεν πρόκειται να εµφανισθεί στον Web browser. Τα σχόλια µπορούν να βρίσκο-

νται σε οποιοδήποτε σηµείο ενός κειµένου HTML. 

Ορισµένα tags ακολουθούνται και από παραµέτρους (µία ή περισσότερες), για παρά-

δειγµα: <IMG SRC="loqo.gίf ALT= Loqo ALIGN=MIDDLE>. Τα tags µπορούν να γράφο-

νται είτε µε πεζά είτε µε κεφαλαία γράµµατα. 

Κενές γραµµές, καθώς και τα επιπλέον κενά µεταξύ λέξεων δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Κάθε σελίδα Web πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει µε <ΗΤΜL> και </ΗΤΜL> αντίστοιχα. 

Μεταξύ αυτού τον διπλού tag γράφεται όλο το HTML κείµενο. Το tag αυτό χρησιµοποιείται 

ως κωδικός αναγνώρισης του κειµένου ως HTML από τον Web browser. Κάθε HTML κείµε-

νο χωρίζεται σε δυο βασικά τµήµατα: το τµήµα της επικεφαλίδας και το κυρίως σώµα της 

σελίδας. Η επικεφαλίδα προσδιορίζεται από το διπλό tag <HEAD> και παρέχει πληροφορίες 

για το κείµενο που ακολουθεί. Το συνηθισµένο περιεχόµενο του <HEAD> είναι ο τίτλος της 

Web σελίδας, ο οποίος ορίζεται από το διπλό tag <TΙΤLΕ>. 

2.3.3 Τεχνολογία πρωτοκόλλου XML 

2.3.3.1 Εισαγωγή 

Η XML χρησιµοποιείται για την ενοποίηση χαλαρά-συνδεδεµένων εφαρµογών τύπου 

CSCW διαφορετικών ΤΟ, όπως για παράδειγµα η περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλα-

γών.  
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Στη συνέχεια περιγράφονται οι πιο σηµαντικές τεχνολογίες και πρωτοβουλίες στο 

χώρο του XML πρωτοκόλλου. Στο σχήµα 2-3 γίνεται µια περιγραφή του Μοντέλου Σύνταξης 

της Πληροφορίας µε βάση την XML. 

 

Σχήµα 2-3: Μοντέλο Σύνταξης της Πληροφορίας στην XML 

Το Forum W3C δηµιούργησε την «Πρωτοβουλία πρωτοκόλλου XML» µε σκοπό την 

ανάπτυξη λύσεων οι οποίες θα επιτρέπουν σε µια διαλειτουργική αρχιτεκτονική πολλών επι-

πέδων να δοµείται υπό την απλή µορφή αποστολής µηνυµάτων. Η προαναφερόµενη αρχιτε-

κτονική επιπέδων απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα 2-4: 

 

Σχήµα 2-4: Με την XML η οµάδα εργασίας έχει τον έλεγχο του ορισµού των τύπων των δεδοµένων 
και του τελικού αρχείου. Το W3C τυποποιεί µόνο τους κανόνες παραγωγής (Production Rules) 

 

a 

b 

x 

y 

Σχήµα 

XML 

<a> 

     <b> 

 <x>…</x> 

 <y>…</y> 

    </b> 

</a> 

Επιβάλλει 

τη ∆οµή 

Παραγόµενη νέα δοµή δεδο-
µένων 
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Η οµάδα εργασίας πρωτοκόλλου XML σχεδίασε τα ακόλουθα τέσσερα δοµικά στοιχεία: 

 Ένα φάκελο περισυλλογής δεδοµένων XML τα οποία µεταφέρονται κατά τρόπο δια-

λειτουργικό. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η διανεµηµένη επεκτασιµότητα και 

εξελιξιµότητα 

 Μια συνθήκη για το περιεχόµενο του φακέλου όταν αυτός χρησιµοποιείται για  ε-

φαρµογές RPC (διαδικασίες αποµακρυσµένης κλήσης). Η συνθήκη αυτή ακολουθεί 

την τυποποίηση της IETF. 

 Ένα µηχανισµό για τη σειριακή διάταξη των δεδοµένων που δεν ακολουθούν συντα-

κτικά πρότυπα δεδοµένων, όπως οι γραφικές παραστάσεις αντικειµένου και οι γραφι-

κές παραστάσεις οι οποίες βασίζονται στους τύπους δεδοµένων της XML. 

 Ένα µηχανισµό για την µεταφορά του HTTP στα πλαίσια ενός πρωτοκόλλου XML. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι το HTTP είναι ο µόνος µηχανισµός µεταφοράς δεδοµένων που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται, ούτε ότι η υπο-

στήριξη µεταφοράς του HTTP είναι υποχρεωτική. Αυτός ο µηχανισµός εξετάζει µόνο 

το γεγονός ότι η µεταφορά HTTP χρησιµοποιείται ευρέως, και πρέπει έτσι να εξετα-

στεί από αυτήν την οµάδα εργασίας της XML.  

Επιπλέον, για την υλοποίηση των παραπάνω δοµικών στοιχείων τίθενται οι ακόλου-

θες απαιτήσεις: 

 Η δοµή του φακέλου και οι µηχανισµοί σειριακής διάταξης δεδοµένων δεν αποκλεί-

ουν οποιοδήποτε πρότυπο προγραµµατισµού ούτε απαιτούν οποιοδήποτε ιδιαίτερο 

τρόπο επικοινωνίας µεταξύ κόµβων (peers). 

 Πρέπει να υποστηριχθεί η διανεµηµένη επεκτασιµότητα όπου τα επικοινωνούντα 

συµβαλλόµενα µέρη δεν έχουν την προγενέστερη γνώση του ενός µε το άλλο . 

Η πρώτη οµάδα εργασίας σε αυτήν την κίνηση είναι η XML Working Group. Αυτή η 

οµάδα εργασίας δηµιούργησε ένα πρωτόκολλο SOAP-like για αποστολή XML µηνυµάτων 

τύπου comprising an envelope, συνθήκες σειριακής διάταξης αντικειµένων, ένα δεσµό HTTP 

transport binding καθώς και συνθήκες για την εκτέλεση αποµακρυσµένων κλήσεων διαδικα-

σιών. 

Οι τεχνολογίες πρωτοκόλλου XML χωρίζονται στις επόµενες εξειδικευµένες κατηγο-

ρίες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια 

• Γνωστοποίηση και Ανακάλυψη Υπηρεσιών: UDDI, ADS, DISCO 

• Πρωτόκολλα και Αποστολή µηνυµάτων: SOAP, XML-RPC, BXXP, ebXML 

Messaging, W3C XML Protocol 
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• Περιγραφή διασύνδεσης: WSDL, UDDI, SCL, NASSL 

• ∆ιαλειτουργικότητα: CORBA/SOAP ενσωµάτωση 

2.3.3.2 Γνωστοποίηση και Ανακάλυψη Υπηρεσιών (Advertisement and Discov-
ery of Services –ADS) 

Η ADS προτάθηκε από την IBM και δίνει τη δυνατότητα στους παροχείς υπηρεσιών 

διαδικτύου να γνωστοποιούν τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τους στις ΤΟ. Η ADS λαµβά-

νει υπ’ όψιν της τη συγκέντρωση των πληροφοριών της κάθε υπηρεσίας, και παρέχει τρόπους 

για τη σύνδεση περιεχοµένου και υπηρεσιών. 

Είναι ένας απλός µηχανισµός από τον οποίο ένας κεντρικός εξυπηρετητής διαδικτύου 

µπορεί να  µετατραπεί σε έναν εξυπηρετητή καταλόγου ο οποίος χρησιµοποιείται για τη δια-

φήµιση των εµπεριεχοµένων υπηρεσιών του (π.χ. Β2Β), επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό στις 

µηχανές αναζήτησης να ανακαλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο κεντρικός αυτός εξυπη-

ρετητής διαδικτύου. Ο µηχανισµός αυτός:  

• Χρησιµοποιεί τις υπάρχουσες σελίδες HTML για να ενισχύσει τη θέση των περι-

γραφών XML των επιχειρησιακών υπηρεσιών. 

• Εισάγει ένα βασικό πρωτόκολλο αναζήτησης HTTP. 

• Κατασκευάζει ένα µηχανισµό επέκτασης που χρησιµοποιεί έγγραφα σε γλώσσα 

περιγραφής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (WSDL) για να επιτρέψει την εύκαµπτη ολο-

κλήρωση µε τα επερχόµενα πρότυπα καταλόγου. 

Η ADS χρησιµοποιεί την αρχιτεκτονική περιγραφής υπηρεσιών WSDL για τις διά-

φορες υπηρεσίες του διαδικτύου που διαφηµίζει. Η ADS υποστηρίζει τις ακόλουθες τρεις 

κατηγορίες περιγραφών υπηρεσιών:  

1. Ενιαίας υπηρεσίας.  

2. Συλλογής των υπηρεσιών.  

3. Αποθήκης (Data Warehouse) των πληροφοριών υπηρεσιών.  

Επιπλέον, η ADS υποστηρίζει δύο µηχανισµούς που επιτρέπουν στους φορείς παροχής 

υπηρεσιών να αναγγείλουν τη διαθεσιµότητα των περιγραφών υπηρεσιών. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε τους παρακάτω δυο µηχανισµούς:  

 ∆ηµιουργία ενός αρχείου svcsadvt.xml που τοποθετείται στον κατάλογο ρίζας του 

κεντρικού εξυπηρετητή. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών µπορούν να δηµιουργήσουν 

ένα ονοµασµένο αρχείο svcsadvt.xml στον κατάλογο ρίζας του κεντρικού εξυπηρε-

τητή τους προκειµένου να διαφηµιστούν οι προσφορές τους. Τα περιεχόµενα αυτού 
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του αρχείου µπορεί να είναι ένα έγγραφο WDS που περιγράφει µια ενιαία υπηρε-

σία, ένα έγγραφο καταλόγων περιγραφής υπηρεσιών που περιγράφει ένα σύνολο 

υπηρεσιών, ή ένα έγγραφο WSDL που περιγράφει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για να έρθουν σε επαφή µε µια αποθήκη υπηρεσιών. Η χρήση ενός svcsadvt.xml 

αρχείου παρέχει στα εργαλεία αναζήτησης ένα ευρετήριο ανεύρεσης υπηρεσιών. 

 Χρήση µιας µετα-ετικέτας που φέρει την τιµή serviceDescriptionLocation στις ι-

διότητες ονόµατός του και µπορεί να περιληφθεί σε οποιαδήποτε σελίδα HTML 

ενός δεδοµένου φιλοξενητή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ετικέτα αυτή περιλαµβά-

νεται ετικέτα στις ιδιαίτερα ορατές σελίδες της υπηρεσίας, όπως το έγγραφο ρίζας 

του κεντρικού εξυπηρετητή. Επιπρόσθετα η ιδιότητα content της ετικέτας πρέπει 

να έχει ένα έγκυρο URL το οποίο να δείχνει τη θέση του εγγράφου που απαριθµεί 

τις περιγραφές υπηρεσιών. Όπως το περιεχόµενο του αρχείου svcsadvt.xml, έτσι 

και το έγγραφο που παραπέµπεται µπορεί να είναι είτε ένα ενιαίο έγγραφο WDS, 

δηλαδή ένα έγγραφο καταλόγων περιγραφής υπηρεσιών, είτε ένα έγγραφο WSDL 

που περιέχει τις πληροφορίες για το µηχανισµό πρόσβασης σε µια αποθήκη υπηρε-

σιών (Data Warehouse). Σε κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις, κάθε αίτηµα τύπου 

HTTP GET που απευθύνεται στο URL πρέπει να επιστρέφει στην ΤΟ τις επιθυµη-

τές πληροφορίες. 

2.3.3.3 Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικείµένων Στοιχειολογισµικού (Simple 
Object Access Protocol – SOAP) 

Το SOAP είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο για την ανταλλαγή κωδικοποιηµένων πλη-

ροφοριών τύπου XML. Το SOAP υλοποιείται µε τη χρήση ενός φακέλου XML για τη µετα-

φορά δεδοµένων, ενός συνόλου από κανόνες για την κωδικοποίηση αντικειµένων προγραµ-

µάτων στην XML, και µια συνθήκη για την εκτέλεση αποµακρυσµένων κλήσεων διαδικα-

σιών (RPC). 

Κατασκευασµένο από τις Microsoft, IBM, DevelopMentor, Lotus και UserLand, το 

SOAP βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό. Το SOAP δηµιουργήθηκε αρχικά στα πλαί-

σια της τυποποίησης της γλώσσας XML-RPC και έχει υποστεί τρεις σηµαντικές αναδοµήσεις 

ενώ σήµερα αποτελεί τον πλέον πρακτικό συνδυασµό των XML/HTTP και RPC για την απο-

στολή µηνυµάτων. 

2.3.3.4 XML-RPC 

Το XML-RPC είναι ένας προκάτοχος του SOAP, που δηµιουργήθηκε από µέλη της 

αρχικής οµάδας SOAP που απαρτίζονται από τις εταιρείες UserLand, Microsoft and 

Developmentor. Το XML-RPC παρέχει ένα απλό πρωτόκολλο για αποµακρυσµένες κλήσεις 

διαδικασιών χρησιµοποιώντας XML και HTTP. Μερικές ενδιαφέρουσες υλοποιήσεις έγιναν 
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χρησιµοποιώντας το XML-RPC, που κυµαίνονται από τις εµφωλευµένες συσκευές µέσω web 

browser, µέχρι εφαρµογές τις εξυπηρετητών. 

2.3.3.5 Πρωτόκολλο Ανταλλαγής ∆οµοστοιχείων (Blocks Εxtensible Εxchange 

Protocol – BXXP) 

Το BXXP προσφέρει µια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση των πρωτοκόλλων XML-

RPC και SOAP. Αντί να δοµείται πάνω στο επίπεδο του HTTP, το BXXP βρίσκεται ακριβώς 

πάνω το επίπεδο του πρωτοκόλλου TCP. Υποστηρίζει πιστοποίηση εγκυρότητας, ασφάλεια 

µεταφορών και µετάδοση δεδοµένων. Το οµάδα εργασίας του BXXP δηµιούργησε για την 

άµεση αποστολή των µηνυµάτων του, το πρωτόκολλο IMXP. Η τυποποίηση του BXXP γίνε-

ται µέσω της IETF. 

2.3.3.6 Ανακάλυψη ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών (Discovery of Web Services – 
DISCO) 

Το DISCO «αντιπροσωπεύει την τρέχουσα σκέψη» στη Microsoft για την ανακάλυ-

ψη των υπηρεσιών SOAP/web. Προτείνει έναν τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες για εφαρ-

µογές web θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε αρχεία και να ανακτηθούν από έναν χρήστη 

πράκτορα (agent). 

2.3.3.7 Αποστολή µηνυµάτων Ηλεκτρονικού Επιχειρήν (ebXML Messaging)  

Η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού επιχειρήν αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πρω-

τοβουλίας του σώµατος Ηνωµένων Εθνών για την Προώθηση του Εµπορίου και των Ηλε-

κτρονικών Επιχειρήσεων (UN/CEFACT) και του OASIS, για τη δηµιουργία µιας υπό-

κατασκευής XML για τη διενέργεια ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού επιχειρήν αναφέρεται ως ebXML (Electronic 

Business XML Initiative Transport/Routing and Packaging – Messaging Service) 

Η αποστολή µηνυµάτων της ebXML διαφέρει από κάποιες άλλες τυποποιήσεις στην 

περιοχή αυτή (π.χ. SOAP) στο ότι για να πακετάρει τα τµήµατα ενός µηνύµατος χρησιµοποιεί 

το πρωτόκολλο MIME αντί για µια 100% XML λύση. 

2.3.3.8 Πρωτόκολλο ηλεκτρονικού επιχειρήν (Universal Description, Discovery 
and Integration – UDDI) 

Το πρωτόκολλο ηλεκτρονικού επιχειρήν τύπου UDDI δηµιουργήθηκε από µια οµάδα 

εργασίας που συστάθηκε τον Ιούλιο του έτους 2000 από τις Microsoft, IBM και Ariba, που 

αποτελούν τις σηµαντικότερες εταιρίες B2B διεθνώς. 

Το UDDI είναι µια προδιαγραφή για κατανεµηµένους αποθηκευτικούς χώρους πλη-

ροφοριών των υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου. Με βάση το UDDI έχει δηµιουργηθεί ένα δηµόσια 
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προσιτό σύνολο εφαρµογών που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καταχωρούν τις πληροφορίες 

για τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου που προσφέρουν, έτσι ώστε άλλες επιχειρήσεις να µπορούν να 

τις αναζητήσουν και να τις εντοπίσουν. Το κύριο τµήµα του UDDI είναι η «επιχειρησιακή 

εγγραφή UDDI» που είναι ένα αρχείο XML το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια 

επιχειρησιακή οντότητα καθώς και τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου που προσφέρει. Εννοιολογικά, 

οι πληροφορίες που παρέχονται σε µια «επιχειρησιακή εγγραφή UDDI» αποτελούνται από 

τρία συστατικά:  

• τις άσπρες σελίδες (white pages) που περιλαµβάνουν τη διεύθυνση και την επα-

φή. 

• Τις κίτρινες σελίδες (yellow pages) που περιλαµβάνουν τις βιοµηχανικές κατη-

γοριοποιήσεις που βασίζονται στις τυποποιηµένες ταξινοµήσεις. 

• Τις πράσινες σελίδες (green pages) που περιέχουν τεχνικές πληροφορίες για τις 

υπηρεσίες που εκτίθενται από την επιχείρηση. Οι πράσινες σελίδες περιλαµβά-

νουν τις αναφορές των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου, καθώς 

επίσης υποστηρίζουν και δείκτες σε διάφορα αρχεία τα οποία βασίζονται σε µη-

χανισµούς αναζητήσεων URL, αν αυτό είναι απαραίτητο. 

Το UDDI δίνει τη δυνατότητα της δηµιουργίας µιας κοινής λειτουργίας που αναφέρε-

ται ως «επιχειρησιακό ληξιαρχείο UDDI» η οποία δοµεί έναν αποθηκευτικό χώρο για κάθε 

επιχείρηση στο ∆ιαδίκτυο. Ως επί το πλείστον, τα προγράµµατα αναζήτησης χρησιµοποιούν 

το «επιχειρησιακό ληξιαρχείο UDDI» έτσι ώστε να εντοπίσουν τις πληροφορίες που αφορούν 

παρεχόµενες υπηρεσίες από διαφορετικές επιχειρήσεις. Αυτό το επιτυγχάνει η UDDI χρησι-

µοποιώντας κατανεµηµένες περιοχές υπηρεσιών βασιζόµενες στο ∆ιαδίκτυο καθώς και τις 

λειτουργικές συνθήκες πρόσβασης στις περιοχές αυτές χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο 

SOAP. 

Στην περίπτωση των προγραµµατιστών, το «επιχειρησιακό ληξιαρχείο UDDI» χρη-

σιµοποιείται για την προετοιµασία των συστηµάτων έτσι ώστε αυτά να είναι συµβατά µε τις 

διαφηµιζόµενες υπηρεσίες διαδικτύου ή για να περιγράψουν τις δικές τους υπηρεσίες ∆ιαδι-

κτύου στους άλλους. 

2.3.4 Η γλώσσα WSDL 

Η γλώσσα προγραµµατισµού WSDL (Web Services Description Language) εκδόθηκε 

από τις Microsoft, IBM, Ariba (οι τρεις πρωτεργάτες της UDDI). Η WSDL είναι µια γλώσσα 

XML που περιγράφει υπηρεσίες δικτύου οι οποίες αναφέρονται ως σηµεία τερµατισµού (end-

points). Η WSDL δηλαδή είναι ένα σχήµα XML το οποίο περιγράφει τις υπηρεσίες των δι-

κτύων ως ένα σύνολο σηµείων τερµατισµού. Τα σηµεία αυτά τερµατισµού βρίσκονται µέσα 
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στα µηνύµατα, τα οποία  περιέχουν πληροφορίες που αφορούν είτε έγγραφα είτε διαδικασίες. 

Οι διαδικασίες και τα έγγραφα περιγράφονται περιληπτικά, και δεσµεύονται σε ένα συγκε-

κριµένο τύπο µηνυµάτων για τον καθορισµό ενός σηµείου τερµατισµού.  

Η WSDL είναι επεκτάσιµη ώστε να επιτρέπει την περιγραφή των σηµείων τερµατι-

σµού και των µηνυµάτων τους, ανεξάρτητα από το ποιοι τύποι µηνυµάτων ή ποια πρωτόκολ-

λα δικτύων χρησιµοποιούνται κατά την επικοινωνία.. 

Η WSDL περιγράφει τις υπηρεσίες του διαδικτύου µε δοµηµένο τρόπο καθορίζοντας 

µία γραµµατική XML η οποία τις περιγράφει ως συλλογές των σηµείων τερµατισµού ικανών 

για ανταλλαγή µηνυµάτων. Οι ορισµοί των υπηρεσιών µέσω της WSDL παρέχουν την απα-

ραίτητη τεκµηρίωση για τα διανεµηµένα συστήµατα και χρησιµεύουν ως ένας κανόνας για 

την αυτοµατοποίηση των λεπτοµερειών που περιλαµβάνονται στην επικοινωνία των εφαρµο-

γών. 

2.4 Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο 2 έγινε µία εισαγωγή στις τεχνολογίες CSCW. Αρχικά παρουσιάστη-

καν τα πρότυπα ενδιάµεσου επιπέδου που εφαρµόζονται σε αρχιτεκτονικές συστηµάτων 

τριών επιπέδων και άνω, όπως η Java, το CORBA και το DCOM. Κατόπιν, περιγράφηκαν οι 

τύποι των τηλεσυνεργατικών πρωτοκόλλων που υπάρχουν σήµερα όπως το HTML και το 

XML καθώς και οι εξελισσόµενες τεχνολογίες που πηγάζουν από το τελευταίο. 
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3 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CSCW 

3.1 Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο § 1.1.2 η CSCW µπορεί να ταξινοµηθεί σε τέσ-

σερις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις ανάλογα µε το χρόνο και το χώρο [41]:  

• Κεντρικοποιηµένη σύγχρονη που απαιτούν επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο και 

πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπιδράσεις. 

• Κατανεµηµένη σύγχρονη που απαιτούν την υποστήριξη της µετάδοσης, της πληρο-

φορίας και της κατανοµής της, στα µέλη της οµάδας και παρέχουν αλληλεπιδράσεις 

σε πραγµατικό χρόνο σε οµάδες διασκορπισµένες σε διαφορετικά σηµεία. Παραδείγ-

µατα αποτελούν «κουβέντα στο δίκτυο (network chat)» , «διαµοιραζόµενος πίνακας 

(shared whiteboard)», «από κοινού σύνταξη σε πραγµατικό χρόνο (real-time joint 

editing)», «πολυµεσική συνεδρίαση (multimedia conferencing)» και «οπτικό τηλέ-

φωνο  (videophone)». 

• Κεντρικοποιηµένη ασύγχρονη επικοινωνία, αναφέρεται σ’ εκείνες τις δραστηριότη-

τες που συµβαίνουν στον ίδιο χώρο αλλά σε διαφορετικές στιγµές. Οµάδες για νέα 

(Newsgroups) και electronic bulletin boards είναι τέτοια παραδείγµατα. 

• Κατανεµηµένη ασύγχρονη επικοινωνία, επιτρέπει την ανταλλαγή µηνυµάτων ανάµε-

σα στις οµάδες ΤΟ ασύγχρονα. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ταχυδροµείο φωνής 

είναι τέτοια παραδείγµατα [42]. 

 

Η Τηλεσυνεργασία διαφέρει από τις παραδοσιακές εφαρµογές πολλών χρηστών, ό-

πως για παράδειγµα αυτές που αφορούν προσπέλαση σε βάσεις δεδοµένων και στο διαµοιρα-

σµό του χρόνου χρήσης συστηµάτων (time-sharing), στο ότι οι κλασσικές µέθοδοι δίνουν στο 

χρήστη την ψευδαίσθηση ότι είναι ο µόνος χρήστης του συστήµατος αποκρύπτοντας τις δρα-

στηριότητες των άλλων χρηστών. Στη Τηλεσυνεργασία οι χρήστες είναι γνώστες του διαµοι-

ρασµού και της συνεργασίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοτυπία και η σύλληψη του 

πως οι άνθρωποι εργάζονται σε περιβάλλον τηλεσυνεργασίας.  

Ο συνολικός εξοπλισµός (groupware) που χρησιµοποιείται από µια οµάδα τηλεσυ-

νεργαζόµενων ΤΟ δηµιουργεί ένα διαµοιραζόµενο ηλεκτρονικό χώρο εργασίας που τους δια-

σφαλίζει επικοινωνία, συνεργασία και συντονισµό. 
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3.2 ∆υσκολίες στην ανάπτυξη συστηµάτων CSCW 

Συγκρινόµενη µε το έργο της ανάπτυξης εφαρµογών για ένα χρήστη, η ανάπτυξη συ-

στηµάτων για πολλούς χρήστες και πιο συγκεκριµένα η ανάπτυξη συστηµάτων Τηλεσυνερ-

γασίας είναι αρκετά πιο δύσκολη. Αυτό γιατί οι σχεδιαστές συστηµάτων CSCW αντιµετωπί-

ζουν όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σχεδιαστές των εφαρµογών για έναν χρήστη 

αλλά πρέπει να επιλύσουν και κάποια επιπλέον. Αρχικά, απαιτούνται γνώσεις ψυχολογίας 

ώστε να γνωρίζουν το πως οι άνθρωποι συµπεριφέρονται όταν βρίσκονται σε οµάδες. Είναι 

γνωστό ότι, η συµπεριφορά αυτή αλλάζει ανάλογα µε το µέγεθος και το βαθµό οµοιογένειας 

της οµάδας, και το ρόλο που καλείται να παίξει ο κάθε χρήστης µέσα στην οµάδα. Κατά ανά-

λογο τρόπο αλλάζουν και οι παράµετροι αποδοτικότητας των τεχνολογιών που υποστηρίζουν 

τις διαφορετικές οµάδες. Η ευκολία της χρήσης ενός συστήµατος CSCW πρέπει να είναι µε-

γαλύτερη από ότι ενός µονοχρηστικού συστήµατος, αφού ο ρυθµός χρήσης των πόρων του 

συστήµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το ρυθµό της συνεργασίας. Η αντιδραστικότητα και η 

αξιοπιστία του συστήµατος αποτελούν πλέον πιο σηµαντικά θέµατα. Επιπλέον, απαιτείται 

πολύ καλή ενσωµάτωση των δικτυακών τεχνολογιών µιας και τα συστήµατα αυτά αποτελούν 

κατά βάση κατανεµηµένα συστήµατα οπότε παρουσιάζουν ειδικά προβλήµατα όπως αυτά 

που σχετίζονται µε την έλλειψη συγχρονισµού. 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να οργανώσουν τα τεχνικά ζητήµατα [99] που 

αποτελούν τη βάση των συστηµάτων CSCW. Για παράδειγµα ο Ellis προτείνει ότι η ανάπτυ-

ξη τέτοιων συστηµάτων βασίζεται στην προσέγγιση των παρακάτω τεσσάρων αρχών [98] 

(επιπροσθέτως της κοινωνιολογίας): των κατανεµηµένων συστηµάτων (λειτουργικά συστή-

µατα και βάσεις δεδοµένων), των δικτυακών επικοινωνιών (εύρος ζώνης και πρωτόκολλα 

πολυµέσων), της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και της τεχνητής νοηµοσύνης 

(intelligent agents). 

Σύµφωνα µε τον Baecker [100], η ανάπτυξη συστηµάτων CSCW απαιτεί ολοκληρω-

µένη γνώση πάνω στον τοµέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, των δικτύων και 

των επικοινωνιών, των λειτουργικών συστηµάτων και των συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, 

των παραθυρικών (windowing) συστηµάτων και περιβαλλόντων, της τεχνολογίας ήχου και 

video, και της τεχνητής νοηµοσύνης. Στη διατριβή του, ο Rudebusch [97] οργανώνει τα τε-

χνικά ζητήµατα των συστηµάτων Τηλεσυνεργασίας σε τέσσερα επίπεδα αφαίρεσης: την αλ-

ληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, τον έλεγχο της συνεργασίας, την κατανοµή και την επι-

κοινωνία. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τους τρεις βασικότερους από τους παραπάνω τοµείς, 

που σχετίζονται κυρίως µε την ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων CSCW, δηλαδή αυτής της 

τεχνολογίας αλληλεπίδρασης, της τεχνολογίας κατανοµής και της τεχνολογίας δικτύων. 
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3.2.1 Τεχνολογία αλληλεπίδρασης 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται µε την αλληλε-

πίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ανθρώπου. Τυπικά παρα-

δείγµατα αποτελούν τα συστήµατα παραθύρων, οι συσκευές εισόδου-εξόδου, τα ψηφιακά και 

αναλογικά µέσα και η διαχείριση του χώρου εργασίας. 

Η CSCW υποστηρίζει τη συνεργασία επιτρέποντας στις ΤΟ να µεσολαβούν στην αλ-

ληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας. Οι Bowers και Rodden εξηγούν ότι αυτή η αλ-

ληλεπίδραση διαµέσου υπολογιστών προήλθε από την κλασσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-

υπολογιστή (HCI) αλλά ο ρόλος της είναι τελείως διαφορετικός [43]. 

Πολλά από τα αρχικά συστήµατα CSCW χρησιµοποιούσαν συστήµατα διαµοιραζό-

µενου παραθύρου για να µετατρέψουν υπάρχουσες εφαρµογές ενός χρήστη βασισµένες σε 

παράθυρα σε εφαρµογές πολλών χρηστών. Τα συστήµατα διαµοιραζόµενου παραθύρου συ-

χνά βασίζονται σε συστήµατα εξυπηρετητή Παραθύρων (window server) όπως για παράδειγ-

µα το X Window. Σε ένα τέτοιο σύστηµα τα γεγονότα εισόδου και εξόδου ταξιδεύουν µεταξύ 

του εξυπηρετητή παραθύρων και των εφαρµογών πελάτη, παρέχοντας ένα σηµείο για την 

πολύπλεξη της εξόδου και την από-πολύπλεξη της εισόδου. 

Ένα βασικό θέµα κατά την αλληλεπίδραση είναι η διαδραστική σύζευξη (Interaction 

coupling). Ο όρος σύζευξη (coupling) αναφέρεται στο κατά πόσο τα γεγονότα που παρατηρεί 

ένας χρήστης είναι ακριβώς το αποτέλεσµα των ενεργειών των άλλων χρηστών. Η πιο ακραία 

περίπτωση είναι η «What-You-See-Is-What-I-See (WYSIWIS)» κατά την οποία οποιαδήποτε 

ενέργεια που εκτελείται από οποιονδήποτε χρήστη είναι άµεσα αντιληπτή από τους άλλους 

χρήστες. 

Βασική λειτουργία της τεχνολογίας αλληλεπίδρασης είναι η διαχείριση των παραθύ-

ρων που εµφανίζονται στο χώρο του χρήστη. Επειδή πολλά από τα παράθυρα αυτά είναι δια-

µοιραζόµενα, η διαχείριση του χώρου εργασίας αναλαµβάνει τη διάκριση των διαµοιραζοµέ-

νων παραθύρων από τα αντίστοιχα ιδιωτικά και την εξασφάλιση ότι όλα τα παράθυρα ανή-

κουν στην ίδια εφαρµογή. 

3.2.2 Τεχνολογία κατανοµής 

Ο τοµέας αυτός µελετά διαφορετικές αρχιτεκτονικές και προσεγγίσεις έτσι ώστε να 

επιτυνχάνεται ανά περίπτωση η σωστή διαχείριση της συνέπειας (consistency management), 

όπως για παράδειγµα ο έλεγχος πρόσβασης και ο έλεγχος ταυτόχρονης προσπέλασης (access 

και concurrency control). 
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Η διαδραστικότητα είναι βασικό θέµα στα συστήµατα CSCW, όπου οι TO είναι γεω-

γραφικά κατανεµηµένες. Οι χρόνοι απόκρισης (response time) της ενέργειας ενός χρήστη 

είναι συνάρτηση των  λειτουργικών χαρακτηριστικών, της συνέπειας (consistency) και των 

λειτουργιών συγχρονισµού των χρησιµοποιούµενων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, τα οποία µε 

τη σειρά τους εξαρτώνται από τη συνολική επιλογή της αρχιτεκτονικής CSCW. Η απλούστε-

ρη αρχιτεκτονικής CSCW είναι η κεντρικοποιηµένη, η απόδοση της οποίας όµως είναι γενικά 

χαµηλή. Οι ερευνητές των συστηµάτων διαµοιραζόµενων παραθύρων προτείνουν τη χρήση 

αρχιτεκτονικής µε πλήρως επαναλαµβανόµενα - πανοµοιότυπα (replicated) δοµοστοιχεία ώ-

στε να επιτυνχάνεται ο µικρότερος χρόνος απόκρισης. Αυτή η προσέγγιση έχει καλή απόδοση 

αλλά είναι σε βάρος της συνέπειας και του συγχρονισµού. Άλλοι ερευνητές προτείνουν ότι 

µία αρχιτεκτονική «semi-replicated» αποτελεί καλή λύση αφού καταφέρνει να διατηρήσει 

τόσο την επικοινωνία όσο και τη συνέπεια και το συγχρονισµό κάνοντας χρήση περιορισµέ-

νων πόρων δικτύου [44]. Τα θέµατα που σχετίζονται µε την επιλογή µιας αρχιτεκτονικής εί-

ναι η σταθερότητα και η δυνατότητα αναβάθµισης (scalability). Οι Graham και Urnes αναφέ-

ρουν ότι µετρήσεις αποδοτικότητας έχουν δείξει ότι µία αρχιτεκτονική CSCW τύπου semi-

replicated αναβαθµίζεται πολύ καλύτερα απ’ ότι µία κεντρικοποιηµένη. 

Η τεχνολογία κατανοµής συνεπάγεται για τους χρήστες της τη δυνατότητα να αλλη-

λεπιδρούν ταυτόχρονα. Αυτό δηµιουργεί την πιθανότητα εµφάνισης συνθηκών ανταγωνι-

σµού, όπως για παράδειγµα προσπάθειες να γίνουν αντικρουόµενες ενηµερώσεις σε διαµοι-

ραζόµενη πληροφορία. Οι λύσεις στο πρόβληµα αυτό είναι ο έλεγχος ταυτόχρονης προσπέ-

λασης. Υπάρχουν δύο είδη προσεγγίσεων στον έλεγχο ταυτόχρονης προσπέλασης: η απαισιό-

δοξη και η αισιόδοξη. Η πιο κοινή απαισιόδοξη προσέγγιση είναι το floor control, όπου χρη-

σιµοποιείται ένα σήµα για τον περιορισµό του αριθµού των χρηστών που µπορούν ταυτόχρο-

να να εκτελούν ενέργειες. Κατά τον έλεγχο τύπου floor control θεωρείται ότι όλα τα δικαιώ-

µατα των αντικείµενων διαµοιραζόµενης πληροφορίας παρέχονται από ένα σώµα χορήγησης 

άδειών. Ο Greenberg επεκτείνει αυτή την ιδέα αφήνοντας διαφορετικούς χρήστες να κατέ-

χουν διαφορετικά ‘αντικείµενα’ και να ελέγχουν τη χορήγηση της άδειας πρόσβασης. Έτσι 

µη αντικρουόµενες ενέργειες µπορούν να συµβαίνουν ταυτόχρονα.  

3.2.3 Τεχνολογία δικτύων 

Η κατηγορία αυτή ασχολείται µε τη µετάδοση δεδοµένων πάνω από διαφορετικούς 

τύπους δικτύων µετάδοσης. Τα θέµατα που ενδιαφέρουν τον τοµέα αυτόν είναι η χωρητικό-

τητα, η ευκολία σύνδεσης (connectivity) και τα πρωτόκολλα. 

Είναι γεγονός ότι καθώς τα ψηφιακά και τα αναλογικά µέσα δεδοµένων (πολυµέσα) 

ενσωµατώνονται σε εφαρµογές τηλεσυνεργασίας, τα δίκτυα αντιµετωπίζουν µεγάλες απαιτή-

σεις σε εύρος ζώνης. Το πρόβληµα αυτό της χωρητικότητας αντιµετωπίζεται µερικώς µε τη 
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βοήθεια των τεχνικών συµπίεσης. Ένα άλλο ζήτηµα που αποτελεί βασικό θέµα της τηλεσυ-

νεργασίας είναι η χρονική καθυστέρηση απόκρισης του δικτύου (network latency) [45]. Η 

πηγή του προβλήµατος αυτού είναι το ότι πολλά από τα σηµερινά πρωτόκολλα µεταφοράς 

δεδοµένων εστιάζουν στο να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. Για την καλύτερη 

µεταφορά συνεχών σειρών δεδοµένων σε µεγάλες αποστάσεις χρειάζονται νέα πρωτόκολλα 

που να θυσιάζουν την αξιοπιστία για να επιτυγχάνουν προβλέψιµη και µικρή καθυστέρηση 

µετάδοσης. 

3.3 Γενικές αρχές σχεδίασης συστηµάτων CSCW 

Η διαδικασία σχεδίασης ενός συστήµατος CSCW πρέπει να ξεκινάει µε την κατανό-

ηση του ποιοι πρόκειται να είναι οι χρήστες του συστήµατος και ποιοι πρόκειται να είναι οι 

σκοποί τους. Εφαρµογές που στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσµα χρηστών, όπως τα e-mail και τα 

videophones, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι επικοι-

νωνούν µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, η σχεδίαση βασίζεται σε απο-

τελέσµατα µελετών που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση των χρηστών, µέσω της χρήσης 

πρωτότυπων συστηµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος των χρηστών είναι πολύ πιο 

δύσκολος, από ότι στα συστήµατα ενός µεµονωµένου χρήστη, για τους παρακάτω λόγους: 

  Η οργάνωση και ο προγραµµατισµός για τις οµάδες είναι πιο δύσκολη από ότι 

για µεµονωµένα άτοµα. 

  Ο τρόπος αλληλεπίδρασης της οµάδας είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ενώ τα χα-

ρακτηριστικά ενός µόνο ατόµου είναι δυνατόν να καθοριστούν πριν τη διεξαγω-

γή της έρευνας. 

  Το χρονικό διάστηµα για το οποίο ορισµένα άτοµα εργάζονται σαν οµάδα επη-

ρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας τους. 

  Οι καινούριες οµάδες µπορεί να αλλάξουν µέλη κατά τη διάρκεια σύστασής τους. 

  Οι οµάδες είναι δυναµικές, δηλαδή ο ρόλος του καθενός µπορεί να αλλάζει. 

  Πολλές µελέτες χρειάζεται να είναι µακροχρόνιες, ειδικά κατά τη µελέτη ασύγ-

χρονης τηλεσυνεργασίας. 

  Η τροποποίηση των πρωτοτύπων µπορεί να είναι τεχνικά δύσκολη λόγω της αυ-

ξηµένης πολυπλοκότητας των συστηµάτων Τηλεσυνεργασίας σε σχέση µε τα µο-

νοχρηστικά συστήµατα. 
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Ο σχεδιασµός συστηµάτων CSCW συχνά είναι καλό να ξεκινά µε έρευνες συµπερι-

φοράς των χρηστών. Ο σκοπός είναι η κατανόηση της λειτουργίας του συγκεκριµένου τύπου 

οµάδας ή οργανισµού που πρόκειται να χρησιµοποιήσει το σύστηµα. Υπάρχουν πολλές δια-

φορετικές µελέτες που µπορούν να διεξαχθούν, όπως για παράδειγµα συνεντεύξεις, ανάλυση 

των εργαλείων που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας, εξέταση των διαδικα-

σιών και της πορείας της εργασίας κ.τ.λ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο στόχος είναι η εξακρίβω-

ση των ιδιαιτεροτήτων-χαρακτηριστικών της εργασίας των χρηστών και των στόχων τους, 

καθώς και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η οµάδα επικοινωνεί και ποιος είναι ο ρό-

λος του καθενός κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. 

Ακολουθούν ορισµένα σχεδιαστικά θέµατα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επι-

τυχία ενός συστήµατος Τηλεσυνεργασίας. 

3.3.1 Υιοθέτηση και Αποδοχή 

Πολλά συστήµατα CSCW δεν µπορούν να είναι επιτυχηµένα εκτός αν ένας µεγάλος 

αριθµός χρηστών επιλέξει να τα χρησιµοποιήσει. Για παράδειγµα το να έχεις ένα εικονοτη-

λέφωνο είναι άχρηστο αν είσαι ο µόνος που το έχει. ∆ύο από τους σηµαντικότερους λόγους 

για τους οποίους ένα σύστηµα CSCW αποτυχαίνει να έχει µεγάλο αριθµό χρηστών είναι η 

έλλειψη της διαλειτουργικότητας (interoperability) και η έλλειψη κατάλληλου ατοµικού οφέ-

λους.  

  ∆ιαλειτουργικότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 οι εταιρείες ΑΤ&Τ και 

MCI εισήγαγαν εικονοτηλέφωνα στο εµπόριο, αλλά τα δύο συστήµατα δεν µπο-

ρούσαν να επικοινωνήσουν το ένα µε το άλλο. Αυτή η έλλειψη συµβατότητας 

σήµαινε ότι όποιος ήθελε να αγοράσει εικονοτηλέφωνο έπρεπε να σιγουρευτεί 

ότι εκείνοι µε τους οποίους ήθελε να επικοινωνεί θα αγόραζαν το ίδιο σύστηµα. 

Τέτοια θέµατα συµβατότητας δηµιουργούν ανησυχία στους χρήστες, που θέλουν 

να περιµένουν µέχρι να δηµιουργηθεί ένα καθαρό πρότυπο. 

  Λαµβανόµενο όφελος. Ακόµα και αν όλοι στην οµάδα ωφελούνται από τη χρήση 

του συστήµατος, το σύστηµα µπορεί να µην πετύχει. Ένα παράδειγµα είναι τα 

συστήµατα ηµερολογίων γραφείων. Αν όλοι εισάγουν τις ώρες των συναντήσεών 

τους, τότε όλοι µπορούν να κανονίσουν τα ραντεβού τους κατά τον καλύτερο βο-

λικό τρόπο για όλους. Ωστόσο, αν δεν είναι εύκολο να εισάγεις τα ραντεβού σου, 

τότε οι χρήστες µπορεί να θεωρήσουν ότι είναι πιο εύκολο να αφήσουν τα δικά 

τους ραντεβού εκτός του κοινού ηµερολογίου, και απλώς να ενηµερώνονται για 

τα ραντεβού των άλλων.  
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3.3.2 Τρόπος επικοινωνίας των χρηστών 

Η κοινωνικά καθορισµένη δοµή επικοινωνίας έρχεται συχνά σε αντίθεση µε την α-

ντίστοιχη τεχνολογική µε αποτέλεσµα πολλά συστήµατα CSCW να αποτυγχάνουν στην απο-

δοχή τους από τους χρήστες. Βασικοί παράµετροι µελέτης του φαινοµένου αυτού είναι η δο-

µή επικοινωνίας, ή Τεχνολογική – Κοινωνική συµπεριφορά και  η ∆ιευκόλυνση – επιβολή 

που αναλύονται στην συνέχεια. 

∆οµή επικοινωνίας: Τυπικά, η συζήτηση µεταξύ των ανθρώπων βασίζεται σε δοµές 

επικοινωνίας υψηλού επιπέδου. Όταν κάποιος κάνει µία ερώτηση, συνήθως περιµένει είτε µία 

απάντηση είτε µία παράκληση για επεξήγηση. Μετά την παράκληση, µία τυπική απάντηση 

είτε θα ικανοποιήσει την αίτηση είτε θα καθορίσει για ποιους λόγους δεν µπορεί να ικανοποι-

ηθεί η παράκληση [46]. Όταν κάποιος συµπληρώσει µία τυπική φόρµα, η φόρµα αυτή συνή-

θως έχει µία προκαθορισµένη πορεία που πρέπει να ακολουθήσει µέσα στον οργανισµό – πι-

θανά στον διευθυντή για µία υπογραφή, µετά στον υπεύθυνο για αρχειοθέτηση, και ίσως ένα 

αντίγραφο να σταλεί πίσω στον αρχικό υπάλληλο. Το θέµα είναι ότι για τις περισσότερες ε-

νέργειες είναι γνωστές οι πιθανές αντιδράσεις και οι άνθρωποι που θα τις εκφράσουν. Με 

βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι η επικοινωνία των ανθρώπων έχει δοµή. 

Τεχνολογική – Κοινωνική συµπεριφορά: Όταν ο τύπος της δοµής επικοινωνίας εί-

ναι γνωστός, τα συστήµατα µπορούν να εκµεταλλευτούν τη δοµή αυτή για να επιταχύνουν 

την επικοινωνία και να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη. Όταν το σύστηµα καθορίζει ακριβώς πώς 

είναι δοµηµένη η συζήτηση, αυτό είναι γνωστό ως δοµή επικοινωνίας διαµέσου της τεχνολο-

γίας (technologically-mediated communication structure). Το αντίθετο είναι επικοινωνία δια-

µέσου της κοινωνίας (socially-mediated communication), όταν δηλαδή, για παράδειγµα, κά-

ποιος κάνει µία παράκληση στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό µήνυµα σε ένα άλλο άτοµο, και το 

άτοµο αυτό αποφασίσει αν θα απαντήσει, πως θα απαντήσει και σε ποιόν θα απαντήσει.  

Η επικοινωνία διαµέσου της κοινωνίας είναι πιο χρονοβόρα και πιο επιρρεπής στα 

λάθη, και για το λόγο αυτό µη αποδεκτή για ορισµένους τύπους οργανισµών που δεν επιτρέ-

πουν παραβιάσεις στο πρωτόκολλο εργασίας, όπως για παράδειγµα οι στρατιωτικοί. Εξαιρέ-

σεις στην αναµενόµενη δοµή της επικοινωνίας είναι πολύ πιθανές σε πολλές περιπτώσεις. Για 

το λόγο αυτό, οι επικοινωνίες διαµέσου της τεχνολογίας µπορεί να αποτελούν εµπόδιο στο να 

εκτελεστεί µία εργασία αποδοτικά και ίσως οδηγήσει τους ανθρώπους στο να µη χρησιµοποι-

ούν το σύστηµα τηλεσυνεργασίας ή να το χρησιµοποιούν λανθασµένα, ειδικά αν ο σχεδια-

στής δεν είχε λάβει υπόψη του την ποικιλία των πιθανών αποκλίσεων από τον επίσηµο τύπο 

επικοινωνίας. 
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∆ιευκόλυνση - επιβολή: Ένας λογικός συµβιβασµός µεταξύ των δύο πιθανο-

τήτων (διευκόλυνση ή επιβολή) είναι ο σχεδιασµός ενός συστήµατος τηλεσυνεργασίας που 

γνωρίζει την κοινή δοµή επικοινωνίας της οµάδας οπότε να εκτελεί τις εργασίες που απαι-

τούν κοινή επικοινωνία πιο άµεσα (π.χ. παρέχοντας ένα κουµπί ‘γρήγορη αποστολή’ που 

δροµολογεί µηνύµατα σε ένα συγκεκριµένο άτοµο), και παράλληλα να διαβεβαιώνει ότι µπο-

ρεί να στέλνει και οποιοδήποτε άλλο µήνυµα. Με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία υποβοηθάτε 

από την τεχνολογία και δεν επιβάλλει η τεχνολογία ένα δικό της άκαµπτο τρόπο επικοινωνί-

ας. 

3.3.3 Έλεγχος των Συνεδριάσεων (Sessions) 

Η συνεδρία (session) είναι µία κατάσταση όπου µία οµάδα ανθρώπων συζητούν σε 

δοσµένη χρονική στιγµή, όπως για παράδειγµα µία οµάδα ανθρώπων σε ένα ηλεκτρονικό 

δωµάτιο (chat room) ή άνθρωποι που συνοµιλούν στο τηλέφωνο. Μεταφορικά, ο έλεγχος συ-

νεδριάσεων (session control) είναι σαν να στέκεται ένας άνθρωπος (ελεγκτής) στην πόρτα 

του δωµατίου, να ελέγχει τις ταυτότητες και να αποφασίζει ποίος θα µπει και ποίος όχι. Με 

βάση αυτή τη λογική προσέγγιση ο έλεγχος βήµατος (floor control) ασχολείται µε το τι πρέ-

πει κανείς να κάνει αφού µπει στο δωµάτιο. Ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο ελέγχων µπορεί 

να µην είναι σαφής όταν, για παράδειγµα, µπορείς να κοιτάξεις από το παράθυρο του δωµα-

τίου – µε κάποια έννοια έχεις πρόσβαση στο δωµάτιο και µε κάποια όχι [47]. 

Τα θέµατα που αφορούν τον έλεγχο συνεδριάσεων περιλαµβάνουν την εύρεση των 

δωµατίων που είναι διαθέσιµα, τον καθορισµό των ατόµων που µπορούν να µπουν και να 

βγουν από το δωµάτιο, του πότε και του πως. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες προτεινόµε-

νες πολιτικές για τον έλεγχο συνεδριάσεων: 

 Καθορισµός των ορίων σχετικά µε το ποιος µπορεί να λάβει µέρος στη συνεδρίαση. 

Απαιτούνται περιορισµοί στο συνολικό πλήθος των µελών της οµάδας καθώς και στο 

είδος των ατόµων που επιτρέπεται να αποτελούν µέλη της οµάδας ανάλογα µε το αν 

διαθέτουν κάποια βασικά προσόντα. 

 Καθορισµός του κατά πόσο επιτρέπεται σε οποιονδήποτε µέλος της οµάδας να συµ-

µετέχει και να εγκαταλείπει οποιαδήποτε στιγµή τη συνεδρία (καθορισµός το κατάλ-

ληλου πρωτοκόλλου). Στις περισσότερες εφαρµογές επιτρέπεται στους χρήστες να 

λαµβάνουν µέρος στις συζητήσεις ή να τις εγκαταλείπουν άνετα, χωρίς την ύπαρξη 

δεσµεύσεων. 

 Προστασία από εισβολή ανεπιθύµητων χρηστών στον προσωπικό χώρο και επιβολής 

συνδιάσκεψης. Η τηλεφωνική κλήση είναι ένα παράδειγµα ενοχλητικού µηχανισµού 
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ελέγχου συνεδρίασης  αφού χωρίς την ύπαρξη αυτόµατου τηλεφωνητή ή αναγνώριση 

κλήσης, δεν µπορεί κάποιος να καθορίσει αν το τηλεφώνηµα είναι επιθυµητό ή όχι. 

 Παροχή µηχανισµού πρόληψης διακοπών. 

 Υποστήριξη του δόγµατος «∆ιευκόλυνε τους ανθρώπους να βρίσκονται». Είναι επι-

θυµητή η παροχή µηχανισµών που να αναγνωρίζουν τους κατάλληλους συνοµιλητές.  

3.3.4 Έλεγχος Ροής Βήµατος Ελέγχου (Floor Control) 

Από τη στιγµή που οι χρήστες έχουν ενταχθεί σε µία συνδιάσκεψη, πρέπει να καθορί-

ζεται το είδος της πρόσβασης που θα έχει ο κάθε ένας στα διάφορα εργαλεία και δεδοµένα. 

Για παράδειγµα, όταν χρησιµοποιείται ο ασπροπίνακας µπορούν όλοι να ζωγραφίζουν ταυτό-

χρονα (ταυτόχρονη πρόσβαση) ή µπορεί µόνο ένας να έχει πρόσβαση κάθε φορά (χειριζόµε-

νος ένα κουπόνι) ή να υπάρχει µεσολαβητής που να ελέγχει την πρόσβαση, ή να υπάρχει χρο-

νικό όριο για κάθε άτοµο [48]. 

Συχνά η ταυτόχρονη πρόσβαση από οποιονδήποτε-σε-οτιδήποτε προτιµάται διότι βο-

ηθάει τη ροή της εργασίας, αν και µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην περίπτωση ό-

που κάποιο άτοµο δεν συνεργάζεται. Η εφαρµογή ενός µοντέλου ενδιάµεσης πρόσβασης έχει 

το πλεονέκτηµα της πρόληψης των λαθών, της πρόληψης της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβα-

σης και της αποφυγής αντικρουόµενων αλλαγών  στα δεδοµένα από τους χρήστες. 

Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ορισµένες ενδιάµεσες λύσεις. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση του ασπροπίνακα, µπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί ασπροπίνα-

κες, µερικοί ιδιωτικοί και άλλοι διαµοιραζόµενοι. Οι ιδιωτικοί µπορεί να είναι ορατοί από 

άλλους χρήστες αλλά να µην µπορούν να αλλαχτούν από αυτούς. Αυτό επιτρέπει σε όλους να 

εργάζονται ταυτόχρονα χωρίς να παρεµβάλλεται η δουλειά του ενός στη δουλειά του άλλου.  

3.3.5 Ασφάλεια και Ανωνυµία 

Οποτεδήποτε χρησιµοποιείται τηλεσυνεργασία, ορισµένη πληροφορία χρειάζεται να 

είναι διαµοιραζόµενη, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται ότι η υπόλοιπη πληροφορία πρέπει να 

παραµένει µυστική (private), και ότι η ιδιαίτερα σηµαντική πληροφορία προστατεύεται από 

επιθέσεις ατόµων που θα προσπαθούν να τη µάθουν. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες επι-

λέγουν να είναι ανώνυµοι ή να χρησιµοποιούν ψευδώνυµο. Επιπροσθέτως, η ανωνυµία παίζει 

αποφασιστικό ρόλο στην ενθάρρυνση της ισότιµης συµµετοχής στις συζητήσεις.  

∆ιαµοιρασµός πληροφορίας, αναγνώρισης και υπευθυνότητας: Σε πολλές περι-

πτώσεις, υπάρχει ανάγκη για τη διαµοίραση όλο και περισσότερης πληροφορίας. Όση περισ-
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σότερη πληροφορία διαµοιράζεται, τόσο είναι ευκολότερο να επιτευχθεί κοινό έδαφος συ-

νεργασίας. Η διαµοίραση πληροφοριών που σχετίζονται µε ατοµικά στοιχεία του χρήστη βο-

ηθάει πολλά συστήµατα να παρέχουν πιο χρήσιµη µοντελοποίηση και πιο ακριβή συσχέτιση 

µε τα ενδιαφέροντά του κάθε χρήστη. Επιπλέον, µπορεί η ανωνυµία να προστατεύει το άτο-

µο, υπάρχουν όµως περιπτώσεις, που χρειάζεται η αναγνώριση των χρηστών για λόγους υ-

πευθυνότητας, ειδικά αν υπάρχει κίνδυνος καταχρηστικής συµπεριφοράς. 

Έλεγχος και αµοιβαιότητα : Για την επίλυση αυτών των αντικρουόµενων ανα-

γκών, είναι σηµαντικό να δοθεί στους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερος έλεγχος πάνω 

σε τι είδος πληροφορία διαµοιράζεται και σε τι παραµένει ιδιωτική. Πρέπει να αφήνονται οι 

χρήστες να αποφασίζουν το πόση πληροφορία θα διαµοιραστούν, και µε βάση αυτό να καθο-

ρίζουν σε ποιο είδος πληροφορίας θα έχουν πρόσβαση. Ένα παράδειγµα ιδιωτικής πολιτικής 

είναι η αρχή της αµοιβαιότητας (reciprocity): αν ένας χρήστης θέλει πληροφορία για κάποιον 

άλλο χρήστη, τότε πρέπει να παράσχει την αντίστοιχη πληροφορία για τον εαυτό του. 

3.4 Απαιτήσεις για τα συστήµατα CSCW 

Για να βοηθούνται τα µέλη µιας οµάδας στην εκτέλεση της εργασίας τους από από-

σταση, οι τεχνολογίες CSCW πρέπει να ικανοποιούν απαιτήσεις που απαιτούν: τη διαχείριση 

τόσο των αλληλεξαρτήσεων των έργων όσο και τη διαχείριση των κοινών χώρων πληροφό-

ρησης. 

3.4.1 ∆ιαχείριση των αλληλεξαρτήσεων των εφαρµογών 

Ο προφανής και βασικός τρόπος για να συντονιστούν, διαταχθούν και ενηµερωθούν 

οι χιλιάδες αλληλεξαρτηµένες και κατανεµηµένες ενέργειες που λαµβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια µιας συνεδρίας, είναι η διευκόλυνση της αµοιβαίας ενηµέρωσης µεταξύ των µελών 

της οµάδας. Όταν ένα µέλος αλλάξει την κατάσταση του πεδίου εργασίας του, θα πρέπει να 

στείλει σήµατα αυτής της αλλαγής που θα λάβουν τα υπόλοιπα µέλη. Σε ένα στενά συνδεδε-

µένο σύστηµα οι αλλαγές θα επηρεάσουν τη δουλειά των υπολοίπων µελών αµέσως και χω-

ρίς εξαίρεση, σε αντίθεση µε ένα χαλαρά συνδεδεµένο σύστηµα όπου οι αλλαγές θα διαδίδο-

νται κάτω από ορισµένες συνθήκες στην περίοδο του χρόνου. Τα συστήµατα CSCW πρέπει 

να παρέχουν υποστήριξη ενηµέρωσης που να αντανακλά αυτά τα χαρακτηριστικά. Η υπο-

στήριξη ενηµέρωσης πρέπει να περιλαµβάνει διευκολύνσεις για παρακολούθηση, κατεύθυν-

ση της προσοχής και χειρισµό των έργων σε διαφορετικά επίπεδα δυνατότητας αλλαγών και 

διάρκειας. 
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Ένα άλλο θέµα της παρακολούθησης έχει να κάνει µε τις οµαδικές ενέργειες και µε 

τον έλεγχο του κατά πόσο αυτές συµβαδίζουν µε τις υπάρχουσες εφαρµογές. Ο προγραµµα-

τισµός και επανα-προγραµµατισµός απαιτούν κανάλια επικοινωνίας και δοµές µέσω των ο-

ποίων τα µέλη µπορούν να διαπραγµατεύονται. Τα συστήµατα CSCW πρέπει να παρέχουν 

αυτά τα κανάλια επικοινωνίας.  

Ωστόσο, οι αλληλεξαρτήσεις των εφαρµογών συχνά είναι σε µία τέτοια τάξη πολυ-

πλοκότητας όπου η χορήγηση διευκολύνσεων για αµοιβαία ενηµέρωση και τυχαίες αλληλε-

πιδράσεις είναι ανεπαρκής. Απαιτούνται άλλα µέσα που θα κάνουν εύχρηστες τις αλληλεξαρ-

τήσεις των εφαρµογών. Αυτά τα µέσα καλούνται µηχανισµοί συντονισµού (coordination 

mechanisms). Ένας συντονιστικός µηχανισµός, είναι ένα πρωτόκολλο συντονισµού που συ-

νοδεύει ένα εργαλείο, όπως για παράδειγµα µία διαδικασία λειτουργίας που υποστηρίζεται 

από συγκεκριµένη φόρµα. Προσφέρει έναν “προϋπολογισµό” των αλληλεπιδράσεων των έρ-

γων και για το λόγο αυτό αποτελεί βασικό τρόπο µείωσης της πιθανότητας ύπαρξης αντι-

κρουόµενων αλλαγών, ενώ παράλληλα δεν καταστρέφεται η κατανεµηµένη φύση της συνερ-

γατικής δουλειάς. Η βασική απαίτηση για ένα περιβάλλον CSCW που υποστηρίζει την κατα-

σκευή και χρήση των µηχανισµών συντονισµού είναι ότι οι µηχανισµοί που εγκαθίστανται 

πρέπει να είναι ανθεκτικοί εν όψει της κατανεµηµένης φύσης της συνεργατικής δουλειάς: 

αφού η εργασία είναι κατανεµηµένη πρέπει να συντηρούνται µε κατανεµηµένο τρόπο. Έτσι 

οι µηχανισµοί αυτοί, που συνήθως είναι τοπικοί, πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους, και αφού 

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν όλες οι συνδέσεις, πρέπει να είναι εύπλαστοι και κατά 

συνέπεια ορατοί στους χρήστες. 

3.4.2 Η διαχείριση κοινών χώρων πληροφορίας 

Οι σχεδιαστές που συνεργάζονται για την ολοκλήρωση µιας εφαρµογής CSCW πρέ-

πει να διατηρούν δεδοµένα για την πορεία της, καθώς αυτή εξελίσσεται σαν αποτέλεσµα των 

διανεµηµένων ενεργειών, ώστε να µπορούν να δουν το προκύπτον αποτέλεσµα της δικής τους 

συνεισφοράς, τις συνέπειες της συνεισφοράς των άλλων, να εκτιµούν πιθανές αλληλεπιδρά-

σεις κ.α. Το βασικό πρόβληµα εδώ είναι αυτό του indexation, δηλαδή της παροχής µέσων που 

επιτρέπουν σε ένα άτοµο να αναθέτει σε κάθε στοιχείο ένα µόνιµο δείκτη, ο οποίος να είναι 

ορατός από όλους τους άλλους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει στους άλλους να εντο-

πίζουν τα στοιχεία αυτά σχετικά εύκολα και αξιόπιστα. Για να αντιµετωπίσουν αυτό το πρό-

βληµα οι σχεδιαστές χρησιµοποιούν ΄σχήµατα ταξινόµησης’ (classification schemes). 

3.5 Βασικές Οντότητες ενός συστήµατος CSCW 

Ένα σύστηµα CSCW πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω τρεις βασικές οντότητες: 
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1. Οντότητα Πολυµεσικού Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου - e-mail (Multimedia e-

mail). Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα µηνυµάτων που επιτρέπει σε όλους τους χρή-

στες ν’ ανταλλάσσουν πολυµεσικά µηνύµατα ασύγχρονα. Είναι γνωστό ότι το e-mail 

είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη εφαρµογή στο INTERNET. To MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extensions) είναι το πρωτόκολλο, που χρησιµοποιείται 

σήµερα για το Πολυµεσικό Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Το SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol) είναι το παλαιότερο πρότυπο που αντιλαµβάνεται µόνο ASCII χα-

ρακτήρες. Το πρωτόκολλο MIME καθορίζει ένα σύνολο κανόνων κωδικοποίησης και 

προεκτάσεις επικεφαλίδας που περιγράφουν νέους τύπους περιεχοµένων (όπως εικό-

να, video και ήχο) και τη δοµή των πολυµεσικών µηνυµάτων για την προσαρµογή 

πολυµεσικής πληροφορίας [49]. 

2. Οντότητα συνεργαζόµενης συγγραφής (Collaborative authorship applications). 

Είναι η δραστηριότητα της συλλογικής συγγραφής και γενικά της κατασκευής πολυ-

µεσικής εφαρµογής από ένα σύνολο ατόµων. Σ’ αυτό το πεδίο εφαρµογών η συνερ-

γασία µπορεί να είναι είτε  σύγχρονη είτε ασύγχρονη. Κάθε µέλος εργάζεται σ’ ένα 

τµήµα και το τελικό προϊόν είναι ο συνδυασµός όλων των τµηµάτων. Παράδειγµα 

αποτελούν τα συστήµατα Quilt , Mercury κλπ [50]. 

3. Οντότητα πολυµεσικής συνδιάσκεψη (Multimedia conferencing). Υποστηρίζει 

µετέχοντες σε κατανεµηµένο περιβάλλον σύγχρονης συνεργασίας για εξοµοίωση των 

διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων ή των διαλόγων σε πραγµατικό χρόνο [51]. Οι υ-

πηρεσίες εκτείνονται από το εικονοτηλέφωνο, µέχρι την πολλαπλή διάσκεψη: 

 Εικονοτηλέφωνο. Είναι ένα σύνηθες τηλέφωνο που περιλαµβάνει µια video 

camera που µεταδίδει εικόνες  χαµηλής ποιότητας σε χαµηλή ταχύτητα πλαισίων 

δια µέσου υπαρχόντων τηλεφωνικών γραµµών. Παράδειγµα εικονοτηλεφώνου 

αποτελεί το Intel Video Phone.  

 Συνδιάσκεψη γραφείου (Desktop conferencing). Απαιτείται ένα PC ή ένα 

workstation εφοδιασµένα µε δυνατότητες ήχου και εικόνας. Το σύστηµα CU-

SeeMe του Cornell University είναι ένα φηµισµένο σύστηµα συνδιάσκεψης γρα-

φείου. 

 ∆ωµάτιο ηλεκτρονικής Συνάντησης (Electronic Meeting Room ή GDSS). Χρησι-

µοποιεί κάποιους δικτυωµένους σταθµούς εργασίας (workstations), µεγάλες οθό-

νες που ελέγχονται από υπολογιστές και µηχανήµατα video και ήχου για εξοµοί-

ωση ηλεκτρονικής συνάντησης πρόσωπο µε πρόσωπο. Παράδειγµα είναι το 

PlexCenter Planning and Decision Support Laboratory στο πανεπιστήµιο της Ari-

zona. 



50 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

3.6 Προσεγγίσεις Εφαρµογής Συστηµάτων CSCW 

Υπάρχουν εν γένει δυο προσεγγίσεις για την εφαρµογή των συστηµάτων CSCW, αυ-

τή της διαφάνειας συνεργασίας (collaboration transparency) και αυτή της ενηµέρωσης συνερ-

γασίας (awareness). 

 ∆ιαφάνεια συνεργασίας: επιτελείται συνεργασία πολλών χρηστών πάνω σε υπάρχου-

σες εφαρµογές ενός χρήστη, οι οποίες δια µέσου µιας εφαρµογής διαµοίρασης, δια-

µοιράζονται σε όλους τους χρήστες. ∆εν υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας προ-

σαρτηµένες στην εφαρµογή και έτσι οι εφαρµογές ενός χρήστη παραµένουν αµετά-

βλητες στην περίπτωση της οµαδικής χρήσης. Το κύριο σηµείο των εφαρµογών δια-

φανούς συνεργασίας είναι ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να χρησιµοποιούν το ίδιο σύ-

στηµα διαµοίρασης εφαρµογών και συνήθως µόνο ένας συµµετέχον είναι εξουσιοδο-

τηµένος για πρόσβαση και έλεγχο στα διαµοιραζόµενα παράθυρα. 

 Ενηµερωτική συνεργασία: επιτελείται  προσπέλαση πολλών χρηστών δια µέσου της 

ανάπτυξης µιας νέας εφαρµογής ειδικού τύπου µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση 

της συνεργασίας. Αυτή η προσέγγιση προσαρµόζει δυνατότητες συνεργασίας εντός 

των εφαρµογών και συνήθως επιτρέπει πολλαπλή σύγχρονη πρόσβαση των χρηστών 

στα διαµοιραζόµενα παράθυρα. Οι εφαρµογές αυτής της κατηγορίας απαιτούν τη 

σχεδίαση νέων πολυχρηστικών εφαρµογών εξ αρχής. 

3.7 Απαιτούµενη Υποδοµή CSCW  

Η υποδοµή (Groupware) που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της οµαδικής συνεργα-

σίας µέσα σε ένα διαµοιραζόµενο περιβάλλον πρέπει να δοµείται µε βάση ένα µοντέλο δικτύ-

ου, ένα µοντέλο συστήµατος και ένα µοντέλο πρωτοκόλλου. 

3.7.1 Μοντέλο ∆ικτύου 

Το µοντέλο δικτύου καθορίζει τα λειτουργικά στοιχεία και τις σχέσεις τους σ’ ένα 

σύστηµα CSCW. Περιλαµβάνει ένα δίκτυο µε πολλαπλά σηµεία πολλαπλών υπηρεσιών και 

µια συλλογή από συνεργαζόµενους πράκτορες (group collaboration agents). Το δίκτυο πολ-

λαπλών σηµείων διασυνδέει και κατανέµει υλικό πολυµέσων σε αποµακρυσµένους χρήστες. 

Ένα συνεργαζόµενο στοιχείο (υλικό και λογισµικό) παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις 

και λειτουργίες για συνεργασία και διαχείριση της οµαδικής εργασίας. Στο Σχήµα 3-1 δίνεται 

σχηµατικά η αρχιτεκτονική του µοντέλου δικτύου. 
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Σχήµα 3-1: Μοντέλο ∆ικτύου 

3.7.2 Μοντέλο Συστήµατος 

Το µοντέλο συστήµατος αποτελείται από πέντε σηµαντικά τµήµατα όπως φαίνεται 

στο Σχήµα 3-2: Έλεγχος συνεργασίας, ∆ιαµοιρασµό εφαρµογής, Συνδιάσκεψη, ∆ιασύνδεση 

και Βάση ∆εδοµένων. 

 
Σχήµα 3-2: Μοντέλο Συστήµατος 

Τµήµα Ελέγχου Συ-
νεργασίας 

∆ιαµοιρασµός 
εφαρµογής 

Συνδιάσκεψη ∆ιασύνδεση, 
∆ιεπαφή 

Βάση ∆εδοµέ-
νων 
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3.7.2.1 Τµήµα Ελέγχου Συνεργασίας 

Το τµήµα ελέγχου συνεργασίας διαχειρίζεται ένα δυναµικό σύνολο συµµετεχόντων 

κατά την διάρκεια µιας συνεργασίας. Οι κυριότερες λειτουργίες του είναι ο έλεγχος πρόσβα-

σης, ο δυναµικός έλεγχος οµάδας και ο έλεγχος βήµατος. 

• Έλεγχος πρόσβασης: Επιβεβαιώνει δικαίωµα συµµετοχής σε µια οµαδική δραστηριό-

τητα, καταγράφει µια συνδιάσκεψη, αρχικοποιεί ή τελειώνει µια συνδιάσκεψη και τρο-

ποποιεί το δικαίωµα συµµετοχής από µια συνδιάσκεψη σε µια άλλη. 

• ∆υναµικός έλεγχος οµάδας: επιτρέπει τους συµµετέχοντες δυναµικά να εισέρχονται ή 

να εξέρχονται από µια συνεδρία  (session) συνεργασίας. 

• ΄Έλεγχος βήµατος (Floor Control): κατά την διάρκεια µιας συνεργασίας επιτρέπει σ΄ 

ένα µόνο συµµετέχοντα  να κατέχει το βήµα (floor) σε κάποια χρονική στιγµή (δηλ. 

ένας µόνο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδρά µε προγράµµατα σε µια χρονική στιγµή). 

Συντονισµός αλληλεπίδρασης επιτυγχάνεται δια µέσου µηχανισµών ελέγχου βήµατος 

για να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος περνά  από ένα χρήστη σ’ άλλο προτού ο χρήστης αρχίζει 

να µετέχει σε µια συνεργασία. 

∆ίνονται δύο παραλλαγές εφαρµογής της πολιτικής του ελέγχου βήµατος : 

1. Κεντρικοποιηµένος έλεγχος: ο προεδρεύων της συνδιάσκεψης είναι υπεύθυνος για 

αντιστοίχηση του βήµατος σε ένα µετέχοντα στη συνδιάσκεψη, ο οποίος επιστρέφει 

το δικαίωµα στον προεδρεύοντα µόλις τελειώσει. 

2. Κατανεµηµένος έλεγχος: Ο τρέχον κάτοχος του ελέγχου βήµατος µεταβιβάζει αυτόν 

σ΄ έναν άλλο µετέχοντα (contributor) στη διάσκεψη, ο οποίος µε τη σειρά του µετα-

βιβάζει το δικαίωµα βήµατος στον επόµενο αναµένοντα συµµετέχοντα, αφού ελευ-

θερώσει τον έλεγχο βήµατος. 

3.7.2.2 Τµήµα ∆ιαµοιρασµός Εφαρµογής 

Το τµήµα διαµοιρασµός εφαρµογής χειρίζεται τις διαµοιραζόµενες δραστηριότητες 

των συµµετεχόντων. Παρέχει εξόδους σε όλους τους µετέχοντες µε κατάλληλες όψεις και 

ασκεί έλεγχο και συντονισµό στις εισόδους για ικανοποίηση της συνεργασίας. Υπάρχουν δύο 

πιθανές εφαρµογές του τµήµατος εφαρµογής διαµοιρασµού: κεντρικοποιηµένη και η επανα-

λαµβανόµενη. 

Στην κεντρικοποιηµένη προσέγγιση (εφαρµογή client-server) οι διαµοιραζόµενες ε-

φαρµογές τρέχουν σε έναν αφιερωµένο (dedicated) εξυπηρετητή, ο οποίος επεξεργάζεται ό-

λες τις αιτήσεις των χρηστών και κατανέµει τα αποτελέσµατα σ’ όλες τις τοπικές µηχανές για 

εµφάνιση. Για να διευκολυνθεί ο συντονισµός οµαδικών διεργασιών στις διαµοιραζόµενες 

εφαρµογές µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία αρχιτεκτονική µε τα παρακάτω τρία υποσυστήµα-

τα: 
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• Εξυπηρετητής Οµάδας (Groupware Server) που παρέχει τις λειτουργίες συ-

ντονισµού και τις απαραίτητες αλληλεπιδράσεις εντός πολλαπλών εφαρµο-

γών όπως έλεγχο συνεργασίας και βασικές λειτουργίες επικοινωνίας 

• Εξυπηρετητής Εφαρµογών (Application Server) που βρίσκεται πάνω από τον 

εξυπηρετητή οµάδας και χειρίζεται τις ανάγκες του ελέγχου και της εκτέλε-

σης µιας συγκεκριµένης εφαρµογής. Για παράδειγµα, οι απαιτήσεις για σύ-

σταση µίας συνεδρίας (session) για µια οµαδική εφαρµογή ζωγραφικής είναι 

διαφορετικές και απαιτείται κλήση σε δυο διαφορετικούς εξυπηρετητές. 

• Κόµβος Πράκτορα (Client Agent) που παρέχει γραφικές διασυνδέσεις 

(interfaces) µεταξύ χρηστών.  

Η βασική ιδέα όπως αυτή εξελίχθηκε στα πλαίσια του παρόντος διδακτορικού είναι 

να χρησιµοποιηθεί ένα επιπλέον επίπεδο για διαχωρισµό των λειτουργιών που είναι κοινές, 

από τις ειδικές λειτουργίες που είναι εξαρτηµένες από το πεδίο εφαρµογής. Πλεονεκτήµατα 

της κεντρικοποιηµένης προσέγγισης είναι η συνοχή των εγγενών δεδοµένων. Τα µειονεκτή-

µατα εστιάζονται στην ευαισθητοποίηση σε αποτυχίες του κεντρικού κόµβου και σε συνω-

στισµό των κεντρικών κόµβων. 

Κατά την επαναληπτική προσέγγιση κάθε ΤΟ διατηρεί και εκτελεί ένα αντίγραφο της 

διαµοιραζόµενης εφαρµογής και είναι περισσότερο ανθεκτική ενάντια σε λάθη µηχανής. Επί-

σης διευκολύνει εφαρµογές σε ετερογενή περιβάλλοντα. Το τµήµα διάσκεψης υποστηρίζει 

ασύγχρονες ανταλλαγές µηνυµάτων, µετάδοση σειρών δεδοµένων ήχου –βίντεο σε πραγµατι-

κό χρόνο για κατανεµηµένη συνεργασία.  

Το τµήµα διασύνδεσης διεπαφής (interface) σχετίζεται µε την εµφάνιση των διαµοι-

ραζόµενων δεδοµένων και υποστηρίζει ιδιωτικά και διαµοιραζόµενα παράθυρα. 

Το τµήµα της βάσης δεδοµένων αποθηκεύει διαµοιραζόµενα δεδοµένα καθώς και 

γνώση. Απαιτείται συµπίπτον (concurrent) έλεγχος για να διευθετηθούν συγκρούσεις στα δι-

αµοιραζόµενα δεδοµένα και λειτουργίες ανάµεσα στους µετέχοντες. 

3.7.3 Μοντέλο Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας 

Το µοντέλο πρωτοκόλλου επικοινωνίας παρέχει τα πρωτόκολλα για την εναλλαγή 

πληροφορίας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. ∆υο είδη πρωτοκόλλων απαιτούνται: ένα για 

την παρουσίαση των χρηστών και ένα για τη διαχείριση της εργασίας οµάδας χρηστών. 

Το πρώτο αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις ΤΟ (clients) όπως άνοιγµα, κλείσιµο, 

δυναµική συνένωση ή εγκατάλειψη µιας τηλεσυνεργασίας. Το πρωτόκολλο διαχείρισης της 

εργασίας οµάδας χρηστών εκτελεί την επικοινωνία µεταξύ πρακτόρων (agents) και εξυπηρε-
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τητών όπως είναι η  καταγραφή των ενεργών διασκέψεων και η διερεύνηση της τρέχουσας 

κατάστασης µιας συνεργασίας.  

 

3.8 Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο 3 έγινε µία εισαγωγή στις γενικές αρχές σχεδίασης συστηµάτων 
CSCW οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο επικοινωνίας των χρηστών , στον έλεγχο των συ-
νεδριάσεων καθώς και στις διεργασίες ελέγχου ροής βήµατος, ασφάλειας, και ανωνυµίας. 
Κατόπιν, περιγράφηκαν οι απαιτήσεις των συστηµάτων CSCW και αναλύθηκαν οι βασικές οι 
οντότητες που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύστηµα.. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι προσεγγί-
σεις εφαρµογής συστηµάτων CSCW καθώς και τα απαιτούµενα µοντέλα δικτύου και συστή-
µατος της υποδοµής των προαναφερόµενων συστηµάτων. 
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4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟ-
ΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CSCW 

4.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής µοντελοποιήθηκε ένας ηλεκτρονικός χώρος για 

την υποστήριξη της CSCW, ο οποίος είναι µία πλατφόρµα δόµησης υπηρεσιών CSCW τριών 

επιπέδων που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως Πλατφόρµα Υποστήριξης Οµαδικών Υπη-

ρεσιών (ΠΥΟΥ). Η ΠΥΟΥ σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει: 

• Ασφάλεια πρόσβασης. Επιτρέπεται η είσοδος στις υπηρεσίες της µόνο σε εξου-

σιοδοτηµένες ΤΟ. 

• Απόδοση. Επίτευξη µικρών χρόνων πρόσβασης και απόκρισης, έτσι ώστε να ε-

νισχυθεί η πίστη των χρηστών στην χρησιµοποίηση της καινούργιας τεχνολογίας. 

• Επεκτασιµότητα. ∆υνατότητα οριζόντιας και κάθετης επέκτασης λειτουργιών 

και τµηµάτων της ΠΥΟΥ ώστε αυτή να δύναται να διαχειρίζεται δυναµικά τις 

εκάστοτε απαιτήσεις της CSCW µέσω της πλήρους εκµετάλλευσης και ανακατα-

νοµής των υπολογιστικών πόρων της. 

• Ανοιχτή ∆οµή. ∆υνατότητα που προσφέρει «ελαστικότητα», ευρωστία και σχε-

δόν απεριόριστη προσαρµοστικότητα εφαρµογής, δεδοµένου ότι η ΠΥΟΥ εφαρ-

µόζεται σε κατανεµηµένες ΤΟ που διαµοιράζουν πολυµεσικά δεδοµένα. 

• Ανοχή στα σηµεία κρίσης-καταστροφής. ∆ιαρκής διαθεσιµότητα της ΠΥΟΥ 

στις ΤΟ µέσω του διαµοιρασµού των πόρων υπολογιστικής ισχύος και των τριών 

επιπέδων της ΠΥΟΥ σε όλες τις ΤΟ έτσι ώστε η συνολική απόδοση του συστή-

µατος να αυξάνεται [53]. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται η προτεινόµενη αρχιτεκτονική της ΠΥΟΥ 

σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει τις καταστάσεις των λειτουργιών CSCW που 

έχουν ενσωµατωθεί στην ΠΥΟΥ. Η δεύτερη ενότητα περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά 

της ΠΥΟΥ και ειδικότερα την Αρχιτεκτονική ∆οµή του Ενδιάµεσου Επιπέδου (ΕΕ), όπου 

έχει εισαχθεί το Πρωτόκολλο Ειδικού Σκοπού διαχείρισης της ασφάλειας των λειτουργιών 

CSCW. Τέλος η τρίτη ενότητα περιγράφει τη δοµή των δεδοµένων που διαχειρίζεται η ΠΥ-

ΟΥ, την αρχιτεκτονική δοµή του Παροχέα των Οµαδικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) καθώς και 

την αρχιτεκτονική δοµή των εµπλεκοµένων ΤΟ. 
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4.2 Καταστάσεις Ενσωµατωµένων Λειτουργιών CSCW 
στην ΠΥΟΥ 

Η ΠΥΟΥ παρέχει στις ΤΟ δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, που 

αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις:  

• διαδραστική συµµετοχή σε συνοµιλίες τύπου γραπτών µηνυµάτων και ήχου 

• προετοιµασία και ενεργοποίηση σύγχρονων συνεδριάσεων CSCW 

• µεταφορά αρχείων  

• πρόσβαση σε οργανόγραµµα (ατζέντα) και ευκολίες καταλόγου  

• πρόσβαση σε κεντρικούς εξυπηρετητές (κεντρικές βάσεις δεδοµένων των ΠΟΥ).  

Πάνω από την ΠΥΟΥ η CSCW υλοποιείται ως ένα σύνολο από αλυσιδωτά 

(cascaded) γεγονότα - καταστάσεις, που δηµιουργούνται στους χώρους εργασίας των χρη-

στών. Για την ορθολογιστικότερη υλοποίηση της υπηρεσιών CSCW αυτής, διακρίνονται δύο 

βασικές οµάδες λειτουργιών:  

• Λειτουργίες των ΤΟ (τελικών χρηστών). Οι τελικοί χρήστες ασχολούνται µε τη 

συλλογή, παρουσίαση, επεξεργασία σε πραγµατικό χρόνο, αναφορά, και ανταλ-

λαγή (µε άλλους τελικούς χρήστες) των δεδοµένων των ΤΟ που απαρτίζουν την 

τερµατική διάταξη. Κάθε τερµατική διάταξη απαρτίζεται από µία ή περισσότερες 

ΤΟ οι οποίες κατά την εκτέλεση µιας λειτουργίας της CSCW ενεργοποιούνται εί-

τε στο σύνολό τους είτε εν µέρει. 

• Λειτουργίες των Παροχέων (ΠΟΥ). Κάθε ΠΟΥ είναι υπεύθυνος για την προσω-

ρινή αποθήκευση και προώθηση των δεδοµένων στους τελικούς αποδέκτες (ΤΟ) 

καθώς επίσης και για την επίβλεψη και διαχείριση των συγκεκριµένων υπηρε-

σιών που προσφέρει µέσω Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Πολλαπλών Βάσεων ∆ε-

δοµένων (Σ∆ΠΒ∆). 

Το Σχήµα 4-1 περιγράφει το γενικό τρόπο αλληλεπίδρασης δύο ΤΟ µέσω ενός ΠΟΥ, 

που περιλαµβάνει τη σύγχρονη τηλεσυνεργασία (οn-line tele-collaboration), την ασύγχρονη 

τηλεσυνεργασία (off line collaboration), την αποθήκευση και µεταφορά δεδοµένων και ανα-

φορών (store and forward), και τέλος τη συντήρηση, επίβλεψη και διαχείριση του ΠΟΥ µε 

χρήση Σ∆ΠΒ∆. Οι τρόποι αυτοί αλληλεπίδρασης των ΤΟ µέσω ενός ΠΟΥ περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 
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Σχήµα 4-1: Γενικό τρόπο αλληλεπίδρασης δύο ΤΟ µέσω ενός ΠΟΥ. 

4.2.1 Ασύγχρονη αλληλεπίδραση των ΤΟ µε τον ΠΟΥ 

Στην ΠΥΟΥ, ο ασύγχρονος τρόπος αλληλεπίδρασης δύο ΤΟ µέσω ενός ΠΟΥ αφορά 

σε υπηρεσίες διαχείρισης µηνυµάτων (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), µεταγωγής επισυνα-

πτόµενων αρχείων, ενηµέρωσης οργανογράµµατος-ατζέντας, ηλεκτρονικής προβολής υλικού 

δηµοσιεύσεων, ηλεκτρονικές φόρµες αιτήσεων κλπ. 

Στην ΠΥΟΥ περιλαµβάνονται τέσσερις ασύγχρονες υπηρεσίες που αναλύονται στην 

συνέχεια. 

4.2.1.1 Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων  

Παραδοσιακά, η διαχείριση µηνυµάτων παρέχει έναν ευέλικτο τρόπο αλληλεπίδρα-
σης µεταξύ των χρηστών του δικτύου, γι' αυτό είναι µια από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµε-
νες δικτυακές υπηρεσίες. Η ασύγχρονη υπηρεσία διαχείρισης µηνυµάτων της ΠΥΟΥ παρέχει 
τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων από ένα χρήστη σε έναν ή περισσότερους χρήστες ή 
και σε οµάδες χρηστών. Τα µηνύµατα µπορούν να αποτελούνται από πολλούς διαφορετικούς 
τύπους δεδοµένων, όπως ένα απλό ή µορφοποιηµένο κείµενο, έγγραφα ή αρχεία που έχουν 
δηµιουργηθεί από διάφορες εφαρµογές, εικόνες, κλπ. 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής είναι τα ακόλουθα: 

• Σύνθεση και Αποστολή Μηνύµατος. Κάθε ηλεκτρονικό µήνυµα περιλαµβάνει τη λί-

στα µε τους παραλήπτες, (οι οποίοι ταυτοποιούνται µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις 



58 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), το θέµα και το περιεχόµενο. Το περιεχόµενο µπορεί να 

αποτελείται από το βασικό µέρος, το οποίο συνήθως είναι ένα απλό κείµενο που 

γράφεται µε τη βοήθεια ενός στοιχειώδους επεξεργαστή κειµένου και από τις επικολ-

λήσεις, οι οποίες συνήθως είναι τα αρχεία που έχουν δηµιουργηθεί από άλλες εφαρ-

µογές και επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό µήνυµα ως ξεχωριστές οντότητες. 

• Παραλαβή και Ανάγνωση Μηνύµατος. Η ανάγνωση του µηνύµατος από τον παρα-

λήπτη γίνεται από έναν απλό επεξεργαστή κειµένου, όταν το µήνυµα περιέχει απλό 

κείµενο, ή µε τη βοήθεια των κατάλληλων εφαρµογών, όταν το µήνυµα περιέχει επι-

συναπτόµενα (π.χ. αρχεία). 

• Απάντηση σε Μήνυµα. Επικόλληση επιπρόσθετης πληροφορίας (πολυµεσική ή µη) 

σε µήνυµα που ήδη έχει ληφθεί και επαναπροωθείται στον αρχικό αποστολέα του. 

• Προώθηση Μηνύµατος. Άµεση αποστολή – επαναπροώθηση ενός µηνύµατος προς 

έναν διαφορετικό (από τον αρχικό παραλήπτη) χρήστη. 

• Λίστες ∆ιανοµής. Αποστολή ενός µηνύµατος σε όλους τους χρήστες που είναι εγγε-

γραµµένοι σε µία λίστα. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να σχηµατιστούν οµάδες χρη-

στών που επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

• Αυτόµατη ειδοποίηση για την παραλαβή και ανάγνωση µηνύµατος. Ο αποστολέας 

του µηνύµατος δύναται να γνωρίζει ότι το µήνυµα έφτασε στον παραλήπτη και ότι 

αυτό ανανγώσθηκε από τον παραλήπτη. 

• Οργάνωση Βιβλίου ∆ιευθύνσεων. Αποθήκευση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυ-

δροµείου σε επιλεγµένη βάση δεδοµένων. 

4.2.1.2 Υπηρεσία Ανακοινώσεων 

Η υπηρεσία ανακοινώσεων περιγράφεται από ένα σύνολο κεντρικών ηλεκτρονικών 

πινάκων ανακοινώσεων (Bulletin Boards), όπου κάθε χρήστης µπορεί να στείλει (αναρτήσει) 

τις δικές του ανακοινώσεις και να διαβάσει τις ανακοινώσεις των άλλων. Αυτός ο τρόπος αλ-

ληλεπίδρασης υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός κεντρικού εξυπηρετητή που ενσωµατώνεται 

στον ΠΟΥ. Κάθε χρήστης διαβάζει αυτά τα µηνύµατα χρησιµοποιώντας µία ειδική ΤΟ που 

αφορά την υπηρεσία ανακοινώσεων. 

Η δοµή των µηνυµάτων της υπηρεσίας ανακοινώσεων είναι παρόµοια µε αυτή των 

µηνυµάτων της υπηρεσίας διαχείρισης µηνυµάτων, εκτός από το µέρος που αφορά τον παρα-

λήπτη, ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι µια οµάδα χρηστών και όχι ένας ή περισσότεροι 

µεµονωµένοι χρήστες.  
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Οι ανακοινώσεις είναι οργανωµένες σε οµάδες. Κάθε οµάδα ανακοινώσεων µπορεί 

να περιέχει άλλες οµάδες έτσι ώστε να επιτυγχάνονται πολύπλοκες δοµές στην οργάνωση της 

πληροφορίας. Κάθε οµάδα ανακοινώσεων έχει συγκεκριµένο θέµα και περιέχει µηνύµατα 

που αφορούν το θέµα αυτό. 

4.2.1.3 Υπηρεσία Οργανογράµµατος – Ατζέντα  

Η υπηρεσία οργανόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης των χρηστών σε ότι 

αφορά την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα όπου θα λάβουν χώρα τηλεσυνεργασιακές δραστη-

ριότητες, στις οποίες θα πρέπει να παρευρίσκονται. Αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης υλοποι-

είται µε τη βοήθεια ενός κεντρικού εξυπηρετητή που ενσωµατώνεται στον ΠΟΥ. Κάθε χρή-

στης διαθέτει µία ειδική ΤΟ που αφορά στην υπηρεσία ανακοινώσεων. Η υπηρεσία οργανο-

γράµµατος χρησιµοποιείται ευρέως από µεγάλες εταιρείες ανά τον κόσµο οι οποίες θέλουν να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούν 

συστήµατα τηλεσυνεργασίας. 

4.2.1.4 Υπηρεσία Καταλόγου Χρηστών 

Η υπηρεσία καταλόγου χρηστών δίνει τη δυνατότητα γρήγορης παροχής στοιχείων 
που αφορούν τους χρήστες της υπηρεσίας τηλεσυνεργασίας. Η εύρεση των χρηστών γίνεται 
µέσω διαφόρων κριτηρίων όπως επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, κλπ. Αυτός ο τρόπος 
αλληλεπίδρασης υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός κεντρικού εξυπηρετητή που ενσωµατώνεται 
στον ΠΟΥ. Κάθε χρήστης διαθέτει µία ειδική ΤΟ που αφορά την υπηρεσία αυτή. 

4.2.2 Σύγχρονη αλληλεπίδραση των ΤΟ µε τον ΠΟΥ 

Στην ΠΥΟΥ, ο σύγχρονος τρόπος αλληλεπίδρασης δύο ΤΟ µέσω ενός ΠΟΥ αφορά 

σε υπηρεσίες τηλε-συνεδριάσεων (π.χ. συνεδριάσεις τύπου γραπτών µηνυµάτων και τηλεσυ-

νεργατικές τηλε-διασκέψεις), όπου µεταξύ διαφορετικών ΤΟ ανταλλάσσονται ήχος και κι-

νούµενη εικόνα (Video) και εκτελούνται διαµοιραζόµενες εφαρµογές. 

Στην ΠΥΟΥ περιλαµβάνονται δυο σύγχρονες υπηρεσίες που αναλύονται στην συνέ-

χεια. 

4.2.2.1 Υπηρεσία Συνεδριάσεων τύπου γραπτών µηνυµάτων 

Η υπηρεσία συνεδριάσεων µε γραπτά µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο (chat) επιτρέ-

πει σε οµάδες χρηστών να επικοινωνούν και να συζητούν ανταλλάσσοντας γραπτά µηνύµατα 

σε πραγµατικό χρόνο. Η υπηρεσία αυτή της ΠΥΟΥ υποστηρίζεται τόσο κεντρικοποιηµένα 

όσο και κατανεµηµένα.  

• Στην κεντρικοποιηµένη υπηρεσία συνεδριάσεων µε γραπτά µηνύµατα, υπάρχουν ε-

ξυπηρετητές στον ΠΟΥ, οι οποίοι παίζουν το ρόλο ηλεκτρονικών σηµείων συνάντη-

σης για τους χρήστες. Σε κάθε εξυπηρετητή υπάρχουν κανάλια, δηλαδή ιδεατές περι-
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οχές, όπου διεξάγονται συνδιαλέξεις µε συγκεκριµένα θέµατα. Οι χρήστες µπορούν 

να συνδεθούν σε όποιο κανάλι επιθυµούν και να συζητήσουν µε τους υπόλοιπους 

χρήστες που είναι συνδεδεµένοι στο ίδιο κανάλι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

• Στην κατανεµηµένη υπηρεσία συνεδριάσεων µε γραπτά µηνύµατα, ο σταθµός εργα-

σίας ενός από τους συµµετέχοντες παίζει το ρόλο του εξυπηρετητή. Στο πιο συνηθι-

σµένο σενάριο αποκεντρωµένης συνεδρίασης, ένα από τα µέλη της οµάδας χρηστών 

προκαθορίζει τη χρονική στιγµή συνάντησης όλων των µελών και παίζει το ρόλο του 

συντονιστή (convener). 

Η υπηρεσία συνεδριάσεων παρέχει ένα µηχανισµό επικοινωνίας µεταξύ όλων των 

χρηστών, ο οποίος βασίζεται στην ανταλλαγή µηνυµάτων υπό την µορφή κειµένου και ήχου. 

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια µιας ενεργούς συνεδρίασης κάθε χρήστης µπορεί να απο-

στείλει ιδιωτικά µηνύµατα σε έναν άλλο χρήστη µε την χρήση ενός ειδικού µηχανισµού αλ-

ληλεπίδρασης που αναφέρεται ως "ψιθυρισµός". 

4.2.2.2 Υπηρεσίες Συνεδριάσεων µέσω Τηλε-διασκέψεων 

Η υπηρεσία συνεδριάσεων πραγµατικού χρόνου µέσω τηλε-διασκέψεων, µεταξύ των 

χρηστών επιτυγχάνεται µε την αποκατάσταση διµερών ή πολυµερών συνόδων (session) για 

την αποδοτικότερη πραγµατοποίηση της υπηρεσίας αυτής, τα γεγονότα εντός της κάθε συνό-

δου πραγµατοποιούνται σε δυο διακριτές φάσεις που είναι οι παρακάτω: 

• Σύγκλιση. Η φάση σύγκλισης της συνόδου πέραν της ανταλλαγής πληροφοριών που 

σχετίζονται µε τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης και τους πόρους του συστήµα-

τος που απαιτείται να χρησιµοποιηθούν, χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την α-

σύγχρονη (off line) µεταφορά µεγάλου όγκου δεδοµένων που σχετίζονται µε την ε-

φαρµογή υπό τη µορφή µηνυµάτων µεταξύ των συνεργαζόµενων χρηστών. 

• Εκτέλεση. Κατά τη φάση εκτέλεσης µίας συνόδου, οι χρήστες επεξεργάζονται τα δε-

δοµένα της εφαρµογής (που µετεφέρθησαν κατά την φάση της σύγκλισης) ταυτόχρο-

να µε την ανταλλαγή δεδοµένων ήχου και κινούµενης εικόνας (Video). Στην πράξη 

αυτό σηµαίνει την ταυτόχρονη αποκατάσταση και εκτέλεση: 

o Μίας συνόδου µη-πραγµατικού χρόνου (off line) η οποία θεωρείται ως µία 

ασύγχρονη σύνοδος που επιτρέπει σε κάθε ΤΟ να διεκπεραιώσει διεργασίες 

πρωτοκόλλησης και ταξινόµησης διαφόρων εγγράφων και αιτηµάτων των 

χρηστών καθώς και την αποστολή και λήψη αρχείων. 

o Μίας συνόδου πραγµατικού χρόνού η οποία θεωρείται ως µία σύγχρονη σύ-

νοδος που επιτρέπει στους συµµετέχοντες χρήστες να συνεργάζονται σε 
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πραγµατικό χρόνο, έτσι ώστε να παρακολουθούν από κοινού την ροή εργα-

σιών που λαµβάνουν χώρα στον κοινό χώρο εργασίας (floor). 

Η πληροφορία πολυµέσων που ανταλλάσσεται κατά τη διάρκεια µιας συνό-

δου πραγµατικού χρόνου διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τα δεδοµένα συν-

διάσκεψης, τα οποία περιλαµβάνουν τα σύγχρονα οπτικοακουστικά δεδοµένα 

και τα δεδοµένα υπηρεσίας. Η χωρητικότητα του επικοινωνιακού καναλιού 

µοιράζεται µεταξύ των δυο αυτών κατηγοριών δεδοµένων. Φυσικά, στην κά-

θε κατηγορία εφαρµόζονται διαφορετικά κριτήρια για τη δόµηση και τον έ-

λεγχο της ποιότητας µετάδοσης. Κατά την εκτέλεση της φάσεως σύγκλισης 

δεν ανταλλάσσονται οπτικοακουστικά δεδοµένα και όλο το εύρος ζώνης τον 

επικοινωνιακού καναλιού διατίθεται στα δεδοµένα υπηρεσίας. 

Η υλοποίηση της υπηρεσίας συνεδριάσεων µέσω Τηλε-διασκέψεων διευκολύνεται 

από την ύπαρξη ενός καταλόγου χρηστών (κεντρικός εξυπηρετητής), ο οποίος είναι ενσωµα-

τωµένος στον ΠΟΥ. Με τον τρόπο αυτό, χρήστες διαφορετικών οµάδων ΤΟ, γεωγραφικά 

αποµακρυσµένοι µπορούν να συνεργαστούν και να συµµετάσχουν σε κατανεµηµένα συνερ-

γατικά σχήµατα. 

4.3 Γενικά ∆οµικά Χαρακτηριστικά της ΠΥΟΥ 

Όπως αναφέρθηκε στην § 2.2.2.2., η αρχιτεκτονική δοµή της ΠΥΟΥ βασίζεται στην 

αρχιτεκτονική CORBA και υλοποιείται µέσω µιας αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων. Για να 

καταστεί δυνατή η περιγραφή της ΠΥΟΥ γίνεται στη συνέχεια µία σύντοµη περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής CORBA και της γλώσσας καθορισµού των διεπαφών. 

4.3.1 Η Αρχιτεκτονική του CORBA 

Το πρότυπο CORBA, έχει σχεδιαστεί από το Forum Object Management Group 

(OMG), το οποίο είναι µια επιστηµονική οργάνωση που ασχολείται µε τη διάδοση των αντι-

κειµενοστραφών προτύπων και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά ενσωµατώνονται σε εφαρµογές 

βασισµένες στην υπάρχουσα τεχνολογία. Στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, ως Α-

ντικείµενο Στοιχειολογισµικού - ΑΣ (object) ορίζεται µία δοµή (στην περίπτωσή µας υπη-

ρεσία πυρήνα) που αντιµετωπίζεται ως ιδιαίτερη οντότητα και περιλαµβάνει διεργασίες (ρου-

τίνες) και δεδοµένα.  

Το OMG λύνει τα προβλήµατα των κατανεµηµένων υπολογιστικών συστηµάτων µε 

την εγκαθίδρυση µιας γενικής Αρχιτεκτονικής ∆ιαχείρισης Αντικειµένων Στοιχειολογισµι-

κού, γνωστή ως Object Management Architecture – OMA. Η OMA αποτελείται από τέσ-

σερα δοµοστοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 4-4 και αναλύονται στη συνέχεια: 
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Σχήµα 4-2 Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης Αντικειµένων (ΟΜΑ) σύµφωνα µε το OMG. 

• Κοινές Λειτουργίες. Οι κοινές λετουργίες παρέχουν ένα σύνολο από δυνατότητες γε-

νικής χρήσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν παράλληλα από πολλές διαφορετικές 

εφαρµογές. Σαν παράδειγµα αναφέρονται οι λειτουργίες σύνθετης διαχείρισης εγ-

γράφων µέσω πρόσβασης σε κεντρικές βάσεις δεδοµένων, εκτύπωσης αρχείων, χρο-

νικού συγχρονισµού κατανεµηµένου περιβάλλον, κλπ. 

• ΑΣ εφαρµογών. Αποτελούν, κατ’ ουσία, αντικειµενοστραφείς εφαρµογές οι οποίες 

παρέχουν ένα σύνολο από ΑΣ που εξυπηρετούν συγκεκριµένους στόχους των τελι-

κών χρηστών και µπορεί είναι εγκατεστηµένοι είτε στους τερµατικούς σταθµούς των 

χρηστών (ΤΟ) είτε στους κεντρικούς εξυπηρετητές. Τα ΑΣ εφαρµογής µπορούν να 

δηµιουργηθούν χρησιµοποιώντας άλλα πιο βασικά ΑΣ. Μερικά ΑΣ είναι συγκεκρι-

µένα για ένα ιδιαίτερο αντικείµενο εφαρµογής ενώ µερικά άλλα λαµβάνονται από τις 

κοινές λειτουργίες, π.χ., µια εφαρµογή επεξεργασίας κειµένου µπορεί να δηµιουργη-

θεί χρησιµοποιώντας επιλεγµένα ΑΣ εφαρµογής που είναι κατάλληλα για τη δηµι-

ουργία και το χειρισµό ενός εγγράφου, καθώς και από ΑΣ κοινών δυνατοτήτων που 

είναι κατάλληλα για την εκτύπωση και την αποθήκευση ενός εγγράφου.  

• Υπηρεσίες ΑΣ. Οι υπηρεσίες ΑΣ παρέχουν ένα σύνολο τυποποιηµένων λειτουργιών 

που αφορά στη δηµιουργία του κάθε ΑΣ, στην πρόσβαση ελέγχου των ΑΣ, στις ανα-

φορές των ΑΣ, κ.λ.π.. Οι υπηρεσίες ΑΣ επιτρέπουν κατά την ανάπτυξη των εφαρµο-

γών, την κλήση των λειτουργιών των υπηρεσιών αντικειµένου αντί της εγγραφής και 

της κλήσης των εξατοµικευµένων λειτουργιών υπηρεσιών του κάθε αντικειµένου 

τους.  

Γενικά µια υπηρεσία ΑΣ πρέπει να είναι γενική, να παρέχει σαφώς καθορισµένες διε-

παφές, να χτίζεται πάνω από το ORB και να είναι σε χαµηλότερο επίπεδο από µια 

κοινή λειτουργία. Οι υπηρεσίες αντικειµένου καλούνται είτε από τον ORB είτε άµε-

σα από την εφαρµογή τερµατικής οντότητας ή τους κεντρικούς εξυπηρετητές. 



63 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

Ως παραδείγµατα υπηρεσιών ΑΣ αναφέρονται: η ονοµασία αντικειµένου (για 

την εντόπιση τους), τα γεγονότα αντικειµένου (για τη µεταβίβαση των γεγονότων µε-

ταξύ των αντικειµένων), ο κύκλος ζωής αντικειµένου (για τον έλεγχο της δηµιουργί-

ας αντικειµένου), και η υπηρεσία εµµονής αντικειµένου (για την καταχώρηση των 

αντικειµένων). 

Οι υπηρεσίες ΑΣ δεν είναι µέρος του CORBA. Οι υπηρεσίες ΑΣ παρέχουν το 

σύνολο των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης τύπων κατά το χρόνο εκτέλεσης, που υπο-

στηρίζουν τη δηµιουργία αξιόπιστων διανεµηµένων αντικειµενοστραφών εφαρµογών 

σε περιβάλλον CORBA. 

• ∆ιαχειριστής Αιτήσεων ∆ιάθεσης Αντικειµένων (Object Request Broker - ORB). Ο 

ORB αποτελεί το ενδιάµεσο επίπεδο της OMΑ το οποίο δρα ως «µεσίτης» που µεσο-

λαβεί µεταξύ των ΑΣ των ΤΟ και των ΑΣ των κεντρικών εξυπηρετητών.  

Πρακτικά, ο ORB είναι ο διαµεσολαβητής ανάµεσα σε ΑΣ που αποστέλλουν αιτήµα-

τα το ένα στο άλλο. Ο ORB εκτελεί διεργασίες όπως τη µετατροπή του µορφότυπου 

(format) ενός ΑΣ σε άλλο. Οι πολλαπλές διεργασίες ΤΟ και κεντρικών εξυπηρετητών 

µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του ίδιου ORB. 

 

Σχήµα 4-3: Το CORBA µεσολαβεί ανάµεσα στα αντικείµενα Πελάτη και Εξυπηρετητή 

Ο ORB, είναι το κεντρικό συστατικό από το οποίο το CORBA αντλεί το όνοµά του 

(σχήµα 4-3). Ο ORB παρέχει τον κόµβο επικοινωνίας για όλων των ΑΣ του συστή-

µατος. Η λειτουργία του ORB είναι ανάλογη µε αυτήν ενός διαύλου υλικού 

(Hardware Bus),αφού ουσιαστικά καθορίζει το µονοπάτι µέσω του οποίου ρέει η 

πληροφορία µεταξύ των ΑΣ. Επιπρόσθετα όπως συµβαίνει σε ένα δίαυλο υλικού, ό-

που µπορούν να προστίθενται νέα δοµοστοιχεία υλικού (π.χ. κάρτες) και να εξυπηρε-
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τούνται από το δίαυλο αυτό από κοινού µε τα προϋπάρχοντα δοµοστοιχεία, έτσι και 

στην περίπτωση του ORB µπορούν να ενεργοποιούνται νέες εφαρµογές ΤΟ και κε-

ντρικών εξυπηρετητών στον ΠΟΥ παράλληλα µε τις  ήδη ενεργές. 

4.3.2 Γλώσσα Καθορισµού ∆ιεπαφών (IDL) 

Η γλωσσική ανεξαρτησία επιτυγχάνεται στον ORB και κατ’ επέκταση στο ΠΕΣ πα-

ρέχοντας στους κεντρικούς εξυπηρετητές έναν καθολικό τρόπο γνωστοποίησης των πληρο-

φοριών των διεπαφών καθώς και τις κλάσεις των ΑΣ που περιέχουν.  

Το ΠΕΣ αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε πάνω στον ORB, ο οποίος έχει τυποποιηθεί 

και ως γλώσσα προγραµµατισµού µε το όνοµα, Γλώσσα Καθορισµού ∆ιεπαφών - Interface 

Definition Language (IDL). Η IDL παρέχει έναν τρόπο καθορισµού του συνόλου των διεπα-

φών και οµο-κλάσεων, ώστε οποιαδήποτε γλώσσα συµβατή µε την ORB να µπορεί να χρησι-

µοποιήσει τους ορισµούς από ένα αρχείο πηγής IDL. Το αρχείο πηγής IDL τροφοδοτείται σε 

ένα µεταγλωττιστή IDL [61], από όπου παράγονται µερικά αρχεία πηγής που χρησιµοποιού-

νται σε µια ειδική δυαδική βάση δεδοµένων ονοµαζόµενη βιβλιοθήκη τύπων (type library) 

[83].  

Μια βιβλιοθήκη τύπων είναι ένας κατάλογος που περιγράφει τις διεπαφές, τις οµο-

κλάσεις, και άλλα στοιχεία συµπεριφοράς ενός κεντρικού εξυπηρετητή. Κάθε διεπαφή καθο-

ρίζεται από ένα σύνολο µεθόδων ενώ κάθε οµο-κλάση καθορίζεται από µια ή περισσότερες 

διεπαφές [83]. 

4.4 Αρχιτεκτονική ∆οµή της ΠΥΟΥ 

Η ΠΥΟΥ είναι µία αρχιτεκτονική τριών επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο είναι ενσωµα-

τωµένες όλες οι ΤΟ. Το τρίτο επίπεδο αποτελεί τον ΠΟΥ όπου είναι ενσωµατωµένοι όλοι οι 

εξυπηρετητές. Στο ενδιάµεσο (δεύτερο) επίπεδο, πέραν των κλασσικών πρωτοκόλλων που 

περιλαµβάνει η αρχιτεκτονική CORBA, έχει εισαχθεί το προτεινόµενο Πρωτόκολλο Ειδι-

κού Σκοπού (ΠΕΣ) για την υποστήριξη της CSCW.  

Η εισαγωγή του ΠΕΣ στο CORBA έχει ως στόχο τη µείωση των δαπανηρών εξαρτή-

σεων ανάµεσα στις εφαρµογές CSCW των ΤΟ και στο Σ∆ΠΒ∆ σε ποσοστό 70%, όπως δεί-

χνεται σε επόµενο κεφάλαιο όπου αξιολογείται η απόδοση της ΠΥΟΥ. 

Το ΠΕΣ συνδέει, µέσω ειδικών πρωτοκόλλων διαχείρισης της αλληλεπίδρασης των 

ΤΟ, τους εξυπηρετητές που παρέχει ο κάθε ΠΟΥ µε τις εφαρµογές CSCW των ΤΟ. Το ΠΕΣ 

συµπεριφέρεται ως ενδιάµεση υπηρεσία µεταξύ της εφαρµογής και των υποδοµών, διαχειρι-

ζόµενο τις διαδράσεις ανάµεσα σε ανόµοιες εφαρµογές που εκτελούνται από ετερογενή υπο-

λογιστικά και επικοινωνιακά συστήµατα. 
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Σχήµα 4-4: Γενική αρχιτεκτονική του ΠΕΣ 

Η διευθέτηση των αιτήσεων των εφαρµογών ΤΟ εξυπηρετείται από ένα σύνολο ΑΣ 

ειδικού σκοπού το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο ΠΕΣ, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-4  

Τα ΑΣ του ΠΕΣ, διασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό, ανεξαρτησία µεταξύ των υποκείµε-

νων (underlying) συστηµάτων (όπως Σ∆ΠΒ∆, διακοµιστές εφαρµογών, διαδίκτυο, κτλ) και 

των εφαρµογών CSCW. Για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει κάθε ΤΟ της ΠΥΟΥ να είναι 

εφοδιασµένο µε ειδικά ΑΣ προκειµένου να µπορεί να υποστηρίξει το πακέτο των κατανεµη-

µένων εφαρµογών µέσα σε ένα Κατανεµηµένο Υπολογιστικό Σύστηµα [64]. 

Τα ΑΣ του ΠΕΣ χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν πληροφορία από µια εφαρµο-

γή ΤΟ σε άλλες εφαρµογές ΤΟ, προφυλάσσοντας την κάθε εφαρµογή από εξαρτήσεις οι ο-

ποίες κληροδοτούνται από τα χρησιµοποιούµενα τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα και λειτουρ-

γικά συστήµατα υπολογιστών τα οποία µπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευ-

αστές [76]. 

Γενικά, τα ΑΣ του ΠΕΣ είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να υποστηρίζουν υπηρεσίες 

CSCW πάνω από ένα Κατανεµηµένο Υπολογιστικό Σύστηµα. Τα ΑΣ εκτελούν τις βασικές 

λειτουργίες του ειδικού πρωτοκόλλου (ΠΕΣ) και αποτελούν την απαραίτητη υποδοµή για την 

ενεργοποίηση των διεργασιών της Πλατφόρµας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-5. 

Τα ΑΣ που έχουν συµπεριληφθεί µέσα στο ΠΕΣ και αφορούν στη λειτουργία του  

CSCW είναι συνολικά έντεκα (11) και χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία εντάσσονται αυτά τα ΑΣ που έχουν βασιστεί τις προδιαγραφές του CORBA και 
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είναι τέσσερα (4), ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα προτεινόµενα νέα ΑΣ, τα ο-

ποία είναι εφτά (7). 

 

 
Σχήµα 4-5: Υπηρεσίες ΑΣ του ΠΕΣ 

Στη συνέχεια αναλύεται τα προτεινόµενα εφτά (7) νέα ΑΣ, τα οποία είναι: 

1) ΑΣ Οργανογράµµατος: αλληλο-ενηµερώνει το ηµερήσιο πρόγραµµα των 

χρηστών των ΤΟ (π.χ. για την πραγµατοποίηση συσκέψεων ή τηλεδιασκέψε-

ων) µέσω των καταχωρίσεων τους στο Σ∆Β∆. 

2) ΑΣ Υπενθύµισης ∆ράσεων: αλληλο-ενηµερώνει το ηµερήσιο πρόγραµµα 

των χρηστών των ΤΟ για τις επικείµενες συναντήσεις τους. 

3) ΑΣ ∆ιαµοιρασµού Εργασιών: διασυνδέει σε πραγµατικό χρόνο τις ΤΟ για 

την πραγµατοποίηση τηλε-συνεργατικών τηλεδιασκέψεων 

(Audio/Video/Data).  

4) ΑΣ ∆ιαχείρισης Έργων: διασυνδέει σε πραγµατικό χρόνο τις ΤΟ για την 

πραγµατοποίηση τηλε-συνεργατικών συνόδων µε ήχο και ανταλλαγή δεδο-

µένων (Audio/Data).  

5) ΑΣ ∆ηµιουργίας και Αλληλοενηµέρωσης Ηλεκτρονικών Εγγράφων: αλ-

ληλο-ενηµερώνει τα δεδοµένα των ενεργών ηλεκτρονικών φορµών που φιλο-

ξενούνται στους εξυπηρετητές εξειδικευµένων υπηρεσιών. 
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6) ΑΣ Απόδοσης ∆ιακριτών Ρόλων και Θέσεων: χρησιµοποιείται για την α-

πόδοση του Έλεγχου Βήµατος (Floor Control) και των προνοµίων της εκά-

στοτε ΤΟ που ελέγχει τη σύνοδο (Floor Holder). 

7) ΑΣ Ροών Εργασιών: δηµιουργεί αναφορές για το είδος και τις ενέργειες των 

εργασιών που εκτελέσθηκαν από τις εκάστοτε ΤΟ και κατευθύνει αυτόµατα 

τις εκτελεσθείσες εργασίες από τη µία ΤΟ στην άλλη.  

Είναι γνωστό ότι το πρότυπο CORBA παρουσιάζει ένα πρόβληµα συγχρονισµού ανά-

µεσα στα ΑΣ, αφού τα εµπεριεχόµενα ΑΣ δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν και να ε-

ξυπηρετήσουν νέες αιτήσεις ιδίου τύπου από τις ΤΟ. 

Για να λυθεί το παραπάνω πρόβληµα υλοποιήθηκαν ειδικά φίλτρα-σύνθεσης 

(Composition Filters), τα οποία αναφέρονται ως ∆ιαχειριστές Εργασιών (∆Ε) και χρησιµο-

ποιούνται για τη διαχείριση της συµπεριφοράς των ΑΣ του ΠΕΣ απέναντι στις αιτήσεις των 

ΤΟ. Οι ∆Ε λαµβάνοντας τα αιτήµατα των ΤΟ αντιλαµβάνονται αν τα συγκεκριµένα αιτήµατα 

αφορούν τα ΑΣ του ΠΕΣ που διαχειρίζονται ή όχι. Αν ναι, τότε υλοποιούν το συγκεκριµένο 

ΑΣ για την εξυπηρέτηση του αιτήµατος αυτού. Αν όχι, οδηγούν τα συγκεκριµένα αιτήµατα 

σε εκείνον τον ∆Ε ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα ΑΣ.  

Στην αρχιτεκτονική του ΠΥΟΥ ενσωµατώθηκαν οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ∆Ε: 

 ∆ιαχείρισης Προσωπικών Εργασιών που διαχειρίζεται τα ΑΣ Οργανο-

γράµµατος (Agenda), Υπενθύµισης ∆ράσεων (To Do Alerts), Βιβλίου ∆ιευ-

θύνσεων (Address Book) και Γραµµατοκιβωτίου (Inbox). 

 ∆ιαχείρισης Συλλογικών Εργασιών που διαχειρίζεται τα ΑΣ ∆ιαµοιρασµού 

Εργασιών (Shared Work), ∆ιαχείρισης Έργων (Projects Management) και 

∆ηµιουργίας Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Active Server Pages) 

 ∆ιαχείρισης Οργανωτικών Εργασιών που διαχειρίζεται τα ΑΣ ∆ηµιουργίας 

Αναφορών Εκτελεσθέντων ∆ιεργασιών (Reports), ∆ιαχείρισης-∆ιοίκησης 

(Administration), Απόδοσης ∆ιακριτών Ρόλων και Θέσεων (Roles & 

Positions) και Ροών Εργασιών (Workflows) 

Η χρήση των παραπάνω ∆Ε έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης ενηµέρωσης των ΑΣ 

της ΠΥΟΥ χωρίς να απαιτείται η επαναµεταγλώτισσή τους σε γλώσσα µηχανής και η αναδι-

ανοµή των εφαρµογών ΤΟ [64]. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαδικασία αλλαγής του 

κώδικα πρόσβασης των εφαρµογών ΤΟ της ΠΥΟΥ, ενώ οι εφαρµογές ΤΟ διαχωρίζονται από 

την υποδοµή του συστήµατος. Επίσης κατά την αποθήκευσή τους, τα δεδοµένα της ΠΥΟΥ 

µπορούν να µεταβάλλουν δυναµικά το µορφότυπό τους (Format) στον ΠΟΥ. Παράλληλα 

νέοι τύποι εξυπηρετητών βάσεων δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον ΠΟΥ χωρίς 
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να επηρεαστεί σηµαντικά η λειτουργία του. Οι περισσότερες από τις παραπάνω αλλαγές γί-

νονται µόνο στο ενδιάµεσο επίπεδο (ΕΕ), επιτρέποντας έτσι στις εφαρµογές ΤΟ να παραµέ-

νουν πάντα σε λειτουργία.  

Στη συνέχεια αναλύεται σε βάθος η δοµή της ΠΥΟΥ σε τέσσερις ενότητες. Στην 

πρώτη ενότητα περιγράφεται η Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης Αντικειµένων και το πως αυτή 

µετεξελίχθηκε έτσι ώστε να µπορεί να υποστηρίξει CSCW. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφε-

ται η Αρχιτεκτονική των φίλτρων-σύνθεσης που υλοποιήθηκαν, όπως επίσης και ο τρόπος µε 

τον οποίο αυτά συνδυάζονται έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προαναφερθέντα προβλήµατα 

µοντελοποίησης του προτύπου CORBA και να µορφοποιηθεί η τελική µορφή του ΠΕΣ. Στην 

τρίτη ενότητα δίνεται η δοµή της Αρχιτεκτονικής των ∆ιεπαφών των ΑΣ που απαρτίζουν το 

ΠΕΣ. Τέλος στην τέταρτη ενότητα περιγράφονται οι δοµές και οι οντότητες που απαρτίζουν 

τους τοµείς των ΤΟ και του ΠΟΥ. 

4.4.1 Περιγραφή Λειτουργικών ∆ιεργασιών του ΠΕΣ 

Το Σχήµα 4-6 δίνει µια επισκόπηση του ΠΕΣ. Το σχήµα αυτό παρουσιάζει µια  διερ-

γασία ΤΟ και µια  διεργασία κεντρικών εξυπηρετητών. Αυτές οι διεργασίες µορφοποιούνται 

µέσα από συγκεκριµένα ΑΣ.  

 
Σχήµα 4-6: ∆ιεργασίες ΤΟ και εξυπηρετητή επικοινωνούν µέσω του ΠΕΣ 

Τα ΑΣ των ΤΟ και τα ΑΣ των κεντρικών εξυπηρετητών επικοινωνούν µεταξύ τους 

µε την αποστολή ενός τύπου µηνυµάτων αναφερόµενο ως αίτηµα. Κάθε αλληλεπίδραση στο 

σύστηµα που υποστηρίζει το ΠΕΣ είναι βασισµένη σε µία ΤΟ που στέλνει ένα αίτηµα ή σε 

έναν κεντρικό εξυπηρετητή που ανταποκρίνεται σε ένα αίτηµα. Η διεργασία αποστολής ενός 

αιτήµατος καλείται ως επίκληση. Όλα τα αιτήµατα έχουν την ίδια βασική δοµή και αποτελού-

νται από τα ακόλουθα µέρη:  
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• Μια ένδειξη του είδους της λειτουργίας που πρέπει να επιτελέσει το ΑΣ του κεντρι-

κού εξυπηρετητή κατά την υποβολή αιτήµατος του ΤΟ. 

• Μια αναφορά σε ένα συγκεκριµένο ΑΣ το οποίο θα εκτελέσει τη αιτούµενη λειτουρ-

γία. Αυτή η αναφορά καλείται αναφορά ΑΣ.  

• Ένα ή περισσότερα ορίσµατα, που είναι συγκεκριµένα για τη λειτουργία που αιτείται.  

• Μια προαιρετική αναφορά σε ένα ΑΣ-πλαισίου, το οποίο να περιέχει τις πρόσθετες 

πληροφορίες που διαδίδονται από την ΤΟ στον κεντρικό εξυπηρετητή ως τµήµα του 

αιτήµατος.  

• Ένα µηχανισµός επιστροφής στον γεννήτορα του αιτήµατος των πληροφοριών που 

δηλώνουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός αιτήµατος. Κάθε αίτηµα στο ΠΕΣ ακο-

λουθεί ένα πρότυπο αιτήµατος-απάντησης. Με βάση το πρότυπο αυτό τα ΑΣ της κά-

θε ΤΟ στέλνουν αιτήµατα στα ΑΣ των κεντρικών εξυπηρετητών πάντοτε µέσω του 

ΠΕΣ, αιτώντας κάθε φορά µια συγκεκριµένη υπηρεσία που περιγράφεται µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο ΑΣ µιας ΤΟ. Το ΑΣ της ΤΟ που δηµιούργησε το αίτηµα, σταµατά την 

εκτέλεσή του έως ότου λάβει µια απάντηση στο αίτηµά του από το κατάλληλο ΑΣ 

του κεντρικού εξυπηρετητή. Σε κάθε περίπτωση αιτήµατος ενεργοποιείται ο κατάλ-

ληλος ∆Ε του ΠΕΣ που είναι αρµόδιο για την εξυπηρέτηση, ή ενδεχοµένως, την α-

πόρριψη του αιτήµατος. 

Σε οποιαδήποτε διανεµηµένη εφαρµογή, τα ΑΣ των ΤΟ και των κεντρικών εξυπηρε-

τητών για να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν χρειάζονται βασικές πληροφορίες, όπως οι 

πληροφορίες για τις διαθέσιµες λειτουργίες απ’ όπου τα ΑΣ των ΤΟ µπορούν να ζητήσουν τα 

ορίσµατα (arguments) των λειτουργιών αυτών. Το ΠΕΣ περιλαµβάνει αυτές τις πληροφορίες 

σε µια διεπαφή. Μια διεπαφή είναι παρόµοια µε µια κλάση. Στο ΠΕΣ, µια διεπαφή καθορίζει 

τα χαρακτηριστικά και τη συµπεριφορά των ΑΣ των κεντρικών εξυπηρετητών, συµπεριλαµ-

βανοµένων των διεργασιών που ο κεντρικός εξυπηρετητής µπορεί να εκτελέσει σε εκείνα τα 

ΑΣ. 

Για να καθοριστούν οι διεπαφές στο ΠΕΣ, χρησιµοποιείται η γλώσσα καθορισµού δι-

επαφών (IDL). Πριν τη συγγραφή µιας εφαρµογής ΤΟ ή κεντρικού εξυπηρετητή, πρέπει να 

δηµιουργηθούν πρώτα µια ή περισσότερες διεπαφές IDL, οι οποίες περιέχουν τους ορισµούς 

των διεπαφών απ’ όπου τα ΑΣ των κεντρικών εξυπηρετητών θα τις υποστηρίξουν. Μια διε-

παφή IDL αποτελείται κυρίως από λειτουργίες. Μια λειτουργία για παράδειγµα, είναι η εκτέ-

λεση ενός αιτήµατος προερχόµενο από µία ΤΟ και απευθυνόµενο σε ένα ΑΣ ενός ΑΣ κεντρι-

κού εξυπηρετητή. Η Υλοποίηση ενός ΑΣ είναι το µέρος µιας εφαρµογής κεντρικών εξυπηρε-

τητών που ικανοποιεί το αίτηµα διεργασιών µίας ΤΟ µέσα από τη δηµιουργία ενός συγκεκρι-

µένου ΑΣ. Η υλοποίηση ενός αντικειµένου (καλούµενη ως υλοποίηση στο υπόλοιπο αυτής 
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της διατριβής) υπάρχει σε µια εφαρµογή κεντρικών εξυπηρετητών και περιέχει µια ή περισ-

σότερες µεθόδους. Οι µέθοδοι είναι τα κοµµάτια του κώδικα που κάνουν την αιτούµενη διερ-

γασία της εφαρµογής. Μια µέθοδος λοιπόν, είναι η υλοποίηση µιας λειτουργίας. Μια διεπαφή 

µπορεί να σχετίζεται µε µια ή περισσότερες υλοποιήσεις. 

4.4.1.1 Αρχιτεκτονική Μηνυµατοδοσίας του ΠΕΣ 

Στο Σχήµα 4-6 φαίνεται το πως οι διεργασίες των ΑΣ των ΤΟ επικοινωνούν µε τις 

αντίστοιχες διεργασίες των ΑΣ των κεντρικών εξυπηρετητών µέσω του ΠΕΣ. Το Σχήµα 4-7 

παρουσιάζει τα εµπλεκόµενα δοµοστοιχεία µιας κατανεµηµένης εφαρµογής CSCW σε ένα 

στιγµιότυπο. Τα δοµοστοιχεία ΤΟ και ∆Ε που παρουσιάζεται δεν είναι ανάγκη να λειτουργεί 

κατ’ ανάγκη ως σύστηµα ΤΟ - κεντρικών εξυπηρετητών (client-server). Το δοµοστοιχείο ΤΟ 

δύναται να λειτουργεί σε επόµενη χρονική στιγµή να λειτουργεί ως σύστηµα κεντρικών εξυ-

πηρετητών και επιπλέον, το δοµοστοιχείο κεντρικών εξυπηρετητών θα µπορούσε αργότερα 

να λειτουργήσει ως σύστηµα ΤΟ. 

Το Σχήµα 4-7 διαµορφώνει την αρχιτεκτονική του ΠΕΣ λεπτοµερέστερα, όπου τα 

«άσπρα» ΑΣ παρέχονται από το ΠΕΣ, ενώ τα «γκρίζα» ΑΣ παρέχονται από το CORBA. Η 

γκρίζα περιοχή στο Σχήµα 4-7 αποτελούν τη διαχείριση αιτήµατος ΑΣ. Παρότι στο Σχήµα 4-

7 παρουσιάζονται χωριστά τα συγκροτήµατα ΤΟ και κεντρικών εξυπηρετητών, όλα τα συ-

στατικά ΑΣ θα µπορούσαν να είναι ενσωµατωµένα στην ίδια υπολογιστική µονάδα.  

Συνήθως, στο τερµατικό υπολογιστικό σύστηµα του χρήστη ενσωµατώνεται ένα συ-

γκρότηµα από ΤΟ το οποίο ενεργοποιεί πολλαπλές διεργασίες ΤΟ που αποτελούν την εφαρµο-

γή ΤΟ (client processes). Κάθε διεργασία ΤΟ αποτελείται από δύο µέρη:  

• τα ΑΣ εφαρµογής ΤΟ που αποτελούν την εφαρµογή του ΤΟ αυτή καθ’ αυτή. 

• το στέλεχος ΤΟ (Stub) που αποτελείται από τον κώδικα που µετασχηµατίζει ένα 

αίτηµα σε ένα κατάλληλο ΑΣ. Η διεργασία µετασχηµατισµού ενός αιτήµατος σε 

ένα ΑΣ καλείται ανάκλαση (reification). Το ΑΣ µε την σειρά του µορφοποιεί ένα 

πακέτο αιτήµατος (request packet) που είναι µια ακολουθία από bytes. Ο µετα-

σχηµατισµός του ΑΣ αιτήµατος σε ένα πακέτο αιτήµατος καλείται τακτοποίηση 

(marshalling) ή σειριακή διάταξη (serialisation). Το στέλεχος ΤΟ παράγεται από 

το µεταγλωττιστή IDL και συνδέεται µε την εφαρµογή ΤΟ. 

Αντίστοιχα, ένα σύστηµα κεντρικού εξυπηρετητή, µπορεί να ενεργοποιεί πολλαπλές 

διεργασίες εξυπηρετητών (server processes). Κάθε ΑΣ υλοποίησης στον κεντρικό εξυπηρετητή 

υλοποιεί µια διεπαφή IDL της διεργασίας εξυπηρετητή (server process) και της αντίστοιχης 

διεργασίας ΤΟ. Τα ΑΣ των ΤΟ χρησιµοποιούν τις διεπαφές αυτές για τη δηµιουργία κατάλ-

ληλων ΑΣ στο ΠΕΣ για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου αιτήµατος του ΤΟ. 
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Σχήµα 4-7: Απλουστευµένη αναπαράσταση της αρχιτεκτονική του ΠΕΣ 

Η κάθε διεργασία του κάθε κεντρικού εξυπηρετητή µπορεί να διαιρεθεί σε δύο µέρη:  

• στο ΑΣ υλοποίησης εξυπηρετητή που διαµορφώνει την πραγµατική εφαρµογή των 

κεντρικών εξυπηρετητών.  

• στο στέλεχος εξυπηρετητή (server stub) που αποτελείται από τον κώδικα που µε-

τασχηµατίζει ένα ΑΣ αιτήµατος σε µια επίκληση (invocation) µιας µεθόδου του 

ΑΣ εξυπηρετητή. Το στέλεχος εξυπηρετητή παράγεται από το µεταγλωττιστή 

IDL και συνδέεται στην εφαρµογή του εξυπηρετητή. 
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Το ΠΕΣ εκτελεί την επικοινωνία µεταξύ των διεργασιών των ΤΟ και των διεργασιών 

των κεντρικών εξυπηρετητών. Το ΠΕΣ αποτελείται από δύο µέρη: το µέρος των ΤΟ, το οποίο 

χειρίζεται τα εξερχόµενα αιτήµατα και το µέρος εξυπηρετητών, το οποίο χειρίζεται τα εισερ-

χόµενα αιτήµατα στους κεντρικούς εξυπηρετητές. Όταν ένα ΑΣ µιας ΤΟ στέλνει ένα αίτηµα 

στο ΠΕΣ, το ΠΕΣ προσθέτει συγκεκριµένα ορίσµατα στο αίτηµα και το αποστέλλει στον κα-

τάλληλο κεντρικό εξυπηρετητή. Από την πλευρά των κεντρικών εξυπηρετητών, το ΠΕΣ λαµ-

βάνει τα αιτήµατα µιας µεθόδου του ΑΣ εξυπηρετητή, αφαιρεί τη σειριακή διάταξη των ορι-

σµάτων (un-marshaling), οργανώνει την κατάσταση πλαισίου (framework) όπως απαιτείται 

και επικαλεί τον αποστολέα (ΑΣ της ΤΟ) που αιτήθηκε τη συγκεκριµένη µέθοδο στο στέλε-

χος εξυπηρετητή, το οποίο αποστέλλει µε την σειρά του το αίτηµα στο ΑΣ εξυπηρετητή. Α-

φότου έχει τελειώσει η µέθοδος, ο αποστολέας της µεθόδου διατάσσει σειριακά τα ορίσµατα 

που παράγονται, και στέλνει την απάντηση στην ΤΟ. Η ΤΟ από-διατάσσει την απάντηση και 

ολοκληρώνει την επίκληση.  

Το ΠΕΣ εφαρµόζεται και µε έναν άλλο διαφορετικό τρόπο, κάνοντας χρήση της λει-

τουργίας της βασικής διασυνδετικής προσαρµογής ΑΣ. Κατά τη λειτουργία αυτή δηµιουργού-

νται οι διεργασίες εξυπηρετητών (µε την έναρξη των εφαρµογών κεντρικών εξυπηρετητών) 

καθώς και τα ΑΣ εξυπηρετητών, ώστε να περαστούν τα αιτήµατα στις διεργασίες των εξυπη-

ρετητών (server processes). Η βασική διασυνδετική προσαρµογή ΑΣ, είναι η συνηθέστερα 

χρησιµοποιούµενη λειτουργία. 

4.4.1.2 Στατική και ∆υναµική ∆ιεπαφή Επίκλησης  

Υπάρχουν δύο τρόποι µε τους οποίους ένα αντικείµενο ΤΟ µπορεί να επικαλεσθεί τις 

διαδικασίες του ΠΕΣ:  

• Η χρήση της στατικής διεπαφής επίκλησης. Αυτή η προσέγγιση είναι παρόµοια µε την 

κανονική επίκληση µιας λειτουργίας σε ένα ΑΣ και αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο 

διαβίβασης µηνυµάτων. Η στατική επίκληση απαιτεί η εφαρµογή ΤΟ να συνδεθεί 

στο στέλεχος ΤΟ που αντιπροσωπεύει τις λειτουργίες που καθορίζονται, για µια ή 

περισσότερες διεπαφές. Τα ΑΣ των ΤΟ επικαλούνται τις διαδικασίες στο στέλεχος 

ΤΟ, το οποίο µετασχηµατίζει την επίκληση σε ένα αίτηµα και στέλνει το αίτηµα στον 

κεντρικό εξυπηρετητή.  

• Η χρήση της δυναµικής διεπαφής επίκλησης. Με αυτήν την προσέγγιση ένα ΑΣ µιας 

ΤΟ παράγει ένα ΑΣ αιτήµατος στο χρόνο εκτέλεσης και µετά εισάγει το όνοµα της 

λειτουργίας, του στόχου και των ορισµάτων στο ΑΣ αιτήµατος. Μετά από αυτό, το 

αίτηµα στέλνεται στον κεντρικό εξυπηρετητή χρησιµοποιώντας µια κλήση στη βιβλι-

οθήκη τύπων του ΠΕΣ. 
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Εάν η εφαρµογή ΤΟ χρησιµοποιεί για να στείλει ένα αίτηµα επίκληση τύπου στελέ-

χους ή τη δυναµική επίκληση, το αίτηµα εµφανίζεται το ίδιο από την πλευρά των κεντρικών 

εξυπηρετητών. Ένας κεντρικός εξυπηρετητής δεν µπορεί να καταλάβει εάν επικαλέσθηκε 

στατικά ή δυναµικά.  

4.4.1.3 Στατική και ∆υναµική ∆ιεπαφή Σκελετών  

Υπάρχουν δύο τρόποι µε τους οποίους ένα ΑΣ κεντρικών εξυπηρετητών µπορεί να 

δεχτεί τα αιτήµατα µέσω του ΠΕΣ:  

1. Χρήση στατικής διεπαφής σκελετών. Αποτελεί την απλούστερη προσέγγιση, µε την 

οποία η µέθοδος του ΑΣ εξυπηρετητή που επικαλείται, διευκρινίζεται στο αίτηµα. Η 

στατική διεπαφή σκελετών απαιτεί από την εφαρµογή των κεντρικών εξυπηρετητών 

να συνδεθεί στο στέλεχος των εξυπηρετητών (server stub), το οποίο αντιπροσωπεύει 

τις διαδικασίες που καθορίζονται για µια ή περισσότερες διεπαφές.  

2. Χρήση δυναµικής διεπαφής σκελετών. Με αυτήν την προσέγγιση, η µέθοδος που επι-

καλείται στο ΑΣ εξυπηρετητή, επικαλείται µε ένα ΑΣ αιτήµατος ως όρισµα. Το πλε-

ονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι κατά την ανάπτυξη εφαρµογών κεντρικών 

εξυπηρετητών, υπάρχει πλήρης απεµπλοκή από τις διεργασίες κατά τις οποίες ο κε-

ντρικός εξυπηρετητής πρέπει να υλοποιήσει κατά την διάρκεια του µεταγλωττισµού. 

Παραδείγµατος χάριν, όταν έχουµε δύο ORBs (το ΠΕΣ και το Χ) τα οποία προέρχο-

νται από διαφορετικούς κατασκευαστές, τότε ένα ΑΣ µιας ΤΟ που συνδέεται στο 

ΠΕΣ θα µπορούσε να διαβιβάσει τα αιτήµατα σε ένα ΑΣ εξυπηρετητή που συνδέεται 

µε το Χ. Το ΑΣ της ΤΟ και αυτό του εξυπηρετητή διαµορφώνουν µαζί µια γέφυρα 

µεταξύ των δυο ORBs. Επειδή αυτή η γέφυρα δεν πρέπει να περιοριστεί σε µια ορι-

σµένη και στατικά καθορισµένη διεπαφή µεταξύ των ORBs, χρησιµοποιείται η δυνα-

µική διεπαφή σκελετών για τη διαβίβαση των αιτηµάτων στο ΑΣ εξυπηρετητή. Ο-

ποιαδήποτε εναλλακτική λύση του ΠΕΣ από αυτές τις δύο κι αν χρησιµοποιηθεί, αυ-

τή είναι διαφανής ως προς τα ΑΣ των ΤΟ. 

4.4.2 Αρχιτεκτονική ∆οµή ∆Ε 

4.4.2.1 Ανακλώµενα συστήµατα 

Η Λογική της ανάκλασης µηνυµάτων βασίζεται στο ότι οι ροές µηνυµάτων σε ένα 

σύστηµα είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από τα ίδια τα µηνύµατα. Η ανάκλαση µηνυµάτων µπο-

ρεί να λύσει τα προβλήµατα µοντελοποίησης του CORBA και κατ’ επέκταση του ΠΕΣ µέσω 

της παρεµπόδισης και έπειτα του χειρισµού των µηνυµάτων. Παραδείγµατος χάριν, πολλα-

πλές διεπαφές θα µπορούσαν να υλοποιηθούν για την παρεµπόδιση κάθε µηνύµατος που ει-
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σέρχεται σε ένα ΑΣ, µε σκοπό να ελέγξουν τον αποστολέα του µηνύµατος, κατά πόσον έχει 

την άδεια να επικαλεσθεί την εκάστοτε λειτουργία του ΑΣ.  

Στη συνέχεια περιγράφεται λεπτοµερώς η διαδικασία της ανάκλασης. 

Η ανάκλαση χρησιµοποιείται για να συσχετίσει τους υποκρυπτόµενους κανόνες του 

βασικού επιπέδου περιοχής υπολογισµών Dn  µε τη περιοχή υπολογισµού µετα-επιπέδου Dn+1. 

Οποιαδήποτε περιοχή µπορεί να χρησιµεύσει ως βασικό επίπεδο περιοχής υπολογισµών ή ως 

περιοχή υπολογισµού µετα-επιπέδου εκτός από το βασικό επίπεδο D0, το οποίο είναι πάντα 

στο βασικό επίπεδο. Παραδείγµατος χάριν, τα ΑΣ είναι χρονικές στιγµές (στιγµιότυπο) περι-

γραφής της κλάσης τους, δηλαδή ενώ στο βασικό επίπεδο D0 αποτελούν την περιοχή υπολο-

γισµού, για το  µετα-επίπεδο D1 αποτελούν την περιγραφή της κλάσης τους. 

∆ύο είναι τα πρότυπα της ανάκλασης µηνυµάτων.  

Η δοµική ανάκλαση που ασχολείται µε την ανακλαστική χρήση των κλάσεων και µε-

τα-κλάσεων για την υλοποίηση των ΑΣ. Οι κλάσεις είναι χρονικές στιγµές (στιγµιότυπα) πε-

ριγραφών µετα-επιπέδου, δηλ. µετα-κλάσεις. Η δοµική ανάκλαση επεκτείνει το στατικό µέ-

ρος των αντικειµενοστραφών γλωσσών σε επίπεδο κλάσεων. 

Η υπολογιστική ανάκλαση που καθορίζεται στο επίπεδο αντικειµένου. Το πρότυπο 

µετα-επικοινωνίας είναι ένα παράδειγµα της υπολογιστικής ανάκλασης που λαµβάνει χώρα 

στο ΠΕΣ. Στο πρότυπο µετα-επικοινωνίας, τα µηνύµατα µετατοπίζονται στο µετα-επίπεδο. 

Μια γραφική αντιπροσώπευση αυτής της διαδικασίας δίνεται στο Σχήµα 4-8. Στο Σχήµα 4-8 

υπάρχει ένα στιγµιότυπο κλάσης C, αποκαλούµενη obj, η οποία λαµβάνει ένα µήνυµα  m. 

Αυτό το µήνυµα µετασχηµατίζεται σε ένα πρώτης κλάσης ΑΣ msg, το οποίο είναι µια περί-

πτωση της κλάσεως µήνυµα Message. Αυτή η διαδικασία µετασχηµατισµού καλείται ανά-

κλαση. Οι ιδιότητες  του msg περιγράφουν το αρχικό µήνυµα. Μέσω της επικοινωνίας µε το 

ΑΣ µηνύµατος, οι ιδιότητές της µπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν. Το ΑΣ µηνυ-

µάτων ενεργοποιείται µε την αποστολή της εντολής  Send σε αυτό. Το είδος ανάκλασης που 

περιγράφεται εδώ, καλείται επίσης ανάκλαση µηνύµατος. 

Ένα θέµα που συσχετίζεται µε την ανάκλαση µηνυµάτων είναι ο τρόπος σύνθεσης 

διαφορετικών αιτηµάτων. Μια από τις προσεγγίσεις στην ανάκλαση µηνυµάτων που υλο-

ποιήθηκε στο ΠΕΣ είναι η προσέγγιση σύνθεσης-φίλτρων (composition-filters). Χρησιµοποιώ-

ντας την γενίκευση που προσφέρει αυτή η προσέγγιση για την εκλογίκευση των αιτηµάτων 

των µηνυµάτων, µπορούµε να συνθέσουµε εύκολα διαφορετικά αιτήµατα. 
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Σχήµα 4-8: Υπολογιστική ανάκλαση µηνυµάτων 

4.4.2.2 Η προσέγγιση των ∆Ε στο ΠΕΣ 

Τα φίλτρα -σύνθεσης παρέχουν τις γενικεύσεις για την εκλογίκευση των µηνυµάτων 

στο µετα-επίπεδο. Τα φίλτρα -σύνθεσης έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:  

1. Προσφέρουν µια επέκταση του µορφότυπου στο υπάρχον πρότυπο ΑΣ. Με 

άλλα λόγια, δεν είναι απαραίτητο να προσαρµοστούν τα υπάρχοντα ΑΣ κατά 

την προσθήκη των νέων ζητηµάτων.  

2. είναι πολυ-συνθετικά. Φίλτρα διαφορετικών ζητηµάτων µπορούν να συν-

δυαστούν χωρίς επαναπροσδιορισµό του κώδικα.  

3. είναι κάθετα. Αυτό σηµαίνει ότι η χρήση ενός είδους φίλτρου δεν αποκλεί-

ει τη χρήση άλλων ειδών φίλτρων.  

4. έχουν µια δηλωτική διεπαφή.  Τα φίλτρα παρέχουν ένα γενικευµένο πρότυ-

πο που κρύβει τις λεπτοµέρειες της εκτέλεσης. Τα αιτήµατα εφαρµόζονται 

από την άποψη αυτού του γενικευµένου προτύπου. Παραδείγµατος χάριν κα-

τά την υλοποίηση του συγχρονισµού µε τα φίλτρα, η χρήση των σηµατοφό-

ρων ή άλλων µηχανισµών συγχρονισµού είναι κρυµµένη.  

Εξ’ αιτίας των ιδιοτήτων αυτών, οι ∆Ε µπορούν να αναιρέσουν τα προβλήµατα που 

έχουν προαναφερθεί. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος αναίρεσης των προβληµάτων: 

1. Το αίτηµα αναµιγνύεται µε τον κώδικα εφαρµογής. Κάθε αίτηµα µπορεί να υλοποι-

ηθεί µε ένα φίλτρο. Συνεπώς η υλοποίηση ενός αιτήµατος είναι ξέχωρη από τον υπό-

λοιπο κώδικα, επειδή τα φίλτρα προσφέρουν µια επέκταση του µορφότυπου στο υ-

πάρχον πρότυπο ΑΣ. 

2. Μη-πολυµορφικές προδιαγραφές.  Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένα αίτηµα 

µπορεί να υλοποιηθεί από ένα φίλτρο. Επειδή όλα τα µηνύµατα περνούν από εκείνο 

το φίλτρο, το αίτηµα µπορεί να διευκρινιστεί µια για πάντα για όλες τις διαδικασίες. 

Παραδείγµατος χάριν, οι πολλαπλές διεπαφές εφαρµόζονται σε ένα φίλτρο που απα-
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ριθµεί για κάθε οµάδα ΑΣ-αποστολέων, τις διαδικασίες που µπορούν να επικαλε-

σθούν από εκείνα τα ΑΣ.  

3. ∆ιαβιβάζουν από µια αναφορά στον αποστολέα και στο δέκτη. Επειδή η προσέγγιση 

∆Ε είναι βασισµένη στην ανάκλαση µηνυµάτων, µπορεί να παρακολουθήσει τα µη-

νύµατα του αποστολέα και του δέκτη των. Αυτό γίνεται υπό µορφή ψευδό-

µεταβλητών. Οι ψευδό-µεταβλητές είναι µεταβλητές, η τιµή των οποίων καθορίζεται 

από το σύστηµα. Τα παραδείγµατα των ψευδό-µεταβλητών είναι αποστολέας (sender) 

και ο δέκτης (receiver), τα οποία αναφέρονται αντίστοιχα στον αποστολέα ενός µη-

νύµατος και του ΑΣ που έλαβε αρχικά το µήνυµα, καθώς εξουσιοδότησαν ενδεχοµέ-

νως το µήνυµα σε ένα άλλο ΑΣ µετά από αυτό. Το πρόβληµα της διαβίβασης µιας 

αναφοράς στον αποστολέα και το δέκτη µπορεί να αναιρεθεί µε τη χρησιµοποίηση 

των ψευδό-µεταβλητών.  

Στη συνέχεια περιγράφεται το πρότυπο αντικειµένου σύνθεσης-φίλτρων, όπως επίσης 

και η επεξήγηση του µηχανισµού φιλτραρίσµατος. 

4.4.2.3 Περιγραφή του ∆Ε 

Ο ∆Ε, για µια εφαρµογή που αποτελείται από διάφορα ΑΣ, είναι βασισµένο σε κλά-

σεις. Όλα τα ΑΣ που έχουν κοινά χαρακτηριστικά είναι περιπτώσεις της ίδιας κλάσης. Τα ΑΣ 

καθορίζονται µόνο σε επίπεδο κλάσης. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει την επαναχρησιµοποίη-

ση και τη δηµιουργία πολλαπλών στιγµιότυπων, µέσω του µηχανισµού κληρονοµικότητας. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-9, ένας ∆Ε αποτελείται από ένα εσωτερικό ΑΣ και ένα 

στρώµα διεπαφών. Το εσωτερικό ΑΣ υλοποιεί τη συγκεκριµένη συµπεριφορά του ΑΣ. Το 

στρώµα διεπαφών εσωκλείει το εσωτερικό ΑΣ και διαχειρίζεται τα εισερχόµενα και εξερχό-

µενα µηνύµατα. 
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Σχήµα 4-9: Αντικείµενο που αποτελείται από ένα εσωτερικό αντικείµενο και ένα στρώµα διεπαφών 

4.4.2.4 Το εσώτερο ΑΣ του ∆Ε του ΠΕΣ 

Το εσωτερικό ΑΣ υλοποιεί τη συγκεκριµένη συµπεριφορά του ∆Ε και κρατά τη κα-

τάστασή του στις στιγµιαίες µεταβλητές. Το εσωτερικό ΑΣ αποτελεί σταθερό συστατικό του 

∆Ε και δεν δηµιουργείται κατ’ απαίτηση των ΤΟ. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ως ΑΣ πρώ-

της κλάσης σε αντίθεση µε τα ΑΣ που δηµιουργούνται κατ’ απαίτηση και αναφέρονται ως 

ΑΣ µη πρώτης κλάσης. Γενικά, ένα ΑΣ πρώτης κλάσεως µπορεί να αποθηκευτεί κάπου, ενώ 

ένα ΑΣ µη-πρώτης κλάσεως είναι διαθέσιµο µόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και δεν 

µπορεί να αποθηκευτεί. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-10, το εσωτερικό ΑΣ περιέχει δύο συστατικά στα σύνο-

ρα του, τις µεθόδους (methods) και τους όρους (conditions). Η συµπεριφορά ενός ΑΣ υλοποι-

είται µε τις µεθόδους του. Μια µέθοδος καθορίζει διάφορες ενέργειες που εκτελούνται σε 

απάντηση κατά την επίκληση της µεθόδου. Ένας όρος παρέχει τις πληροφορίες για την τρέ-

χουσα κατάσταση του εσωτερικού ΑΣ. 

 
Σχήµα 4-10: ∆οµή του εσωτερικού ΑΣ του ∆Ε 
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4.4.2.5 Το στρώµα διεπαφών του ∆Ε του ΠΕΣ 

Το Σχήµα 4-11 παρουσιάζει εσωτερικό ΑΣ µε ένα στρώµα διεπαφών γύρω από αυτό. 

Τα συστατικά του στρώµατος διεπαφών είναι: 

• Τα εσωτερικά συστατικά (internals) αποτελούνται από πλήρως ενθυλακωµένα ΑΣ 

που χρησιµοποιούνται για να συνθέσουν τη συµπεριφορά του εσωτερικού ΑΣ 

του ∆Ε. Παραδείγµατος χάριν, ένα εισερχόµενο µήνυµα θα µπορούσε να µεταβι-

βαστεί σε ένα ενθυλακωµένα ΑΣ αντί στο εσωτερικό ΑΣ του ∆Ε.  

• Τα εξωτερικά συστατικά (externals) αποτελούνται από ΑΣ που υπάρχουν έξω από 

το ∆Ε και αναφέρονται ως εξωτερικά ΑΣ. Τα ΑΣ αυτά µπορούν να χρησιµοποιη-

θούν για να διαµοιράσουν δεδοµένα µεταξύ των ενθυλακωµένων ΑΣ (που δια-

µοιράζονται τη συµπεριφορά µε τη κατάσταση). Όπως τα ενθυλακωµένα ΑΣ, έ-

τσι και τα εξωτερικά ΑΣ χρησιµοποιούνται για να συνθέσουν τη συµπεριφορά 

του ∆Ε. 

• Τα φίλτρα εισαγωγής (input filters) που διαχειρίζονται τα µηνύµατα που παρα-

λαµβάνονται από το ∆Ε. Για παράδειγµα, ένα φίλτρο αποστολών διαβιβάζει τα 

µηνύµατα είτε στο εσωτερικό ΑΣ του ∆Ε είτε σε κάποιο ενθυλακωµένο ή εξωτε-

ρικό ΑΣ.  

 
 

Σχήµα 4-11: ∆οµή του ∆Ε 

• Τα φίλτρα εξαγωγής (output filters) που διαχειρίζονται τα µηνύµατα που στέλνο-

νται από το εσωτερικό ΑΣ. Παραδείγµατος χάριν το φίλτρο εξαγωγής τύπου α-

ποστολής (send) στέλνει τα µηνύµατα σε άλλα ΑΣ ή πίσω στα φίλτρα εισαγωγής 
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του εσωτερικού ΑΣ του ∆Ε. Γενικά, υπάρχει ένα φίλτρο αποστολών που επικα-

λείται µια ορισµένη µέθοδο. 

Γενικά, όταν ένα ΑΣ µιας ΤΟ (αποστολέας) στέλνει ένα µήνυµα σε ένα άλλο ΑΣ (δέ-

κτης), το µήνυµα φιλτράρεται πρώτα από τα φίλτρα εξαγωγής του αποστολέα, και έπειτα από 

τα φίλτρα εισαγωγής του δέκτη. Κάθε φίλτρο αποφασίζει τι να κάνει µε το µήνυµα.  

Όταν ένα φίλτρο εισαγωγής φιλτράρει ένα µήνυµα, το φίλτρο αυτό είτε δέχεται είτε 

απορρίπτει το µήνυµα. Εάν το φίλτρο δεχθεί το µήνυµα, το εσωτερικό ΑΣ επικαλείται µια 

µέθοδο ή προσφέρει το µήνυµα σε ένα ενθυλακωµένο ή εξωτερικό ΑΣ. Ένα απορριφθέν µή-

νυµα µεταφέρεται προς ένα επόµενο φίλτρο. Το µέρος των διεπαφών µιας κλάσης µπορεί να 

περιέχει έναν απεριόριστο αριθµό φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής. Κατ' αυτό τον τρόπο η 

συµπεριφορά ενός ΑΣ µπορεί να διαµορφώνεται από έναν κατάλληλο συνδυασµό φίλτρων.  

4.4.2.6 Περιγραφή του µηχανισµού φιλτραρίσµατος των ∆Ε του ΠΕΣ 

Στο Σχήµα 4-12 απεικονίζεται ο µηχανισµός φιλτραρίσµατος ενός µηνύµατος που 

λαµβάνει χώρα στο ΠΕΣ. Τα φίλτρα χειρίζονται τα εισερχόµενα και τα εξερχόµενα µηνύµα-

τα. Για να το επιτύχουν αυτό εµπεριέχουν ένα σύνολο από επιµέρους φίλτρα (σύνολο φίλ-

τρων) που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες.  

Το Σχήµα 4-12 παρουσιάζει ένα µήνυµα που περνά από το σύνολο φίλτρων εισαγω-

γής ενός ∆Ε. Κάθε φίλτρο στο σύνολο φίλτρων εκτελεί κάποια λειτουργία στο µήνυµα. Πα-

ραδείγµατος χάριν: 

• τα φίλτρα υποκατάστασης µπορούν να αλλάζουν τον επιλογέα ή το στόχο, προ-

τάσσοντας µια εξαίρεση (exception raising).  

• τα φίλτρα σειρών αναµονής βάζουν τα µηνύµατα σε µια σειρά αναµονής µέχρι να 

αποσταλούν. 

• Ένα φίλτρο αποστολών µπορεί να αναπροσανατολίσει ένα µήνυµα σε ένα διαφο-

ρετικό αντικείµενο.  

Κάθε φίλτρο αποτελείται από τα παρακάτω δύο τµήµατα: 

• χειριστή φίλτρων (handler) που καθορίζει ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν από το 

φίλτρο (παραδείγµατος χάριν, την «έγερση» µιας εξαίρεσης ή αποστολής του µη-

νύµατος). 

• αρχικοποιητή φίλτρων (initialiser) που αποτελείται από στοιχεία φίλτρων (filter 

elements) ακριβώς όπως οι «τρύπες» στα φίλτρα στο Σχήµα 4-12 που δοκιµάζο-

νται µια-µια µέχρι η µπάλα να ταιριάζει ακριβώς στην «τρύπα» (η στρογγυλή 

τρύπα στην περίπτωση µιας σφαίρας). Τα στοιχεία φίλτρων ενός φίλτρου δοκιµά-
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ζονται ένα-ένα έως ότου βρεθεί ένα στοιχείο φίλτρου που δέχεται το µήνυµα. Το 

επιλεγόµενο στοιχείο φίλτρου καθορίζει το είδος της επεξεργασίας που θα υπο-

στεί το µήνυµα. Παραδείγµατος χάριν, σε ένα φίλτρο υποκατάστατων, το στοι-

χείο φίλτρου καθορίζει µια νέα τιµή για τον επιλογέα και το στόχο του µηνύµα-

τος. Όταν ένα µήνυµα δεν γίνεται αποδεκτό από οποιοδήποτε φίλτρο, απορρίπτε-

ται. Σε αυτή την περίπτωση, τα περισσότερα φίλτρα περνούν το µήνυµα άµεσα 

στο επόµενο φίλτρο. Εάν το µήνυµα φθάσει στο τέλος του φίλτρου που τίθεται 

χωρίς να έχει φιλτραριστεί (δηλ. εάν έχει περάσει από όλα τα φίλτρα), τότε εµ-

φανίζεται ένα λάθος χρόνου εκτέλεσης.  

 
Σχήµα 4-12: Απεικόνιση του συνόλου των φίλτρων εισαγωγής του ∆Ε 

Το Σχήµα 4-12 παρουσιάζει ένα ∆Ε µε τέσσερα φίλτρα: ένα φίλτρο σειρών αναµο-

νής, δύο φίλτρα υποκατάστατων και ένα φίλτρο αποστολών. Το φίλτρο σειρών αναµονής πα-
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ραλαµβάνει τα κάθε µήνυµα που γίνεται αποδεκτό και το θέτει σε σειρά αναµονής. Μόλις 

όλα τα στοιχεία φίλτρων του φίλτρου σειρών αναµονής πάρουν την τιµή false, το µήνυµα 

προωθείται στο πρώτο φίλτρο υποκατάστατων. Το πρώτο φίλτρο υποκατάστατων δέχεται το 

µήνυµα και αλλάζει το στόχο και τον επιλογέα του µηνύµατος (στο Σχήµα 4-12, η σφαίρα 

µεταλλάσσεται σε µια πυραµίδα). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-12, το φίλτρο αρχικοποίησης 

του δεύτερου φίλτρου υποκατάστατων δεν διαθέτει το κατάλληλο στοιχείο φίλτρου (σχισµή 

όπου να διέρχεται η πυραµίδα) οπότε δεν δύναται να φιλτράρει µήνυµα και απλά το διαβιβά-

ζει στο επόµενο φίλτρο που είναι το φίλτρο αποστολών. Τέλος, το φίλτρο αποστολών, απο-

στέλλει το µήνυµα στο εσωτερικό του ΑΣ ή σε ένα άλλο ενθυλακωµένο ή εξωτερικό ΑΣ ή 

στο σύνολο φίλτρων εξαγωγής του ΑΣ του ∆Ε. 

4.4.2.7 Αλληλεπίδραση των ∆Ε του ΠΕΣ µε τους Κεντρικούς Εξυπηρετητές και 
τις ΤΟ. 

Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώνονται οι ∆Ε 

στην αρχιτεκτονική της ΠΥΟΥ. Σε αυτήν την υπό-ενότητα, θα χρησιµοποιηθεί ο όρος ΑΣ 

υλοποίησης για µια κατηγορία κλάσεων εξυπηρετητή (server class) οι οποίες υλοποιούν µια 

διεπαφή IDL.  

Για να έχουµε µία παραστατική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης των οντοτήτων των 

∆Ε µε τα ΑΣ υλοποίησης, θα πρέπει οι ∆Ε να προστεθούν εννοιολογικά (η τοπολογία τους 

εντάσσεται στο ενδιάµεσο επίπεδο αφού είναι δοµοστοιχεία που απαρτίζουν το ΠΕΣ) στην 

πλευρά των κεντρικών εξυπηρετητών ως ένα στρώµα (layer), πάνω από το στρώµα των ΑΣ 

υλοποίησης των διεργασιών των εξυπηρετητών (Σχήµα 4-13). Κατ' αυτό τον τρόπο µια κλά-

ση ∆Ε διαµορφώνεται έτσι ώστε να αποτελείται από δυο µέρη: 

• Την κλάση υλοποίησης. 

• Τις διεπαφές που αποτελούν το στρώµα των ∆Ε. Αυτή η κλάση ∆Ε αναφέρεται 

εφ’ εξής ως κλάση υλοποίησης ∆Ε επειδή υλοποιεί µια διεπαφή IDL. Το στρώµα 

∆Ε αποτελείται από ένα σύνολο φίλτρων εισαγωγής, ένα σύνολο φίλτρων εξαγω-

γής, µια αναφορά που σχετίζεται µε το µέρος της υλοποίησης, τις αναφορές στα 

ενθυλακωµένα ΑΣ καθώς και τις αναφορές στα εξωτερικά ΑΣ. 

Το Σχήµα 4-13 παρουσιάζει τη διεπαφή IDL που παρατίθεται µεταξύ του στρώµατος 

∆Ε και του ΑΣ υλοποίησης. Με τη χρήση της διεπαφής αυτής, είναι δυνατόν µια υπάρχουσα 

κλάση ΑΣ υλοποίησης να επεκταθεί µε τους ∆Ε, ακόµα κι αν η υπάρχουσα κλάση έχει υλο-

ποιηθεί σε µια διαφορετική γλώσσα ή σε µια διαφορετική πλατφόρµα από αυτή του στρώµα-

τος των ∆Ε.  
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Σχήµα 4-13: Σχέση µεταξύ των ∆Ε του ΠΕΣ και των Κεντρικών Εξυπηρετητών 

Μία αντίστοιχη διεπαφή IDL παρατίθεται µεταξύ των ΑΣ των ΤΟ και του στρώµατος 

∆Ε (η διεπαφή αυτή είναι παρόµοια µε αυτή του Σχήµατος 4-13 αλλά δεν απεικονίζεται σε 

αυτό). Μια κλάση ∆Ε µοιάζει µε µια κανονική κλάση υλοποίησης κεντρικών εξυπηρετητών 

που έχει µια διεπαφή IDL. Η διεπαφή αυτή είναι απαραίτητη επειδή τα ΑΣ των ΤΟ πρέπει να 

έχουν µια διεπαφή IDL των ΑΣ εξυπηρετητών, προκειµένου να είναι σε θέση να στείλουν τα 

αιτήµατα στα ΑΣ εξυπηρετητών. Τα ΑΣ των ΤΟ βλέπουν µόνο αυτή τη διεπαφή IDL, ενώ οι 

∆Ε είναι αόρατοι στις κλάσεις των ΤΟ. 

Οι ∆Ε περιέχουν επίσης τα ενθυλακωµένα ΑΣ και τις αναφορές στα εξωτερικά ΑΣ. 

Επειδή τα ενθυλακωµένα και τα εξωτερικά ΑΣ δεν είναι µέρος του εσωτερικού του ΑΣ του 

∆Ε, δεν είναι απαραίτητο να προσαρµοστεί ή να µεταγλωττιστεί µια κλάση υλοποίησης, προ-

κειµένου αυτά να προστεθούν, όταν επεκτείνεται η κλάση υλοποίησης µε τους ∆Ε. 

Μια κλάση ∆Ε µπορεί να συνδυάσει την κλάση υλοποίησης του εσωτερικού ΑΣ του 

∆Ε µε ένα µεγάλο αριθµό ενθυλακωµένων και εξωτερικών ΑΣ. Μια κλάση ∆Ε περιγράφεται 

συναρτησιακά µε την ένωση των προαναφερθέντων συνόλων: 

 

σ(CFClass) = σ(innerClass) ∪  {σ(classOf(o)) ∪ σ(s)} 

                       o ∈ internals ∪  externals   s ∈ subclassesOf (o) 
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Tα ενθυλακωµένα ΑΣ είναι το σύνολο όλων των εσωτερικών δηλώσεων της κλάσης 

∆Ε ενώ τα εξωτερικά ΑΣ αποτελούν το σύνολο όλων των εξωτερικών δηλώσεων της κλάσης 

∆Ε. 

4.4.3 ∆οµικά Χαρακτηριστικά των ∆ιεπαφών ΑΣ του ΠΕΣ 

Με σκοπό οι εφαρµογές των ΤΟ της ΠΥΟΥ να χρησιµοποιούν τα ΑΣ του ΠΕΣ, δη-

µιουργήθηκαν καθορισµένες διεπαφές IDL στο ΠΕΣ (στη συνέχεια η καθορισµένη διεπαφή 

IDL θα συµβολίζεται ως Ι-ΠΕΣ). Οι διαφορετικοί τύποι ΑΣ του ΠΕΣ µπορούν να συµπεριφέ-

ρονται µε διαφορετικούς τρόπους, αλλά όλοι ελέγχονται µέσω της ίδιας διεπαφής. 

Ο έλεγχος της συµπεριφοράς των διάφορων ΑΣ του ΠΕΣ διασφαλίζεται µε την εισα-

γωγή στην ΠΥΟΥ νέων διεπαφών. ∆ιεπαφές, όπως οι Ι-ΠΕΣ(2), Ι-ΠΕΣ(3), Ι-ΠΕΣ(4) έως Ι-

ΠΕΣ(Χ) επιτρέπουν την ασφαλή επέκταση των δυνατοτήτων των ΑΣ. Το πλεονέκτηµα της 

προσέγγισης αυτής είναι ότι η αναθεώρηση-βελτίωση των εφαρµογών των ΤΟ και των ΑΣ 

του ΠΕΣ µπορεί να επιτευχθεί ανεξάρτητα. Οι παλαιότεροι χρήστες της ΠΥΟΥ και τα ΑΣ 

του ΠΕΣ µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις προηγούµενες διεπαφές Ι-ΠΕΣ ενώ οι νεώτεροι 

χρήστες της ΠΥΟΥ και τα ΑΣ του ΠΕΣ είναι σε θέση µέσω νεότερων διεπαφών να έχουν 

πρόσβαση σε όλες τις νεοεισαχθείσες εφαρµογές των ΤΟ. Η δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται 

µε τη χρήση της βιβλιοθήκης τύπων που υποστηρίζει τις διεπαφές [81]. 

Οι καθορισµένες από το χρήστη διεπαφές είναι πολύ σηµαντικές στις µεγάλες εφαρ-

µογές, επειδή παραχωρούν τη δυνατότητα, της επαναχρησιµοποίησης του κώδικα χωρίς προ-

βλήµατα.  

Το ΠΕΣ είναι βασισµένο στον προγραµµατισµό των διεπαφών ο οποίος απαιτεί έναν 

επίσηµο διαχωρισµό µεταξύ της διεπαφής και της υλοποίησης - δηλαδή απαιτεί ότι οι ΤΟ 

επικοινωνούν µε τα ΑΣ του ΠΕΣ αποκλειστικά µέσω των αναφορών των διεπαφών. Αυτό 

εξασφαλίζει το ότι οι ΤΟ δεν εξαρτώνται ποτέ από τις κλάσεις που υποστηρίζουν τα ΑΣ του 

ΠΕΣ, γεγονός που επιτρέπει στη συνέχεια την αναθεώρηση του κώδικά τους χωρίς ανησυχία 

για την οµαλή λειτουργία των εφαρµογών των ΤΟ.  

Οι ΤΟ είναι σε θέση να λάβουν από τα ΑΣ του ΠΕΣ το µορφότυπο των πληροφοριών 

στο χρόνο εκτέλεσης. Μια ΤΟ µπορεί πάντα να ρωτήσει ένα ΑΣ του ΠΕΣ εάν υποστηρίζει 

µια συγκεκριµένη διεπαφή. Εάν η ζητούµενη διεπαφή δεν υποστηρίζεται, η ΤΟ υποβάλλει το 

ερώτηµα στην επόµενη καταλληλότερη διεπαφή. Η διαδικασία αυτή πραγµατώνεται µε την 

βοήθεια του µηχανισµού των ∆Ε του ΠΕΣ που προαναφέρθηκε στις παραγράφους §4.4.2.6. 

και §4.4.2.7. 
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4.4.3.1 Ενεργοποίηση ΑΣ του ΠΕΣ 

Κατά το χρόνο µεταγλωττισµού µέσω της βιβλιοθήκης τύπων (type library), η εφαρ-

µογή ΤΟ της ΠΥΟΥ εντοπίζει το απαραίτητο τµήµα οµο-κλάσης καθώς επίσης και το ποιες 

διεπαφές υποστηρίζει η συγκεκριµένη οµο-κλάση. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως ενερ-

γοποίηση Σηµειώνεται ότι βασική προϋπόθεση είναι να µην υπάρχει καµία άλλη εξάρτηση 

µεταξύ των εφαρµογών ΤΟ και των οµο-κλάσεων του ΠΕΣ. Για το λόγο αυτό, όταν οι ΤΟ 

δεσµεύουν και επικοινωνούν µε ένα ΑΣ του ΠΕΣ χρησιµοποιούν µια καθορισµένη διεπαφή 

που δηµιουργείται από την οµο-κλάση. Οι εφαρµογές ΤΟ ενεργοποιούν τα ΑΣ του ΠΕΣ µε 

βάση οδηγίες που λαµβάνουν από τη βιβλιοθήκη τύπων. 

H ενεργοποίηση των ΑΣ του ΠΕΣ γίνεται στο ενδιάµεσο επίπεδο της ΠΥΟΥ, διότι οι 

εφαρµογές των ΤΟ δεν δύνανται (σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται για λόγους ασφά-

λειας) να έχουν άµεση προσπέλαση στους ορισµούς κλάσης του κεντρικού εξυπηρετητή. Εάν 

επιτρεπόταν αυτό, κατά το χρόνο µεταγλωττισµού θα απαιτείτο η εφαρµογή ΤΟ να βλέπει 

τον ορισµό κλάσης και να ξέρει το σχεδιάγραµµα των ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή. Άντ’ 

αυτού, το ΠΕΣ µεταβιβάζει την ευθύνη για τη δηµιουργία του ΑΣ στον κεντρικό εξυπηρετη-

τή, που κατέχει τον ορισµό της οµο-κλάσης. Το τµήµα του ΠΕΣ που βοηθά την ενεργοποίηση 

είναι ο ∆ιαχειριστής Ελέγχου Υπηρεσιών (∆ΕΥ) ο οποίος αποτελείται τους ∆ιαχειριστές Ερ-

γασιών όπως προαναφέραµε στην παράγραφο §4.4 [76].  

Όταν η εφαρµογή ΤΟ της ΠΥΟΥ επεξεργάζεται τον ορισµό µιας καθορισµένης οµο-

κλάσης, ο ∆ΕΥ χρησιµοποιεί τις πληροφορίες του αιτήµατος της ΤΟ για να εντοπίσει τα ι-

διαίτερα στοιχεία του επιθυµητού ΑΣ στον κατάλληλο κεντρικό εξυπηρετητή. Όταν η εφαρ-

µογή ΤΟ καλεί µια οµο-κλάση στον κεντρικό εξυπηρετητή, συµβαίνουν τα εξής:  

 Οι βιβλιοθήκες τύπων της ΠΥΟΥ προωθούν στον ∆ΕΥ τα ζητούµενα στοιχεία πι-

στοποίησης ταυτότητας της οµο-κλάσης. 

 Ο ∆ΕΥ εντοπίζει τον κατάλληλο κεντρικό εξυπηρετητή µε τα ιδιαίτερα στοιχεία του 

επιθυµητού ΑΣ. 

 Ο κεντρικός εξυπηρετητής δηµιουργεί τη συστατική πιστοποίηση ταυτότητας του 

µορφότυπου που προσδιορίζεται.  

 Ο κεντρικός εξυπηρετητής επιστρέφει µια αναφορά διεπαφών του µορφότυπου που 

προσδιορίζεται από το ∆ΕΥ.  

 Ο ∆ΕΥ διαβιβάζει την αναφορά διεπαφών πίσω στην ΤΟ.  

 Η ΤΟ διασυνδέεται µε το ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή.  

 Ο ∆ΕΥ δεν απαιτείται πλέον και εποµένως απενεργοποιείται.  
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 Η ΤΟ καλεί τις µεθόδους στο ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή. 

Ουσιαστικά, ο ∆ΕΥ είναι ένας συσχετιστής. Για την εύρυθµη λειτουργία αυτής της 

ΠΥΟΥ, ο ∆ΕΥ πρέπει να έχει έναν προκαθορισµένο τρόπο αλληλεπίδρασης µε τον κεντρικό 

εξυπηρετητή. Ο κεντρικός εξυπηρετητής πρέπει εποµένως να παρέχει την υποστήριξη για τη 

ενεργοποίηση των ΑΣ µέσω του ΠΕΣ, όπου ο ∆ΕΥ µπορεί να υποβάλει τα αιτήµατα ενεργο-

ποίησης. 

4.4.3.2 Εργοστάσια κλάσεων  

Το ΠΕΣ χρησιµοποιεί µια κοινή τεχνική λογισµικού γνωστή ως πρότυπο εργοστασίων 

κλάσεων [81], σύµφωνα µε την οποία ο κώδικας που δηµιουργεί πραγµατικά το ΑΣ του ΠΕΣ 

περιλαµβάνεται στο ίδιο αρχείο µε τις οµο-κλάσεις των ∆Ε. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για 

την εφαρµογή της ΤΟ ή του ∆ΕΥ να γνωρίζει τον ορισµό της κλάσης πίσω από το ΑΣ του 

ΠΕΣ που δηµιουργείται. Το βασικό πλεονέκτηµα σε αυτήν την τεχνική είναι ότι επιτρέπει 

στους συντάκτες κλάσεων να αναθεωρήσουν τον κώδικά τους χωρίς ανησυχία για τις εξαρ-

τήσεις των εφαρµογών των ΤΟ. 

Το ΠΕΣ παρέχει τα εργοστάσια κλάσης για τον ∆ΕΥ. Αφότου δεσµεύεται η εφαρµο-

γή ΤΟ σε ένα ΑΣ του ΠΕΣ, ο ∆ΕΥ δεν απαιτείται πλέον. Σε αυτό το σηµείο, το ΑΣ του ΠΕΣ 

παρέχει ένα ορισµένο επίπεδο βάσεων λειτουργίας στην εφαρµογή ΤΟ. Εκτός από τη χρήση 

της κάθε µεθόδου σε κάθε υποστηριζόµενη διεπαφή, ένα ΑΣ του ΠΕΣ διαχειρίζεται τη διάρ-

κεια ζωής του ώστε να µπορεί να υποστηρίξει τις διάφορες διεπαφές για την εξυπηρέτηση 

των εφαρµογών των ΤΟ. 

4.4.3.2.1. Τρόπος Κλήσεων των ∆ιεργασιών στο ΠΕΣ από την ΤΟ 

Το ΠΕΣ καθιστά την αποµακρυσµένη επικοινωνία δυνατή ΤΟ και κεντρικού εξυπη-

ρετητή µέσω της χρήσης ενός ζεύγους προσωρινών ΑΣ που δηµιουργούνται µόνο για να δια-

χειριστούν την κλήση και κατόπιν απενεργοποιούνται. Τα προσωρινά αυτά ΑΣ αναφέρονται 

ως πληρεξούσιο (proxy) (ευρίσκεται στο χώρο του ΤΟ) και ως στέλεχος (stub) (ευρίσκεται στο 

χώρο του ΠΕΣ).  

Το Σχήµα 4-14 δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο το πληρεξούσιο και το στέλεχος αλ-

ληλεπιδρούν. Το πληρεξούσιο εκτελεί τη διαδικασία δηµιουργίας της κλήσης µιας εφαρµογής 

ΤΟ, ενώ το στέλεχος εκτελεί τη διαδικασία αποδοχής της κλήσης στο ΑΣ του ΠΕΣ. Το πλη-

ρεξούσιο και το στέλεχος καθιερώνουν ένα κανάλι επικοινωνίας χρησιµοποιώντας τις αποµα-

κρυσµένες κλήσεις διαδικασίας (RPCs) ως ένα ενδο-επεξεργαζόµενο µηχανισµό. 
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Σχήµα 4-14: Αλληλεπίδραση Πληρεξούσιου - Στελέχους  

Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα σειριακό αυτό κανάλι µεταξύ της εφαρµογής 

της ΤΟ και της αποµακρυσµένης εκτέλεσης µεθόδου του ΑΣ του ΠΕΣ. Η σειριακή αυτή  διά-

ταξη για τη µετάδοση παραµέτρων µέσω της αρχιτεκτονικής τύπου proxy/stub, είναι γνωστή, 

όπως ήδη έχει προαναφερθεί στην §4.4.1.1., ως τακτοποίηση (marshalling) ή σειριακή διάταξη 

(serialisation).  

Όταν η εφαρµογή ΤΟ καλεί µια µέθοδο στο πληρεξούσιο, το πληρεξούσιο διαβιβάζει 

το αίτηµα στο στέλεχος. Για να διαβιβάσει κατάλληλα αυτό το αίτηµα, το πληρεξούσιο πρέ-

πει να ενεργοποιήσει τη µέθοδο σειριακής διάταξης, για τις εισερχόµενες παραµέτρους στο 

στέλεχος. Όταν το στέλεχος λάβει το αίτηµα, από-διατάσσει (un-marshals) τις εισερχόµενες 

παραµέτρους και εκτελεί τοπικά την κλήση µέσω του ΑΣ του ΠΕΣ. Αφότου το ΑΣ έχει ολο-

κληρώσει τη µέθοδο, το στέλεχος προετοιµάζει ένα πακέτο απάντησης που περιλαµβάνει τις 

εξερχόµενες παραµέτρους και µια τιµή επιστροφής. Έπειτα τα δεδοµένα διατάσσονται σειρι-

ακά και αποστέλλονται πίσω στο πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο από-διατάσσει τα δεδοµένα 

στο πακέτο απάντησης και επιστρέφεται ο έλεγχος πίσω στην εφαρµογή ΤΟ. 

Αυτός ο τρόπος αποµακρυσµένων κλήσεων παρέχει ανεξαρτησία στην τοπολογία 

των επιπέδων της ΠΥΟΥ διότι ούτε οι εφαρµογές ΤΟ ούτε τα ΑΣ του ΠΕΣ "συνειδητοποι-

ούν" ότι οι µεν από τα δε είναι αποµακρυσµένα. Η εφαρµογή ΤΟ "θεωρεί" το πληρεξούσιο 

ως ΑΣ του ΠΕΣ. Οµοίως, το ΑΣ του ΠΕΣ "θεωρεί" το στέλεχος ως την εφαρµογή του ΤΟ. 

Αυτό το ισχυρό χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι γνωστό ως διαφάνεια θέσεως. 

Υπάρχει ένα ζευγάρι πληρεξούσιου /στελέχους για κάθε διασυνδεδεµένη διεπαφή. 

Αυτό επιτρέπει σε µία εφαρµογή ΤΟ και σε ένα ΑΣ να έχουν δύο ή περισσότερα ζευγάρια 

πληρεξούσιου/ στελέχους που διασυνδέονται αµέσως. Το ζευγάρι πληρεξούσιου/ στελέχους 

διασυνδέεται µε τη διεπαφή του ΑΣ του ΠΕΣ επειδή η διεπαφή αυτή περιγράφει τις αποµα-

κρυσµένες µεθόδους κλήσης και εκτέλεσης των αιτηµάτων της ΤΟ.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µε έναν ορισµό διεπαφών που καταχωρείται σε µια βιβλι-

οθήκη τύπων, το ΠΕΣ µπορεί να καθορίσει τον ακριβή τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα πρέ-
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πει να διατάσσονται σειριακά στο ΑΣ και στην ΤΟ. Για αυτό η IDL επιτρέπει παραµέτρους 

προδιαγραφών όπως [in], [out ], και [in, out].  

Tο πληρεξούσιο και το στέλεχος, έχουν ακριβώς καθορισµένη εργασία. Πρέπει να 

λειτουργήσουν µαζί για να δώσουν και στην εφαρµογή ΤΟ και στο ΑΣ του ΠΕΣ την αντίλη-

ψη ότι εκτελούνται σε µια ενιαία διαδικασία, σε ένα ενιαίο «νήµα» (thread). ∆ηµιουργούν 

αυτήν την παραίσθηση µε την κατασκευή µιας στοίβας κλήσεων στο ΑΣ του ΠΕΣ, διαδικα-

σία που είναι ίδια µε αυτήν, της εφαρµογής της ΤΟ. Οποιαδήποτε στοιχεία που είναι επικα-

θήµενα στη στοίβα κλήσης της διαδικασίας της εφαρµογής της ΤΟ πρέπει να διατάσσονται 

σειριακά στη διαδικασία κλήσης των ΑΣ του ΠΕΣ. Το στέλεχος είναι αρµόδιο για την από-

διάταξη όλων των στοιχείων και τη σύσταση της στοίβας κλήσης, η οποία περιλαµβάνει και 

τους δείκτες των στοιχείων συµπεριφοράς των ΑΣ του ΠΕΣ που δεν υπάρχουν στη στοίβα 

κλήσης.  

Το ΠΕΣ παρέχει µια υπηρεσία συστηµάτων αποκαλούµενη καθολική σειριακή διά-

ταξη (global marshaling) που υλοποιεί αυτόµατα το ζεύγος πληρεξούσιου/ στελέχους κατά 

το χρόνο εκτέλεσης. Όταν µια αναφορά διεπαφών εξάγεται από τη διαδικασία κλήσης ενός 

ΑΣ του ΠΕΣ, η καθολική σειριακή διάταξη υλοποιεί και εκτελεί ένα στέλεχος του συγκεκρι-

µένου ΑΣ που περιέχεται στην αναφορά της διεπαφής του. Όταν η αναφορά διεπαφών εισά-

γεται σε µια διεργασία ΤΟ, η καθολική σειριακή διάταξη δηµιουργεί ένα πληρεξούσιο και 

δεσµεύει τη ΤΟ. Το κανάλι επικοινωνίας που καθιερώνεται µεταξύ του πληρεξούσιου και του 

στελέχους, µπορεί να πραγµατοποιήσει, µεταξύ της εφαρµογής ΤΟ και του ΑΣ του ΠΕΣ, α-

ποµακρυσµένα αιτήµατα µεθόδων (αναφέρονται οι µέθοδοι που υλοποιούν τις υπηρεσίες στο 

συγκεκριµένο ΑΣ). Η καθολική σειριακή διάταξη πραγµατοποιείται µε την εξέταση των ορι-

σµών διεπαφών σε µια βιβλιοθήκη τύπων. 

4.4.3.2.2. Τρόπος Κλήσεων των ∆ιεργασιών του Κεντρικού Εξυπηρετητή από το ΠΕΣ 

Κάθε αίτηµα ενεργοποίησης ενός ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή, δύναται να εκτε-

λεστεί από τον ∆ΕΥ του ΠΕΣ µέσω των παρακάτω δύο διαφορετικών λειτουργιών του κε-

ντρικού εξυπηρετητή:  

• Λειτουργία in-process όπου οι διεργασίες µεταξύ των εφαρµογών των ΤΟ και 

των κεντρικών εξυπηρετητών είναι τοπικές, δηλαδή βρίσκονται στο ίδιο υπολο-

γιστικό σύστηµα. Με έναν κεντρικό εξυπηρετητή in-process, ο ∆ΕΥ συνδέεται µε 

ένα τµήµα εργοστασίων κλάσης µέσω µιας γνωστής πιστοποίησης ταυτότητας 

ΑΣ. 

• Λειτουργία out-of-process όπου οι διεργασίες µεταξύ των εφαρµογών των ΤΟ 

και των κεντρικών εξυπηρετητών γίνονται µε τις µεθόδους των αποµακρυσµένων 

κλήσεων. 
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Ο ∆ΕΥ διατηρεί έναν εσωτερικό πίνακα. αποκαλούµενος πίνακας κλάσης, ο ο-

ποίος κρατά τις αναφορές των εργοστασίων κλάσης για τις πιστοποιήσεις της 

ταυτότητας κάθε καταχωρηµένου ΑΣ και των οµο-κλάσεών του ∆Ε. Ο ∆ΕΥ 

µπορεί να ανιχνεύσει µέσω αυτού του πίνακα και να ανακτήσει µια αναφορά σε 

οποιοδήποτε τοπική κλάση εργοστασίων που έχει καταχωρηθεί. Όταν ενεργοποι-

είται µία λειτουργία out-of-process ένας κεντρικού εξυπηρετητή, τότε στον πίνα-

κα κλάσης πρέπει να καταχωρηθεί µία αναφορά ενός ΑΣ του ΠΕΣ για κάθε µια 

από τις δηµιουργούµενες οµο-κλάσεις του ∆Ε.  

Όταν ο ∆ΕΥ λαµβάνει ένα αίτηµα ενεργοποίησης για µια οµο-κλάση που εφαρ-

µόζεται σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή, διερευνά µέσω του πίνακα κλάσης το κα-

τά πόσο αυτή έχει ήδη καταχωρηθεί. Εάν βρει τη καταχώρηση αυτή στον πίνακα 

κλάσης, ο κεντρικός εξυπηρετητής είναι σε υπηρεσία. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί, 

ο ∆ΕΥ προωθεί τη διεργασία του κεντρικού εξυπηρετητή και περιµένει έτσι ώστε 

ο κεντρικός εξυπηρετητής να µπορεί να καταχωρηθεί. Μετά από αυτόν, ο ∆ΕΥ 

µπορεί να ξανά-επισκεφτεί τον πίνακα κλάσης και να αποκτήσει την αναγκαία 

αναφορά στη κλάση εργοστασίων ΑΣ. Κατόπιν, ζητά από τον κεντρικό εξυπηρε-

τητή να δηµιουργήσει ένα στιγµιότυπο ροής εργασιών, κατά τρόπο παρόµοιο µε 

το in-process σενάριο.  

Αφότου ενεργοποιηθεί ο ∆ΕΥ, το ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή που λειτουργεί 

µε τρόπο out-of-process πρέπει να δεσµεύσει το ΑΣ του ΠΕΣ στις εφαρµογές ΤΟ 

χρησιµοποιώντας ένα ζευγάρι πληρεξούσιου/ στελέχους. Όταν το ΑΣ του κεντρι-

κού εξυπηρετητή εξάγει µια αναφορά διεπαφής στον ∆ΕΥ. Ο ∆ΕΥ καλεί την κα-

θολική σειριακή διάταξη πρώτα να δηµιουργήσει το τµήµα στελέχους και κατό-

πιν να δηµιουργήσει ένα πληρεξούσιο, ώστε να δεσµεύσει από κοινού την εφαρ-

µογή και το ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή. 

Όταν σε ένα αίτηµα ενεργοποίησης, ο ∆ΕΥ διαπιστώσει ότι η ταυτότητα ενός ΑΣ του 

κεντρικού εξυπηρετητή βρίσκεται σε µία διαφορετική ΠΥΟΥ, ψάχνει µέσω του δικτύου και 

καθιερώνει µια σύνδεση µε τον ∆ΕΥ που εξυπηρετεί την άλλη ΠΥΟΥ. Η επικοινωνία αυτή 

απαιτεί ότι το αίτηµα ενεργοποίησης µπορεί να περάσει µέσω ενός στρώµατος πιστοποίησης 

ταυτότητας/ έγκρισης. Ο δεύτερος ∆ΕΥ περνά από την ίδια διαδικασία ενεργοποίησης που 

περιγράφεται ανωτέρω. 

Σε ότι αφορά την επικοινωνία του αιτήµατος όταν υπάρχουν δύο ΠΥΟΥ, η µόνη 

πραγµατική αλλαγή που εισάγεται (σε σχέση µε την ύπαρξη µιας µόνο ΠΥΟΥ) είναι ότι η 

αναφορά διεπαφών πρέπει να διατάσσεται σειριακά από τη µία ΠΥΟΥ στην άλλη. Η αναφο-
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ρά διεπαφών εξάγεται από την αποµακρυσµένη διαδικασία κεντρικών εξυπηρετητών µε τον 

ίδιο τρόπο όπως για µία µόνο ΠΥΟΥ.  

Η αναφορά λήξης της παρεχόµενης υπηρεσίας που δηµιουργείται από τις διεπαφές 

του ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή, αποστέλλεται πίσω στην ΤΟ που δηµιούργησε το αίτη-

µα. Όταν η αναφορά διέλθει µέσω του πληρεξούσιου από-διατάσσεται σειριακά και κλείνει 

το κανάλι της σύνδεσης του ζεύγους πληρεξούσιου – στελέχους. 

4.4.3.2.3. Σηµασία διαφάνειας θέσης  

Η παραπάνω διαδικασία συσχέτισης αποµακρυσµένων ΑΣ αν και δείχνει να είναι πο-

λύπλοκη, εντούτοις υποστηρίζεται πλήρως από τον ∆ΕΥ. Μια εφαρµογή ΤΟ δεν είναι απα-

ραίτητο να ασχοληθεί µε τις λεπτοµέρειες της ενεργοποίησης τρόπου in-process σε αντιπαρά-

θεση µε αυτή της ενεργοποίησης τρόπου out-of-process. Η εφαρµογή της ΤΟ ζητά πρώτα µια 

πιστοποίηση ταυτότητας συγκεκριµένων ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή και στη συνέχεια 

συνδέεται µε τον ΠΟΥ διαµέσου του ΠΕΣ. Αφότου πραγµατοποιηθεί η σύνδεση, εκτελείται η 

εφαρµογή της ΤΟ µε την κλήση των µεθόδων του συνεργαζόµενου ΑΣ του κεντρικού εξυπη-

ρετητή. Η εφαρµογή της ΤΟ αντιλαµβάνεται την τοπολογία των ΑΣ του κεντρικού εξυπηρε-

τητή, δηλαδή το αν αυτά βρίσκονται στην ίδια ΠΥΟΥ ή το αν βρίσκονται σε µια άλλη γεω-

γραφικά αποµακρυσµένη ΠΥΟΥ.  

 

 

Σχήµα 4-15: ∆ιαφανής διαδικασία επικοινωνίας 

Στη λειτουργία τρόπου out-of-process, το ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή αντιλαµβά-

νεται ότι η ΤΟ βρίσκεται στην ίδια διεργασία. Αυτό σηµαίνει ότι οι λεπτοµέρειες του τρόπου 



90 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

in-process σε σύγκριση του out-of-process είναι κρυµµένες από τον κώδικα του ΑΣ του κε-

ντρικού εξυπηρετητή καθώς επίσης και την εφαρµογή της ΤΟ.  

Το Σχήµα 4-15 εµφανίζει τρεις διαφορετικούς τρόπους απασχόλησης κεντρικών εξυ-

πηρετητών χωρίς οποιουδήποτε αλλαγή του κώδικα της ΠΥΟΥ, της εφαρµογής του ΤΟ, ή 

του ΑΣ. Η δυνατότητα του ΠΕΣ να συνδυάζει διαφανώς τα αποµακρυσµένα ΑΣ αναφέρεται 

ως ∆ιαφάνεια Θέσης.  

4.4.3.2.4. Αποδοτικότητα της υπηρεσίας και διαχείριση ασφάλειας 

Η χρησιµοποίηση του δικτύου των CSCW για την οικοδόµηση της ΠΥΟΥ είναι ενδι-

αφέρουσα όχι µόνο λόγω των περιορισµών των φυσικών µέσων του εύρους ζώνης και της 

υστέρησης, αλλά αναδύει και νέα θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια ανάµεσα στις εφαρµογές 

ΤΟ και των ΑΣ του κεντρικού εξυπηρετητή. Φυσικά, πολλές λειτουργίες είναι προσπελάσι-

µες από οποιανδήποτε ΤΟ στο δίκτυο. Για το λόγο αυτό η απαγόρευση της εισόδου στην 

ΠΥΟΥ µιας ΤΟ θα πρέπει να γίνεται από ένα υψηλότερο λειτουργικό επίπεδο. 

Χωρίς την ασφάλεια που παρέχεται από το ΠΕΣ, κάθε εφαρµογή ΤΟ θα αναγκαζόταν 

να υλοποιήσει τους δικούς της µηχανισµούς ασφαλείας. Η ασφάλεια των δεδοµένων της ε-

φαρµογής επιτυγχάνεται µέσω της ενεργοποίησης αρκετών επιπέδων τα οποία προστατεύο-

νται από διαδικασίες κρυπτογράφησης, συνθηµάτων και τοίχων προστασίας, που διατηρού-

νται από τον ΠΟΥ. Επίσης, όσον αφορά τις εφαρµογές των ΤΟ, οι αναφορές και οι επιθεω-

ρήσεις των λαµβανοµένων δεδοµένων των εφαρµογών, χειρίζονται ως δυο ανεξάρτητες ε-

φαρµογές πυρήνα, οι οποίες απαιτούν επιπλέον συνθήµατα από την ΤΟ.  

Γενικά, το ΠΕΣ: 

• Παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο εργασίας για τον ασφαλή διαχωρισµό διαφορετι-

κών ΤΟ ή οµάδων ΤΟ. Η ΠΥΟΥ αναγνωρίζει ποια ΤΟ επιχειρεί να εφαρµόσει 

µια οποιαδήποτε λειτουργία σε ένα ΑΣ κεντρικού εξυπηρετητή. 

• Κρύβει την τοποθεσία και τις απαιτήσεις ασφαλείας της κάθε ΑΣ. Ο ίδιος κώδι-

κας ο οποίος δουλεύει σε περιβάλλον ενός υπολογιστικού συστήµατος, όπου η 

ασφάλεια µπορεί να µην ενδιαφέρει, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφαλή τρόπο 

και σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον. 

• Επιτυγχάνει την διαχείριση ασφάλειας επιτρέποντας στους διαχειριστές του συ-

στήµατος να διαµορφώνουν τις ρυθµίσεις ασφαλείας για κάθε ΑΣ. Αποθηκεύει 

λίστες ελέγχου πρόσβασης, οι οποίες απλώς καταδεικνύουν ποιες ΤΟ οι οµάδες 

ΤΟ έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε κάποιο ΑΣ µιας συγκεκριµένης τάξης.  

Οποτεδήποτε µία ΤΟ ζητήσει πρόσβαση σε κάποιο ΑΣ, το ΠΕΣ αποκτά τον κωδικό 

χρήστη της προκείµενης ΤΟ, η οποία είναι διασυνδεδεµένη µε την συγκεκριµένη διαδικασία 

(στην πραγµατικότητα µε το συγκεκριµένο νήµα εκτέλεσης). Στη συνέχεια, το ΠΕΣ περνά το 
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κωδικό χρήστη στη διαδικασία ή τον εξυπηρετητή όπου το ΑΣ εκτελείται. Έπειτα, στον δια-

κοµιστή των ΑΣ, το ΠΕΣ ελέγχει ξανά τον κωδικό της ΤΟ, χρησιµοποιώντας τον µηχανισµό 

πιστοποίησης, που είναι διαµορφωµένος έτσι ώστε να ελέγχει τη λίστα πρόσβασης του ΑΣ. 

4.4.4 ∆οµή - Οντότητες του ΠΟΥ 

Οι διάφοροι ΠΟΥ έχουν ανεξάρτητες δοµές περιλαµβάνοντας διάφορους τύπους ο-

ντοτήτων από τις οποίες κάθε µια εκτελεί ένα καθορισµένο σύνολο διαδικασιών. Αυτή η δο-

µή επιτρέπει στους διαχειριστές της ΠΥΟΥ να χρησιµοποιούν διάφορα λειτουργικά αναπτυ-

ξιακά εργαλεία, µε σκοπό την υλοποίηση οποιασδήποτε οντότητας καθώς και την εισήγηση 

κατάλληλων λειτουργιών και διευκολύνσεων για τις υποστηριζόµενες εφαρµογές των ΤΟ. 

Κάποια από τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ των ΤΟ αποτελούν ατοµικά 

δεδοµένα στα οποία ο κάθε ΠΟΥ δεν έχει πρόσβαση. Τα υπόλοιπα (µη ατοµικά δεδοµένα 

των ΤΟ) δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία της CSCW η ΠΥΟΥ τα χειρίζεται από τις πα-

ρακάτω γενικές οντότητες και διεπαφές (Σχήµα 4-16): 

• Η Οντότητα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – ΟΥΕ (Communication Entity - CE) είναι υ-

πεύθυνη για την διαχείριση της ΠΥΟΥ (τα δεδοµένα διαχείρισης παραµένουν ανεπη-

ρέαστα από τα χαρακτηριστικά των δεδοµένων της εφαρµογής) [66]. 

• Η Οντότητα Υπηρεσιών ∆ικτύου -ΟΥ∆Κ (Network Service Elements Entity - NSEE) 

είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο δεδοµένων που περιλαµβάνουν όλες τις επιπρόσθετες 

πληροφορίες, για την ασφαλή µεταφορά των δεδοµένων ανάµεσα στους Τηλεσυνερ-

γαζόµενους χρήστες [66], [72], [65], [70]. 

• Η Οντότητα Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης – ΟΥ∆Χ (Service Administration Entity - SAE) 

είναι υπεύθυνη για το σωστό συγχρονισµό των συνδυαζόµενων διαδικασιών. Η ΠΥ-

ΟΥ επισπεύδει τα ακόλουθα επίπεδα χρονισµού: το χρονοδιάγραµµα της κύριας ε-

φαρµογής, τον χρονισµό των ασύγχρονων λειτουργιών ενώ είναι ενεργή η εφαρµογή 

της πολυµερούς διασκέψεως, της αναγνώρισης συµµετεχόντων, τον καθορισµό συ-

γκεκριµένων τύπων µηνυµάτων (π.χ. από τον διαχειριστή µιας συνεδρίας [68]), τον 

καθορισµό των προτεραιοτήτων ανά χρήστη και διαφόρων διαδικασιών συγχρονι-

σµού επιπέδων, τα οποία είναι άσχετα ως προς την εφαρµογή ή την λειτουργική 

πλατφόρµα της εκάστοτε υπολογιστικής µονάδος [66] 

• Οντότητα Υπηρεσιών Αποθήκευσης – ΟΥΑ (Storage Service Entity - SSE). Λόγω 

του ότι οι εφαρµογές των ΤΟ είναι πολλαπλών χρηστών, αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

την ανταλλαγή µεγάλου όγκου δεδοµένων µεταξύ των συµµετεχόντων. Ο µεγάλος 

αριθµός των συνδέσεων που εγκαθιδρύεται µε κάθε άλλο χρήστη, συχνά επηρεάζει 

την ποιότητα της υπηρεσίας (π.χ. την ροή του video /ήχου /δεδοµένων), η οποία πρέ-

πει να εξισορροπηθεί µε µεγάλο λειτουργικό κόστος. Εξαιτίας αυτού, εισάγεται ένας 
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διακοµιστής, για την προσωρινή αποθήκευση ή συλλογή πληροφοριών που αφορούν 

τον πελάτη [47]. Τα χαρακτηριστικά του εικονικού διακοµιστή είναι: 

 Έλεγχος της ροής των πληροφοριών [66], [68], [70]. 

 ∆ιόρθωση λαθών µεταγωγής δεδοµένων [66]. 

 ∆ηµιουργία προσωρινών αποθηκευτικών χώρων. 

 ∆ιαχείριση συγχρονισµού µηνυµάτων για γραπτού τύπου συνοµιλίες 

[65], [66]. 

 Πόροι εικονικών θυρών. 

 Εργαλεία παρακολούθησης της υπηρεσίας, τα οποία υλοποιούν ελέγχους 

πρόσβασης, σωστής εναλλαγής και πληροφόρησης, ενηµερώνοντας για 

τις ενεργές συνεδρίες [66]. 

• Οντότητα Υπηρεσιών Εφαρµογών - ΟΥΕ (Application Service Entity -ASE), φιλοξε-

νείται ο κατάλογος των χρηστών. Περιέχει τα δεδοµένα αναγνώρισης, όπως επίσης 

και πληροφορίες σχετικές µε τις δραστηριότητές τους και την υπάρχουσα κατάστασή 

τους. Αυτή η πληροφορία οδηγείται µέσα από τις τοπικές βάσεις δεδοµένων και µπο-

ρεί να κανονιστεί, ώστε να εµφανίζεται σε δικτυακούς τόπους διαµέσου των κεντρι-

κών βάσεων δεδοµένων. Οι προαναφερόµενοι δικτυακοί τόποι περιέχουν και ενεργές 

σελίδες (Active Server Pages), µε σκοπό να παρέχουν στους χρήστες διάφορες υπη-

ρεσίες, όπως για παράδειγµα, έκδοση πιστοποιητικών κατόπιν υποβολής αιτήσεων. 

• Οντότητα Υπηρεσιών Μηνυµάτων – OYM (Messaging Service Entity - MSE) 

φιλοξενούνται πολλές βάσεις δεδοµένων. Κάθε χρήστης προσπελαύνει µια τοπική 

βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύονται προσωπικά δεδοµένα, π.χ. µηνύµατα η-

λεκτρονικού ταχυδροµείου, επισυναπτόµενα, δεδοµένα ατζέντας, κ.τ.λ. και τα ανταλ-

λάσσει µε τις αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων. 
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Σχήµα 4-16: ∆οµή ΠΟΥ (The SP Domain Structure) 
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• Οντότητα Υπηρεσιών Κέντρου ∆εδοµένων – ΟΥΚ∆ (Data Centre Service Entity - 

DCSE) περιέχεται ο κατάλογος αρχείων των χρηστών. Αυτή είναι µια βάση δεδοµέ-

νων όπου αποθηκεύονται τα δεδοµένα των χρηστών των ∆ιακοµιστών ΠΟΥ. ∆υο εί-

ναι τα είδη δεδοµένων που αποθηκεύονται, τα προσωπικά στοιχεία των πελατών (ό-

νοµα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθµός, επάγγελµα κ.τ.λ.) καθώς και τα δεδοµένα 

που περιγράφουν τις άδειες συµµετοχής στις Τηλεσυνεργατικές συνόδους. 

4.4.5 ∆οµή Τερµατικών Οντοτήτων 

Η αλληλεπίδραση ενός χρήστη µε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες CSCW της ΠΥΟΥ 

διευκολύνεται από την εφαρµογή τεχνολογιών πολυµέσων και «visual programming» οι ο-

ποίες παρέχουν ένα διαδραστικό γραφικό περιβάλλον. Επίσης υπάρχουν εργαλεία λογισµικού 

ανταλλαγής δεδοµένων πολυµέσων και υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.  

Ειδικά ανεξάρτητα δοµοστοιχεία λογισµικού σχεδιάστηκαν για να χειρίζονται τις ε-

φαρµογές και τις διαχειριστικές ανάγκες της ΠΥΟΥ καθώς και τη διαλειτουργικότητα ανά-

µεσα στις υπολογιστικές µονάδες των χρηστών και των τερµατικών του ∆ικτύου. Επίσης πε-

ριλαµβάνονται διαδικασίες υλοποίησης επιχειρησιακών σεναρίων αναλόγως των ιδιαίτερων 

αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. 

Το Σχήµα 4-17 παρουσιάζει τη δοµή των ΤΟ του τερµατικού υπολογιστικού συστή-
µατος του χρήστη. Το τερµατικό αυτό υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από ένα σύνολο 
πολλαπλών TO, όπου εκτελούνται διάφορες δραστηριότητες συλλογής, επεξεργασίας και α-
νταλλαγής δεδοµένων καθώς και επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν αναχθεί σε 
ένα γενικό σχήµα TO και διεπαφών (interfaces), οι οποίες απεικονίζονται στο παρακάτω 
Σχήµα 4-17 και αποτελούνται από:  

• Το ΠΕΣ που είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες διαχείρισης, επεξεργασίας και 
παρουσίασης των δεδοµένων της CSCW. 

• Τις εφαρµογές του υπολογιστικού συστήµατος του χρήστη που αποτελούνται τις 
παρακάτω κύριες ΤΟ: 

o Κατάλογος Χρηστών (Users Roster - UR) ο οποίος περιέχει τα προσωπικά 
στοιχεία των χρηστών. Περιλαµβάνει εργαλεία για την καταχώρηση, µεταβο-
λή και διαγραφή αυτών των δεδοµένων. 

o Οντότητα Αποθήκευσης ∆εδοµένων Υπηρεσίας (Application data Storing 
Entity - ASE), η οποία περιλαµβάνει τα δεδοµένα υπηρεσίας των χρηστών, οι 
οποίοι είναι καταχωρηµένοι στον Κατάλογο Χρηστών. Περιλαµβάνει επίσης 
εργαλεία για την αναζήτηση, πρόσβαση και προεπισκόπηση αυτών των δε-
δοµένων, καθώς επίσης και ένα σύνολο ξεχωριστών εργαλείων για την δηµι-
ουργία, µεταβολή και διαγραφή των αρχείων των χρηστών. 
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o Οντότητα Συλλογής ∆εδοµένων (Application data Acquiring Entity - AAE), 
η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και µορφοποίηση των δεδοµένων ε-
φαρµογής. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει, µεταβάλλει ή/και διαγράψει 
τα δεδοµένα εφαρµογής, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία επεξερ-
γασίας. Η οντότητα αυτή υποστηρίζει τη λήψη εικόνων χρησιµοποιώντας 
ψηφιοποιητές (scanners) ή άλλες παρόµοιες εξωτερικές συσκευές, όπως οι 
ψηφιοποιητές video (document cameras).  

 

 
Σχήµα 4-17: ∆οµοστοιχεία του τοµέα Τερµατικών Οντοτήτων 

o Οντότητα Εκτίµησης ∆εδοµένων Εφαρµογής (Application data Evaluating 
Entity - AEE), η οποία είναι υπεύθυνη για την ανασκόπηση και εκτίµηση των 
παρεχόµενων δεδοµένων. Η οντότητα αυτή περιλαµβάνει τους κατάλληλους 
τελεστές επεξεργασίας εικόνων (π.χ. ψηφιακοί χάρτες). Οι τελεστές επεξερ-
γασίας εικόνων που περιέχονται στην οντότητα εκτίµησης δεδοµένων υπη-
ρεσίας περιλαµβάνουν διαδικασίες µεγέθυνσης και σµίκρυνσης, φίλτρα, πε-
ριστροφές, έλεγχο φωτεινότητας και αντίθεσης, κλπ, καθώς και εργαλεία για 
το σχολιασµό των εικόνων. Τα εργαλεία αυτά περιλαµβάνουν το σχεδιασµό 
βασικών σχηµάτων (όπως ορθογώνια παραλληλόγραµµα, κύκλους, κλπ), ε-
λεύθερη σχεδίαση γραµµών, κείµενα, δείκτες (π.χ. βέλη), καθώς και τη δυνα-
τότητα µεταβολής των χαρακτηριστικών τους (αλλαγή χρωµάτων, κλπ).Ο 
σχολιασµός (µε τη χρήση των διαφορετικών εργαλείων) και οι κινήσεις του 
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ποντικιού στην εικόνα, όταν χρησιµοποιείται σαν αποµακρυσµένος δείκτης, 
παρουσιάζονται σε διαφορετικά επίπεδα από αυτό των δεδοµένων της εικό-
νας στην οθόνη του τερµατικού σταθµού του χρήστη, τα οποία υπερτίθενται 
στο αρχικό επίπεδο της εικόνας. Οι συντεταγµένες των διαφορετικών επιπέ-
δων είναι ταυτόσηµες. 

Η ΠΥΟΥ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και το συγχρονισµό σε πραγµατικό χρόνο 
των δεδοµένων συνδιάσκεψης, δηλαδή των σύγχρονων οπτικοακουστικών δεδοµένων, που 
δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια µίας τηλεσυνεργατικής υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή µπο-
ρεί να εκτελείται από ένα χρήστη (π.χ. συγγραφή αναφοράς) ή από περισσότερους χρήστες 
(π.χ. συνδιάσκεψη πραγµατικού χρόνου). Ο σχεδιασµός της πλατφόρµας βασίστηκε στις βα-
σικές λειτουργίες των τεσσάρων ανωτέρων επιπέδων του µοντέλου αναφοράς OSI (OSI 
Reference Model - OSIRM), λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις για την υποστήριξη σχη-
µάτων επικοινωνίας πολλαπλών οντοτήτων σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.  

 

4.5 Σύνοψη 

Το Κεφάλαιο 4 περιέγραψε την προτεινόµενη αρχιτεκτονική σχεδίασης της ΠΥΟΥ, 

εστιάζοντας κυρίως στη δοµή του ΕΕ που βρίσκεται το ΠΕΣ και το οποίο αποτελεί το βασικό 

σηµείο πρωτοτυπίας της διατριβής. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι δυνατοί τρόποι συνεργασίας 

µεταξύ των χρηστών, δηλαδή η ασύγχρονη και η σύγχρονη αλληλεπίδραση των ΤΟ µε τον 

ΠΟΥ, προσδιορίστηκαν οι διαφορετικές διαδικασίες – πράξεις των χρηστών των ΤΟ και πα-

ρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα γεγονότα που παράγονται από αυτές 

Στη συνέχεια αναλύθηκε η αρχιτεκτονική δοµή του ΠΕΣ όπου αναλύθηκαν οι τρόποι 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των εισερχοµένων µηνυµάτων από τις ΤΟ µε τα ΑΣ καθώς και µε 

τους ∆Ε που τα διαχειρίζονται.  

Κατόπιν περιγράφηκε η δοµή των χώρων εργασίας των βασικών τοµέων της ΠΥΟΥ, 

δηλαδή των ΤΟ και του ΠΟΥ. Περιγράφηκαν οι βασικές οντότητες εφαρµογής στους αντί-

στοιχους χώρους εργασίας, υπεύθυνες για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και επικοι-

νωνία µεταξύ των χρηστών.  
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5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΟΥ 
 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης της ΠΥΟΥ. Η 

παρουσίαση γίνεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη περιγράφει τα κύρια σηµεία υλοποίησης 

της ΠΥΟΥ ενώ η δεύτερη αναλύει την υλοποίηση του ενδιάµεσου επιπέδου όπου φιλοξενεί-

ται το ΠΕΣ. Η τρίτη και η τέταρτη ενότητα περιγράφουν την υλοποίηση των εφαρµογών των 

ΤΟ και του ΠΟΥ αντίστοιχα. 

5.1 Κύρια Σηµεία Υλοποίησης της ΠΥΟΥ 

Η πλατφόρµα CSCW που υλοποιήθηκε έχει ανοικτή αρθρωτή δοµή, η οποία επιτρέ-

πει το σχηµατισµό και την επιλογή διάφορων σχεδιαστικών δοµών και υλοποιήσεων για αµ-

φότερους τους τοµείς, των κεντρικών εξυπηρετητών του ΠΟΥ και των εφαρµογών των ΤΟ. 

Ειδικότερα: 

 Η Οντότητα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – ΟΥΕ (Communication Entity) ικανοποι-

εί τις προδιαγραφές της ITU: SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, και την NNTP για 

τη διαχείριση της ανταλλαγής δεδοµένων [70]. 

 Η Οντότητα Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης – ΟΥ∆Χ (Administration Entity) γεφυρώνει 

α) τη διαλειτουργικότητα των πολλαπλών διακοµιστών των βάσεων δεδοµένων 

που έχουν αναπτυχθεί µέσα στο δίκτυο CSCW, β) τις κλήσεις και γ) τις συνδέ-

σεις του δροµολογητή (router) σύµφωνα µε τον αριθµό των ελεύθερων θυρών 

του ΠΟΥ στο επίπεδο του δικτύου. 

 Οι τοπικές βάσεις δεδοµένων των ΤΟ και οι αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων 

των ΠΟΥ διαθέτουν εφαρµογές διαχείρισης και συντήρησής των καθώς επίσης 

και ενσωµατωµένες λειτουργίες άντλησης πληροφοριών. 

 Η πρόσβαση από το διαδίκτυο προστατεύεται από «τείχη προστασίας» 

(firewalls). 

5.1.1 ∆οµή ∆εδοµένων 

Η µεταφορά δεδοµένων περιλαµβάνει οπτικοακουστικά δεδοµένα ευαίσθητα στις 

καθυστερήσεις που παράγονται από συνόδους πραγµατικού χρόνου, τα οποία είναι σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου Τηλεδιάσκεψης Η.320 των προδιαγραφών της ITU-Τ. 

Ο διαµοιρασµός των εφαρµογών και η µεταφορά των ασύγχρονων δεδοµένων γίνεται µε 

χρήση των προδιαγραφών του πρωτοκόλλου Τ.120 [71] (για διαδραστική λειτουργία), καθώς 

και τα πρωτόκολλα LDAP (X.500) [69] και DAP. 
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Λειτουργικά, για τις ανάγκες των εφαρµογών των ΤΟ λήφθηκαν υπόψη οι παρακά-

τω δυο περιπτώσεις: 

• Ένα µοναδικό τερµατικό ενσωµατώνει το σύνολο των ΤΟ, γεγονός αυτό επιτρέπει τη 

λιγότερη δυνατή πολυπλοκότητα των φυσικών εξαρτηµάτων καθώς και απλούστερη 

λειτουργία και συντήρηση του τερµατικού. 

• Το σύνολο των ΤΟ διαµοιράζεται σε περισσότερα του ενός τερµατικού, που διασυνδέο-

νται µέσω ενός τοπικού δικτύου, συνθέτοντας µε το τρόπο αυτό ένα εσωτερικό δί-

κτυο, το οποίο επιτρέπει το βέλτιστο χειρισµό των κατανεµηµένων πόρων στις ΤΟ. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τα τερµατικά επιτυγχάνουν πλήρη συµβατότητα στο επί-

πεδο της βασικής δοµής και διαχείρισης λειτουργιών της ΠΥΟΥ. Τα δεδοµένα που δηµιουρ-

γούνται από διάφορα τερµατικά, διαχειρίζονται κατά τρόπο οµοιόµορφο και ανεξάρτητο του 

είδους της εφαρµογής CSCW, των επικοινωνιακών υποδοµών και της υπολογιστικής υποδο-

µής.  

Τα επιµέρους δοµοστοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της ΠΥΟΥ 

περιγράφεται στο Σχήµα 5-1. 

 

 
Σχήµα 5-1: Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Τριών Επιπέδων 

 

5.2 Υλοποίηση του ΠΕΣ 

Η υλοποίηση του ΠΕΣ έγινε µε τη χρήση µιας υλοποίησης των εργαστηρίων της 
AT&T, ανοιχτού κώδικα (Open Source) του CORBA η οποία διατίθεται ελεύθερα υπό τα 
πνευµατικά δικαιώµατα του GNU-General Public License και αναφέρεται ως MICO. Η υλο-
ποίηση αυτή διαθέτει βιβλιοθήκες που περιλαµβάνουν τυποποιηµένες διεπαφές ΑΣ του 
CORBA καθώς και ένα σύνολο χρήσιµων υπηρεσιών επικοινωνίας.  
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Το ΠΕΣ που υλοποιήθηκε περιλαµβάνει ένα σύνολο από ΑΣ και ∆Ε, των οποίων τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά παρουσιάστηκαν στην §4.4. Τα ΑΣ που υλοποιήθηκαν είναι τα 

παρακάτω: 

• ΑΣ Οργανογράµµατος. 

• ΑΣ Υπενθύµισης ∆ράσεων 

• ΑΣ ∆ιαµοιρασµού Εργασιών  

• ΑΣ ∆ιαχείρισης Έργων 

• ΑΣ ∆ηµιουργίας και Αλληλοενηµέρωσης Ηλεκτρονικών Εγγράφων 

• ΑΣ Απόδοσης ∆ιακριτών Ρόλων και Θέσεων 

• ΑΣ Ροών Εργασιών  

Τα ΑΣ αυτά ενσωµατώθηκαν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες ∆Ε, σύµφωνα µε τη δο-

µή που αναλύθηκε στην §4.4: 

 ∆ιαχείρισης Προσωπικών  

 ∆ιαχείρισης Συλλογικών Εργασιών 

 ∆ιαχείρισης Οργανωτικών Εργασιών 

Τα υλοποιηθέντα ΑΣ και οι ∆Ε έγιναν µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού 

MS-C++ v6.0 καθώς και του µεταγλωττιστή (Compliler) GCC 3.2.x. του GNU. Αυτά τα ΑΣ 

παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών που υποστηρίζει το ΠΕΣ. Για την υποστήριξη των υπη-

ρεσιών αυτών τα ΑΣ διαθέτουν διεπαφές οι οποίες διαχειρίζονται την αλληλεπίδραση των ΤΟ 

µε το ΠΕΣ και του ΠΕΣ µε τους κεντρικούς εξυπηρετητές.  

Στην συνέχεια αναλύεται ο µηχανισµός αλληλεπίδρασης του ΠΕΣ µε τις ΤΟ και τους 

κεντρικούς εξυπηρετητές, µέσω των διεπαφών αυτών. 

Όταν ένα αίτηµα από µία ΤΟ εισέρχεται στο ΠΕΣ, το ΠΕΣ εκτελεί την υπηρεσία της 

«µεταβίβασης τιµών (παράµετροι που χαρακτηρίζουν το αίτηµα)» (pass-by-value service)του 

CORBA [87] (η υπηρεσία αυτή αποτελεί µία από τις βασικές υπηρεσίες των ΑΣ του CORBA 

που περιλαµβάνονται στο ΠΕΣ), η οποία διενεργείται ως εξής: 

1) Η ΤΟ θέτει ένα αίτηµα στον κατάλληλο ∆Ε του ΠΕΣ. 

2) Όταν το αίτηµα αυτό αφιχθεί στον αντίστοιχο ∆Ε του ΠΕΣ, εκείνος διαβιβά-

ζει τις αναφορές των παραµέτρων του αιτήµατος στο ΑΣ που εκτελεί την υ-

πηρεσία «µεταβίβασης τιµών» του ΠΕΣ. 

3) Το ΑΣ «µεταβίβασης τιµών» εξετάζει κάθε παράµετρο του αιτήµατος και ε-
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πιστρέφει στην αιτούσα ΤΟ µία αναφορά. Η αναφορά αυτή περιλαµβάνει το 

αίτηµα (όπως αυτό έχει συνταχθεί από την ΤΟ) στο οποίο έχει επισυναφθεί η 

τρέχουσα κατάσταση του ΑΣ, υπό την µορφή µίας επιπλέον παραµέτρου 

(ptr) η οποία αναφέρεται ως extra_data. Σηµειώνεται ότι η διεπαφή όλων ΑΣ 

που αλληλεπιδρούν µε οποιαδήποτε ΤΟ υποστηρίζει µια αντίστοιχη λειτουρ-

γία αναφοράς που στη γενική της περίπτωση αναφέρεται ως getState.  

4) Στη συνέχεια, το ΑΣ του ΠΕΣ προωθεί την αναφορά (αίτηµα της ΤΟ και την 

επισυναπτόµενη πληροφορία τύπου extra_data) στον κατάλληλο κεντρικό 

εξυπηρετητή του ΠΟΥ. 

 
 

Σχήµα 5-2: Μηχανισµός εξυπηρέτησης αιτηµάτων των ΤΟ 

 

Στο Σχήµα 5-2 δίνεται ένα παράδειγµα αλληλεπίδρασης του ΠΕΣ µε µία ΤΟ. Μια ΑΣ 

της ΤΟ απευθύνει δυο αιτήµατα, το Α και το Β. Οι προκύπτουσες αναφορές των αιτηµάτων 

από την λειτουργία getState της υπηρεσίας «µεταβίβασης τιµών» του ΠΕΣ είναι η Α_ptra και 

η B_ptrb, οι οποίες προωθούνται: 

 

• Στον ΠΟΥ για την εξυπηρέτησή τους από τα αντίστοιχα ΑΣ υλοποίησης,  

• Στην ΤΟ που δηµιούργησε τα αρχικά αιτήµατα Α και Β  
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Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ΑΣ του ΠΕΣ έχουν υλοποιηθεί µε συγκεκριµένο κώ-

δικα λογισµικού που διακρίνεται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:  

• Tις κλάσεις που υλοποιούν τα ΑΣ και τις υπηρεσίες τους. 

• Tις υπέρ-κλάσεις (Hyperclass). 

• Tις υπό-κλάσεις (Subclass). 

Μία υπέρ-κλάση η οποία διαχειρίζεται συσχετίσεις και κλήσεις µεταξύ διαφόρων 

κλάσεων, µπορεί να περιέχει αναφορές (δηλαδή να εκτελεί άλλες κλάσεις), οπότε όταν µία 

κλάση έχει καθοριστεί σαν αναφορική υπέρ-κλάση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επικοι-

νωνήσει µε πολλές υπό-κλάσεις των ΑΣ του ΠΕΣ. Οι υπέρ-κλάσεις αυτές, ελαττώνουν ή α-

κόµα και εξαλείφουν τον πλεονάζων κώδικα όπως επίσης διευκολύνουν και την συντήρησή 

του. Όταν βελτιώνεται µία µέθοδος µέσα σε µια κλάση, όλα τα ΑΣ που χρησιµοποιούν αυτή 

την κλάση θα επωφεληθούν από τις αλλαγές [74]. 

Ο προαναφερόµενος κώδικας και ο τρόπος ανάπτυξης προγραµµατισµού είναι γνω-

στός ως σύνθεση ΑΣ [65]. Όπως έχουµε αναφέρει και στο κεφάλαιο 4, η σύνθεση ΑΣ, βασί-

ζεται σε ένα «µαύρο κουτί» επαναχρησιµοποίησης κώδικα, στο οποίο όλες οι λεπτοµέρειες 

υλοποίησης δεν αποκαλύπτονται ποτέ στον χρήστη. Οι ΤΟ γνωρίζουν µόνο για ένα διαθέσιµο 

σύνολο αιτηµάτων, αφού τα ΑΣ δεν αποκαλύπτουν ποτέ τις εσωτερικές λεπτοµέρειες των 

απαντητικών µηνυµάτων.  

Η διεπαφή του κάθε ΑΣ του ΠΕΣ περιλαµβάνει κατάλληλο λογισµικό που καθορίζει 

τη σύνταξη του τρόπου κλήσης των λογικά συσχετιζόµενων αιτηµάτων ΤΟ. Η ανάπτυξη του 

λογισµικού αυτού έχει βασιστεί σε ένα σύνολο µεθόδων «δηµοσίων υπογραφών» (public 

signatures). Επισηµαίνεται ότι το λογισµικό των µεθόδων αυτών έχει υλοποιηθεί υπό τη 

µορφή ως ενός συνόλου από διαφορετικές κλάσεις. Μια µέθοδος µπορεί να ξεχωρίσει µια 

κλάση από τις ΤΟ που τη χρησιµοποιούν. Συγκεκριµένα, µια µέθοδος υλοποιείται από µία ή 

περισσότερες κλάσεις, παρέχοντας κληρονοµικότητα υλοποίησης (implementation 

inheritance), η οποία είναι γνωστή ως πολυµορφισµός. Ο πολυµορφισµός επιτρέπει σε µια 

ΤΟ να διαδρά σε διαφορετικά ΑΣ µε τον ίδιο τρόπο, ακόµα και όταν δηµιουργούνται από 

διαφορετικές κλάσεις, εκδηλώνοντας διαφορετικές συµπεριφορές. 

Αφότου µία διεπαφή υλοποιηθεί από µία κλάση, µια ΤΟ µπορεί να δηµιουργήσει ένα 

ΑΣ και να επικοινωνήσει µε αυτό µέσω της σύνταξης συγκεκριµένων αναφορών [73], [74], 

[75], [80], [81], [83]. 
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β παρατίθεται ο κώδικας των κλάσεων µαζί µε τις καθολικές µε-

ταβλητές ο οποίος υλοποιεί το ΑΣ ∆ιαµοιρασµού Εργασιών. Υπενθυµίζεται ότι το συγκεκρι-

µένο ΑΣ διαχειρίζεται πολλαπλές - ταυτόχρονες συνδέσεις µεταξύ διαφορετικών ΤΟ. ∆ιευ-

κρινίζεται ότι ο κώδικας κλάσεων που υλοποιούν τα υπόλοιπα ΑΣ αναπτύσσεται µε παρόµοιο 

τρόπο, αλλά δεν έχει συµπεριληφθεί για λόγους οικονοµίας χώρου στο κείµενο της παρούσης 

διατριβής. Ο προαναφερόµενος κώδικας γράφτηκε µε χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού 

Microsoft Visual C++ Ver.6.0. 

5.3 Υλοποίηση των Εφαρµογών των ΤΟ 

Η ανάπτυξη του λογισµικού των ΤΟ του τερµατικού του χρήστη βασίστηκε στα λει-

τουργικά συστήµατα MS-Windows NT 4.0 Workstation (πρώτη έκδοση λογισµικού) και MS-

Windows 2000 Professional (δεύτερη έκδοση λογισµικού).  

Οι βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνονται στους τερµατικούς σταθµούς υλοποιήθη-

καν µε χρήση του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων της MS-Access. Το λογισµικό 

που δηµιουργεί το γραφικό περιβάλλον που αποτελεί την διεπαφή του χρήστη µε τις ΤΟ κα-

θώς και το λογισµικό του συνόλου των ΤΟ υλοποιήθηκαν µε τη χρήση της γλώσσας προ-

γραµµατισµού MS-Visual Basic v6.0.  

5.3.1 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Μηνυµάτων της ΤΟ 

Η υλοποίηση του λογισµικού µηνυµάτων της ΤΟ έγινε µε τη χρήση των γλωσσών 

προγραµµατισµού MS-Visual Basic v6.0 και SQL καθώς και µε τη χρήση βιβλιοθηκών που 

περιλαµβάνουν οδηγούς διασύνδεσης της τοπικής βάσης δεδοµένων µε τη διεπαφή του χρή-

στη στο τερµατικό σύστηµα. Στο Σχήµα 5-3 απεικονίζονται οι οντότητες «ΧΡΗΣΤΗΣ», 

«ΜΗΝΥΜΑ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» της τοπικής βάσης δεδοµένων της  υπηρε-

σίας µηνυµάτων καθώς και οι συσχετίσεις τύπου 1-n που υπάρχουν µεταξύ τους. 

Τα µηνύµατα που διαβάζει ο χρήστης καταφορτώνονται (downloading) στο τερµατι-

κό του και αποθηκεύονται στην τοπική του βάση δεδοµένων. Στην ίδια βάση αποθηκεύονται 

και όλα τα εξερχόµενα µηνύµατα που αποστέλλει ο χρήστης. Η δοµή της τοπικής βάσης δε-

δοµένων µηνυµάτων που χρησιµοποιεί το τερµατικό είναι παρόµοια µε την αντίστοιχη βάση 

δεδοµένων µηνυµάτων του κεντρικού εξυπηρετητή. 
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ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Αύξων Αριθµός Χρήστη
'Ονοµα
Επώνυµο
Κωδικός Πρόσβασης
∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλεφωνο
Fax
Επάγγελµα

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αύξων Αριθµός Μήνυµατος
Αποστολέας (Κωδικός Πρόσβασης)
Παραλήπτης (Κωδικός Πρόσβασης)
Ηµ/νια -Ώρα Αποστολής
Ηµ/νια - Ώρα Παραλαβής
Τιτλος Μυνήµατος
Περιεχόµενα Μηνύµατος
Φάκελλος του  Μηνύµατος

ΜΗΝΥΜΑ

ΣΤΕΛΝΕΙ
1 Ν

ΛΑΜΒΑΝΕΙ
1 Ν

Όνοµα Φακέλλου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΗΚΕΙ

Ν

1

 

Σχήµα 5-3: Συσχετίσεις τύπου 1-n µεταξύ των οντοτήτων της υπηρεσίας µηνυµάτων 

Η οντότητα ΧΡΗΣΤΗΣ χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω πεδία πληροφορίας που 

φαίνεται στον Πίνακα 5-1. 

Πίνακας 5-1: Οντότητα ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Χρήστη Ο αύξων αριθµός του χρήστη 

‘Όνοµα Το όνοµα του χρήστη 

Επώνυµο Το επώνυµο του χρήστη 

Κωδικός Πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη 

Password Πρόσβασης Το password πρόσβασης 

∆ιεύθυνση Η διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας Ο ταχυδροµικός κώδικας 

Τηλέφωνο Το τηλέφωνο 

Fax Το fax 

Επάγγελµα Tο επάγγελµα 
Κάθε µήνυµα που σχετίζεται µε την υπηρεσία µηνυµάτων περιέχει την παρακάτω 

πληροφορία όπως φαίνεται και στα πεδία του Πίνακα 5-2. 
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Πίνακας 5-2: Οντότητα ΜΗΝΥΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Μηνύµατος Ο αύξων αριθµός του µηνύµατος. Κάθε 
µήνυµα έχει ένα µοναδικό αριθµό. 

Αποστολέας (Όνοµα Πρόσβασης) Το όνοµα πρόσβασης (username) του 
αποστολέα. 

Παραλήπτης (Όνοµα Πρόσβασης) Το όνοµα πρόσβασης του παραλήπτη 

Ηµ/νια -Ώρα Αποστολής Η ηµεροµηνία και ώρα  αποστολής του 
µηνύµατος 

Ηµ/νια - Ώρα Παραλαβής Η ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής του 
µηνύµατος 

Τίτλος Μηνύµατος Ο τίτλος του µηνύµατος 

Περιεχόµενα Μηνύµατος: Τα περιεχόµενα του µηνύµατος τα οποία 
µπορεί να είναι κείµενο ή/και επισυνα-
πτόµενα αρχεία οποιουδήποτε τύπου ό-
πως εικόνες, αρχεία ήχου, αρχεία video, 
αρχεία κειµένου κλπ.  

 

 

Σχήµα 5-5: Εφαρµογή Σύνθεσης και Αποστολής Μηνύµατος 

Η υλοποίηση της υπηρεσίας µηνυµάτων παρέχει στο χρήστη τις παρακάτω δυνατότη-

τες που φαίνονται αναλυτικότερα στη διεπαφή (εφαρµογή) χρήστη – τερµατικού των Σχηµά-

των 5-5 και 5-6: 

• Σύνδεση µε τον κεντρικό εξυπηρετητή. 

• Ανάγνωση Μηνυµάτων.  
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• Μεταφορά των µηνυµάτων που προορίζονται για αυτόν. 

• Σύνθεση και Αποστολή νέων µηνυµάτων (Σχήµα 5-6). 

• Κάθε µήνυµα θα µπορεί να περιέχει κείµενο, εικόνα και παντός είδους αρ-

χεία. 

 

Σχήµα 5-6: Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων 

 

Τα Σχήµατα 5-7 και 5-8 απεικονίζουν την λειτουργική σχεδίαση της υπηρεσίας µη-

νυµάτων που περιλαµβάνει την σχεδίαση του χώρου καταστάσεων των λειτουργιών που επι-

τελεί ο χρήστης και τις αντίστοιχες λειτουργίες που εκτελεί το τερµατικό πάνω στα δεδοµένα 

των ΤΟ. 

Το διάγραµµα του Σχήµατος 5-12 δείχνει το σύνολο καταστάσεων του τερµατικού 

που εµπλέκονται στην διαδικασία σύνδεσής του µε την ΠΥΟΥ και την εκτέλεση της υπηρε-

σίας µηνυµάτων. Ο χρήστης µε την εκκίνηση της υπηρεσίας δίνει ένα κωδικό και ένα όνοµα 

χρήστη µε στόχο την ταυτοποίησή του. Εάν η ταυτοποίηση είναι επιτυχής τότε : 
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• Εµφανίζονται τα υπάρχοντα µηνύµατα που είναι αποθηκευµένα στον τοπικό δίσκο. 

• Το τερµατικό του σύστηµα συνδέεται µε τον κεντρικό εξυπηρετητή και ανακτά όλα 

τα νέα µηνύµατα που του έχουν αποσταλεί και είναι αποθηκευµένα σε αυτό.  

• Ενηµερώνει τους αποστολείς των µηνυµάτων ότι τα παρέλαβε. 

• Ενηµερώνεται για τα µηνύµατα που έστειλε και παρελήφθησαν. 

• Ενδεχόµενα ταξινοµεί τα µηνύµατα του σε φακέλους. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ Κ. ΕΞ.

& ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΝΕΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΩΣΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΛΑΘΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΛΑΘΟΥΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ Κ. ΕΞ.

& ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΝΕΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ Κ. ΕΞ.

& ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΝΕΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΝΕΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

∆ΙΣΚΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΦΑΚΕΛΛΟΥΣ

 

Σχήµα 5-7: Λειτουργική Σχεδίαση της Υπηρεσίας Μηνυµάτων 
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Σχήµα 5-8: Λειτουργική Σχεδίαση Αποστολής Μηνυµάτων 

5.3.2 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Καταλόγου Χρηστών της ΤΟ 

Η υλοποίηση του λογισµικού καταλόγου χρηστών έγινε µε χρήση των γλωσσών προ-

γραµµατισµού MS-Visual Basic v6.0 και SQL καθώς και µε τη χρήση βιβλιοθηκών που περι-

λαµβάνουν οδηγούς διασύνδεσης της τοπικής βάσης δεδοµένων µε τη διεπαφή του χρήστη 

στο τερµατικό σύστηµα, υλοποιώντας τις κάτωθι δυνατότητες (Σχήµα 5-7): 

• Γρήγορη εύρεση του εκάστοτε χρήστη ως προς το όνοµα ,το επίθετο, τη διεύθυν-

ση και το τηλέφωνο. 

• Ανανέωση του καταλόγου. 

• Προσθήκη νέου χρήστη. 

• Μεταβολή στοιχείων ήδη υπάρχοντος χρήστη. 
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Σχήµα 5-7: Εφαρµογή Καταλόγου Χρηστών 

5.3.3 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων της ΤΟ 

Οι βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας ανακοινώσεων είναι: 

• Η λήψη και αποθήκευση των µηνυµάτων που παραλαµβάνονται από τους χρή-

στες της υπηρεσίας. 

• Η ενηµέρωση των εξυπηρετητών για την λήψη και το είδος της πληροφορίας των 

µηνυµάτων που κατέχει η υπηρεσία. 

• Η παροχή των ανακοινώσεων προς τους χρήστες της υπηρεσίας. 

Η υπηρεσία ανακοινώσεων παρέχει λειτουργίες διαχείρισης των αποθηκευµένων 
µηνυµάτων, όπως δεικτοδοτήσεις, διαγραφή των παλιών µηνυµάτων, κλπ. Η υπηρεσία 
ανακοινώσεων διασυνδέει τα τερµατικά των χρηστών µε τον κοντινότερο εξυπηρετητή 
και τα ενηµερώνει µε τις τελευταίες ανακοινώσεις των χρηστών. Κάθε µήνυµα που σχετί-
ζεται µε την υπηρεσία ανακοινώσεων περιέχει την παρακάτω πληροφορία όπως φαίνεται 
και στα πεδία του Πίνακα 5-3: 

Πίνακας 5-3: Οντότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Μηνύµατος Ο αύξων αριθµός τής συνάντησης. Κάθε συνάντηση έχει ένα 
µοναδικό αριθµό. 

Αποστολέας (Όνοµα Πρό-
σβασης) 

Το όνοµα πρόσβασης (username) του χρήστη στον οποίο “ανή-
κει” η συνάντηση. 

Περιεχόµενα Μηνύµατος: Περιεχόµενα ανακοίνωσης. 

Το παρακάτω Σχήµα 5-8 παρουσιάζει µία πρώτη σελίδα Υπηρεσίας Ανακοινώσεων: 
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Σχήµα 5-8: Εφαρµογή Υπηρεσίας Ανακοινώσεων 

5.3.4 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Οργανογράµµατος της ΤΟ 

Η υπηρεσία του οργανογράµµατος παίζει κοµβικό ρόλο στην επικοινωνία των χρη-
στών αφού καθορίζει τον τρόπο ανάγνωσης των οργανογραµµάτων τους. Στον κεντρικό εξυ-
πηρετητή της συγκεκριµένης υπηρεσίας αποθηκεύονται τα οργανογράµµατα όλων των χρη-
στών ή οµάδων εργασίας των χρηστών της ΠΥΟΥ, απ’ όπου ο κάθε χρήστης µπορεί να ενη-
µερωθεί για το πρόγραµµα των άλλων χρηστών της οµάδας ή άλλων οµάδων εργασίας µε 
στόχο την βέλτιστη διαχείριση συναντήσεων. 

Στο Σχήµα 5-9 απεικονίζονται οι οντότητες «ΧΡΗΣΤΗΣ» και «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» της 
τοπικής βάσης δεδοµένων της  υπηρεσίας οργανογράµµατος καθώς και οι συσχετίσεις τύπου 
1-n που υπάρχουν µεταξύ τους  

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ  ΒΑΣΗ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  (ΣΤΟΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ )

Αύξων  Αρ ιθµός  Χρήστη
'Ονοµα
Επώνυµο
Κωδικός  Πρόσβασης
P assw ord Πρόσβασης
∆ ιεύθυνση
Ταχ . Κώδικας
Τηλεφω νο
Fax
Επάγγελµα

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αύξω ν  Αριθµός  Συνάντησης
Χρήστης
Ηµ /ν ια
Ώρα  Έναρξης
Ώρα  Λήξης
Περ ιγραφή  Συνάντησης
Τύπος  Πρόσβασης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ1
Ν

 
Σχήµα 5-9: Οντότητες Βάσης ∆εδοµένων εξυπηρετητή. 
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Η οντότητα ΧΡΗΣΤΗΣ χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω πεδία πληροφορίας που 
φαίνεται στον Πίνακα 5-4 

Πίνακας 5-4: ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Χρήστη Ο αύξων αριθµός του χρήστη 

'Όνοµα Το όνοµα του χρήστη 

Επώνυµο Το επώνυµο του χρήστη 

Κωδικός Πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη 

Password Πρόσβασης Το password πρόσβασης 

∆ιεύθυνση Η διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας Ο ταχυδροµικός κώδικας 

Τηλέφωνο Το τηλέφωνο 

Fax Το fax 

Επάγγελµα Tο επάγγελµα 

 

Αντίστοιχα στο Πίνακα 5-5 αναλύονται τα πεδία πληροφορίας που περιλαµβάνονται 
στην οντότητα “ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ” του Σχήµατος 5-9: 

 

Πίνακας 5-5: Συνάντηση 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Συνάντησης Ο αύξων αριθµός τής συνάντησης. Κάθε 
συνάντηση έχει ένα µοναδικό αριθµό. 

Χρήστης Το όνοµα πρόσβασης (username) του 
χρήστη στον οποίο “ανήκει” η συνάντηση 

Ηµ/νια Η ηµ/νια της συνάντησης 

Ώρα ‘Έναρξης Η ώρα έναρξης 

Ώρα Λήξης Η ώρα λήξης 

Περιγραφή Συνάντησης Η περιγραφή της συνάντησης όπως το 
θέµα ή οι συµµετέχοντες 

Τύπος Πρόσβασης Αν η συνάντηση θα είναι προσωπική και 
άρα µη προσπελάσιµη από τρίτους ή θα 
είναι ανοικτή να την δουν και οι υπόλοι-
ποι χρήστες. 

 

Στο Σχήµα 5-9 δείχνεται µία σελίδα της υλοποιηµένης Υπηρεσίας Οργανογράµµατος: 
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Σχήµα 5-9: Τυπική σελίδα Εφαρµογής Υπηρεσίας Οργανογράµµατος 

5.3.5 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Συνόδων τύπου γραπτών µηνυµάτων 
της ΤΟ 

Η υλοποίηση Υπηρεσίας Συνεδριάσεων τύπου γραπτών µηνυµάτων έγινε µε χρήση 

γλώσσας προγραµµατισµού SQL, όπου παρέχονται στο χρήστη οι ακόλουθες δυνατότητες : 

• ∆ηµιουργία εικονικού δωµατίου. 

• ∆ηµιουργία «Προεδρεύοντα» συζήτησης. 

• Αποστολή ιδιωτικής πρόσκλησης σε ένα ή περισσότερα µέλη του ίδιου ή άλλου δω-

µατίου. 

• Απαγόρευση-επανατοποθέτηση οποιουδήποτε µέλους της συζήτησης από τον «προε-

δρεύοντα». 

Το Σχήµα 5-10 δείχνει µία τυπική σελίδα της υλοποίησης. 

 
Σχήµα 5-10: Τυπική σελίδα υλοποιήσεως εφαρµογής Συνεδριάσεων τύπου γραπτών µηνυµάτων 
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5.3.6 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Συνόδων CSCW της ΤΟ 

Η Υπηρεσία Συνόδων CSCW δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να επεξεργάζονται 
από κοινού δεδοµένα όπως για παράδειγµα, τα στοιχεία ενός ψηφιακού τοπογραφικού χάρτη. 
Περιλαµβάνει ενσωµατωµένα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, για την έκδοση ηλεκτρονικών 
αναφορών, όπως για παράδειγµα τευχών δηµοπράτησης έργων και τεχνικών δελτίων. Το 
Σχήµα 5-11 δείχνει µια τυπική σελίδα της υλοποιηµένης Υπηρεσίας Συνόδων CSCW. 

 

Σχήµα 5-11: Τυπική σελίδα της υλοποιηµένης εφαρµογής Τηλεσυνεργατικών Συνεδριάσεων 

 

5.4 Υλοποίηση των Εφαρµογών του ΠΟΥ 

5.4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Για τις ανάγκες του διδακτορικού δηµιουργήθηκε ένας αποκλειστικός ΠΟΥ ο οποίος 

αποτελείται από εφτά (7) οντότητες (ο τύπος τους αναφέρεται στην §4.4.4.) οι οποίες διασυν-

δέονται µεταξύ τους µέσω ενός τοπικού δικτύου. Η υλοποίηση του τοπικού δικτύου βασίστη-

κε σε δυο δροµολογητές CISCO 3640. 

Ο πρώτος είναι συνδεδεµένος σε µια επιλεγόµενη γραµµή τύπου ISDN PRI (30 Β 

κανάλια) και διεπαφές Fast Ethernet, ο οποίος επιτρέπει την επικοινωνία µε τους τοµείς των 

ΤΟ διαµέσου Νx64 καναλιών σύµφωνα µε το πρωτόκολλο δικτύου TCP/IP, το οποίο υπο-

στηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα.  

Ο δεύτερος δροµολογητής είναι συνδεδεµένος µε το διαδίκτυο διαµέσου µιας γραµ-

µής 34MBps. Το λογισµικό CISCO IOS υλοποιεί τις λειτουργίες της οντότητας επικοινω-

νιών. 
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Πιο συγκεκριµένα, για την προσπέλαση του ΠΟΥ από ένα χρήστη της ΠΥΟΥ απαι-

τείται ένα κωδικός χρήστη και ένας µυστικός κωδικός (σύνθηµα), στο επίπεδο του λειτουργι-

κού συστήµατος. Περαιτέρω, για να επιτευχθεί η σύνδεση µε τις κεντρικές βάσεις δεδοµένων 

απαιτείται ένας επιπρόσθετος µυστικός κωδικός και ένας κωδικός χρήστη. 

Ωστόσο λόγω της φύσης των απαιτήσεων των υλοποιηθέντων υπηρεσιών ΤΟ, η 

ΠΥΟΥ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί ένα µεγάλο αριθµό από ταυτόχρονα 

συνδεδεµένες ΤΟ οι οποίες πραγµατοποιούν ένα µεγάλο αριθµό αιτήσεων, διατηρώντας πα-

ράλληλα γρήγορους χρόνους απόκρισης. Σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός έγινε µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να επιτρέπει διαβαθµιζόµενες εφαρµογές γεγονός που βελτιώνει την απόδοση της ε-

φαρµογής σε συνδυασµό µε την πρόσθεση και άλλων εξυπηρετητών καθέτως αλλά και ορι-

ζοντίως, για την εξυπηρέτηση επιπλέον χρηστών. 

Λόγω του γεγονότος ότι τα ΑΣ των ΤΟ, σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα ΑΣ του 

ΠΟΥ, δεν συντηρούν κάποια διαµοιραζόµενη κατάσταση ανάµεσα στις επικλήσεις τους, εί-

ναι δυνατή η αντιγραφή και η εκτέλεση των ΑΣ αυτών σε διαφορετικούς τερµατικούς σταθ-

µούς. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι ο αποτελεσµατικός διαµοιρασµός των δεδοµένων 

που παράγουν οι επιµέρους υπηρεσίες ανάµεσα σε διαφορετικούς τερµατικούς σταθµούς οι 

οποίοι εκτελούν αντίγραφα ΑΣ των ΤΟ και του ΠΟΥ. 

Είναι γνωστό ότι το πρωτόκολλο ODBC που χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση βά-

σεων δεδοµένων µε τερµατικούς σταθµούς, εγκαθιδρύει συνδέσεις µε σχετικά «ακριβό» τρό-

πο για το εύρος ζώνης της σύνδεσης. Αυτό αντισταθµίζεται εν µέρει από το γεγονός ότι η επι-

τυγχανόµενη πρόσβαση είναι αποτελεσµατική. Στην περίπτωση όµως όπου ένας µεγάλος α-

ριθµός χρηστών δρα ταυτόχρονα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει µια αφιερωµένη σύνδεση ανά 

ΤΟ ή η εγκαθίδρυση νέων συνδέσεων για κάθε µια νέα αίτηση από τις ΤΟ [78], [82], [41]. 

Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίστηκε µε την παρούσα υλοποίηση του ∆Ε Οργανωτι-

κών Εργασιών, ο οποίος διαχειρίζεται µία «δεξαµενή» διαµοιραζόµενων συνδέσεων ανάλογα 

µε το εύρος ζώνης που διατίθεται εκάστοτε. Ο συγκεκριµένος ∆Ε ανοίγει ταυτόχρονα ένα 

λογικό αριθµό συνδέσεων. Όταν άλλα (εκτός των ήδη συνδεδεµένων) ΑΣ αιτούν για µια σύν-

δεση, την αίτηση αυτή την απευθύνουν στο ∆Ε Οργανωτικών Εργασιών αντί να ανοίγουν 

από µόνα τους µια σύνδεση. Όταν τα ΑΣ των ΤΟ φέρουν σε πέρας τις διεργασίες τους, επι-

στρέφουν τη σύνδεση στο ∆Ε Οργανωτικών Εργασιών.  

Ο ∆Ε εκτελείται στο ΠΕΣ και διανέµει δυναµικά τις συνδέσεις σε όλους τους πανο-

µοιότυπους κεντρικούς εξυπηρετητές σύµφωνα µε τη ζήτηση. Το ∆Ε Οργανωτικών Εργασιών 

µπορεί να προσπελαύνεται αποµακρυσµένα διαφανώς, ενώ οι πληροφορίες που επιστρέφο-

νται συνδέονται διαφανώς µε τα ΑΣ σύνδεσης στον κεντρικό εξυπηρετητή. 
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Ακολουθεί λεπτοµερής περιγραφή υλοποίησης των προαναφερόµενων οντοτήτων 

ΠΟΥ της §4.4.4.  

5.4.2 Υλοποίηση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων του ΠΟΥ 

Η υλοποίηση του λογισµικού διαχείρισης µηνυµάτων του ΠΟΥ έγινε µε τη χρήση της 

σχεσιακής βάση δεδοµένων Oracle 8.0.4. πάνω από την  πλατφόρµα  UNIX της Sun µε λει-

τουργικό σύστηµα Solaris 6.0 καθώς και µε τη χρήση βιβλιοθηκών που περιλαµβάνουν οδη-

γούς διασύνδεσης της αποµακρυσµένης βάσης δεδοµένων µε τη διεπαφή του χρήστη στο 

τερµατικό σύστηµα. 

Ο κεντρικός εξυπηρετητής που φιλοξενεί την αποµακρυσµένη βάση δεδοµένων παί-

ζει κοµβικό ρόλο. Μέσω του κεντρικού εξυπηρετητή στέλνονται και λαµβάνονται τα µηνύ-

µατα που ανταλλάσσουν οι χρήστες της ΠΟΥ. Στη σχεσιακή βάση δεδοµένων η οποία δια-

χειρίζεται τα µηνύµατα που λαµβάνει ο κεντρικός εξυπηρετητής, έχουν ενσωµατωθεί οι δια-

δικασίες καθώς επίσης και οι περιορισµοί που απαιτούνται να δηλώνονται κατά την εκτέλεση 

µιας εφαρµογής της ΤΟ. 

Στο Σχήµα 5-12 απεικονίζονται οι οντότητες «ΧΡΗΣΤΗΣ» και «ΜΗΝΥΜΑ»της α-

ποµακρυσµένης βάσης δεδοµένων της υπηρεσίας µηνυµάτων του ΠΟΥ καθώς και οι συσχε-

τίσεις τύπου 1-n που υπάρχουν µεταξύ τους 

 

Σχήµα 5-12: ∆ιάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων 
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Η οντότητα “ΧΡΗΣΤΗΣ” χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω πεδία πληροφορίας που 

αναλύονται στον Πίνακα 5-6. Επίσης η πληροφορία που αφορά τα πεδία του πίνακα «ΜΗ-

ΝΥΜΑ» αναλύονται στον πίνακα 5-7. 

 

Πίνακας 5-6: ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Χρήστη Ο αύξων αριθµός του χρήστη 

'Όνοµα Το όνοµα του χρήστη 

Επώνυµο Το επώνυµο του χρήστη 

Κωδικός Πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη 

Password Πρόσβασης Το password πρόσβασης 

∆ιεύθυνση Η διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας Ο ταχυδροµικός κώδικας 

Τηλέφωνο Το τηλέφωνο 

Fax Το fax 

Επάγγελµα Tο επάγγελµα 
 

Πίνακας 5-7: ΜΗΝΥΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Μηνύµατος Ο αύξων αριθµός του µηνύµατος. Κάθε 
µήνυµα έχει ένα µοναδικό αριθµό. 

Αποστολέας (Όνοµα Πρόσβασης) Το όνοµα πρόσβασης (username) του 
αποστολέα. 

Παραλήπτης (Όνοµα Πρόσβασης) Το όνοµα πρόσβασης του παραλήπτη 

Ηµ/νια -Ώρα Αποστολής Η ηµεροµηνία και ώρα  αποστολής του 
µηνύµατος 

Ηµ/νια - Ώρα Παραλαβής Η ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής του 
µηνύµατος 

Τίτλος Μηνύµατος Ο τίτλος του µηνύµατος 

Περιεχόµενα Μηνύµατος: Τα περιεχόµενα του µηνύµατος τα οποία 
µπορεί να είναι κείµενο ή/και επισυνα-
πτόµενα αρχεία οποιουδήποτε τύπου ό-
πως εικόνες, αρχεία ήχου, αρχεία video, 
αρχεία κειµένου κλπ.  

 

Στον πίνακα 5-8 αναλύονται οι περιορισµοί που πρέπει να ικανοποιεί η αποµακρυ-

σµένη βάση δεδοµένων έτσι ώστε υπάρχει ακεραιότητα δεδοµένων (data integrity) σε αυτή. 
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Πίνακας 5-8: Περιορισµοί Αποµακρυσµένης Βάσης ∆εδοµένων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΧΡΗΣΤΗΣ Αύξων Αριθµός Χρήστη Είναι µοναδικό για κάθε χρήστη 

ΧΡΗΣΤΗΣ Κωδικός Πρόσβασης Είναι µοναδικός για κάθε χρή-
στη 

ΜΗΝΥΜΑ Αύξων Αριθµός Μηνύµα-
τος 

Είναι µοναδικό για κάθε µήνυµα 
που διεκπεραιώνεται από το σύ-
στηµα 

ΜΗΝΥΜΑ Αποστολέας Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχος 
χρήστης µε αυτόν των κωδικό 
στον πίνακα ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΜΗΝΥΜΑ Παραλήπτης Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχος 
χρήστης µε αυτόν των κωδικό 
στον πίνακα ΧΡΗΣΤΗΣ 

 

Υλοποιώντας την σχεδίαση της υπηρεσίας µηνυµάτων σε ότι αφορά την  αποµακρυ-

σµένη βάση δεδοµένων στον κεντρικό εξυπηρετητή δηµιουργήθηκαν οι παρακάτω πίνακες 5-

9 & 5-10: 

 

Πίνακας 5-9: ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

Αύξων Αριθµός Χρήστη USERID NUMBER(6) 

'Όνοµα FIRSTNAME VARCHAR2(30) 

Επώνυµο LASTNAME VARCHAR2(30) 

Κωδικός Πρόσβασης LOGONNAME VARCHAR2(12) 

Password Πρόσβασης PASSWORD VARCHAR2(32) 

∆ιεύθυνση ADDRESS VARCHAR2(30) 

Ταχ. Κώδικας ZIPCODE VARCHAR2(10) 

Τηλέφωνο TELEPHONE VARCHAR2(20) 

Fax FAX VARCHAR2(10) 

Επάγγελµα PROFFESSION VARCHAR2(20) 
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Πίνακας 5-10: ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

Αύξων Αριθµός Μηνύµα-
τος 

MESSAGEID NUMBER(6) 

Αποστολέας (Όνοµα Πρό-
σβασης) 

USERID_SENDER NUMBER(6) 

Παραλήπτης (Όνοµα Πρό-
σβασης) 

USERID_RECEIVER NUMBER(6) 

Ηµ/νια -Ώρα Αποστολής DATE_SEND DATE 

Ηµ/νια - Ώρα Παραλαβής DATE_RECEIVE DATE 

Τίτλος Μηνύµατος TITLE VARCHAR2(50) 

Περιεχόµενα Μηνύµατος: CONTENTS BLOB 

5.4.3 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Καταλόγου Χρηστών του ΠΟΥ 

Η υλοποίηση του Κεντρικού καταλόγου χρηστών έγινε µε χρήση του λογισµικού 

Oracle 8.0.0.4 και περιλαµβάνει τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών της ΠΥΟΥ. Οι χρή-

στες που είναι εγγεγραµµένοι στον συγκεκριµένο κατάλογο, εξυπηρετούνται από την υλοποι-

ηθείσα Οντότητα ∆ιαχείρισης της ΠΥΟΥ και αναφέρονται ως συνδροµητές. 

5.4.4 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων του ΠΟΥ 

Οι βασικές λειτουργίες του κεντρικού εξυπηρετητή της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων 

είναι η αποθήκευση των µηνυµάτων που παραλαµβάνει, η ενηµέρωση συγκεκριµένων άλλων 

εξυπηρετητών για την πληροφορία που κατέχει, και η παροχή των ανακοινώσεων στις ΤΟ 

που συνδέονται σε αυτόν. Ο εξυπηρετητής ανακοινώσεων παρέχει λειτουργίες διαχείρισης 

των µηνυµάτων που έχει αποθηκευµένα, όπως δεικτοδοτήσεις, διαγραφή των παλιών µηνυ-

µάτων, κλπ.  

Η υλοποίηση του λογισµικού διαχείρισης «µηνυµάτων-ανακοινώσεων» του ΠΟΥ έ-

γινε µε τη χρήση της σχεσιακής βάση δεδοµένων Oracle 8.0.4. πάνω από την  πλατφόρµα  

UNIX της Sun µε λειτουργικό σύστηµα Solaris 6.0. Μέσω της σχεσιακής βάση δεδοµένων 

ανακτώνται όλα τα µηνύµατα-ανακοινώσεις που αποθηκεύονται σε αυτήν. 

Η πληροφορία που αφορά τα πεδία του πίνακα “Ανακοινώσεις” αναλύονται στον πί-

νακα 5-11: 
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Πίνακας 5-11: Ανακοινώσεις 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Μηνύµατος Ο αύξων αριθµός τής συνάντησης. Κάθε συνάντηση έχει ένα 
µοναδικό αριθµό. 

Αποστολέας (Όνοµα Πρό-
σβασης) 

Το όνοµα πρόσβασης (username) του χρήστη στον οποίο “ανή-
κει” η συνάντηση. 

Περιεχόµενα Μηνύµατος: Περιεχόµενα Ανακοινώσεων. 
 

Υλοποιώντας την σχεδίαση της υπηρεσίας ανακοινώσεων σε ότι αφορά την  αποµα-

κρυσµένη βάση δεδοµένων στον κεντρικό εξυπηρετητή δηµιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας 

5-12: 

Πίνακας 5-12: ADV 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

Αύξων Αριθµός Μηνύµατος ADVID NUMBER(6) 

Αποστολέας (Όνοµα Πρό-
σβασης) 

USERID_SENDER NUMBER(6) 

Περιεχόµενα Μηνύµατος: CONTENTS BLOB 
 

5.4.5 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Οργανογράµµατος του ΠΟΥ 

Η υλοποίηση του λογισµικού της υπηρεσίας οργανογράµµατος του ΠΟΥ έγινε µε τη 

χρήση της σχεσιακής βάση δεδοµένων Oracle 8.0.4. πάνω από την  πλατφόρµα  UNIX της 

Sun µε λειτουργικό σύστηµα Solaris 6.0 καθώς και µε τη χρήση βιβλιοθηκών που περιλαµβά-

νουν οδηγούς διασύνδεσης της αποµακρυσµένης βάσης δεδοµένων µε τη διεπαφή του χρήστη 

στο τερµατικό σύστηµα 

ο κεντρικός εξυπηρετητής της υπηρεσίας οργανογράµµατος παίζει κοµβικό ρόλο 

στην επικοινωνία και στην ανάγνωση των οργανογραµµάτων µεταξύ των χρηστών ή των ο-

µάδων εργασίας των χρηστών. Στην σχεσιακή βάση δεδοµένων του κεντρικού εξυπηρετητή 

αποθηκεύονται τα οργανογράµµατα όλων των χρηστών της ΠΥΟΥ και µέσω του εξυπηρετη-

τή αυτού µπορεί ο κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση στα οργανογράµµατα των χρηστών ή των 

οµάδων εργασίας στις οποίες συµµετέχει. 

Στο Σχήµα 5-13 απεικονίζονται οι οντότητες «ΧΡΗΣΤΗΣ» και «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» της 

αποµακρυσµένης βάσης δεδοµένων της υπηρεσίας Οργανογράµµατος του ΠΟΥ καθώς και οι 

συσχετίσεις τύπου 1-n που υπάρχουν µεταξύ τους.  
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Αύξων Αριθµός Χρήστη
'Ονοµα
Επώνυµο
Κωδικός Πρόσβασης
Password Πρόσβασης
∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλεφωνο
Fax
Επάγγελµα

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αύξων Αριθµός Συνάντησης
Χρήστης
Ηµ/νια
Ώρα Έναρξης
Ώρα Λήξης
Περιγραφή Συνάντησης
Τύπος Πρόσβασης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ1
Ν

 

Σχήµα  5-13: ∆ιάγραµµα Οντοτήτων – Συσχετίσεων 

Η πληροφορία που αφορά τα πεδία του πίνακα “ΧΡΗΣΤΗΣ” αναλύονται στον πίνα-

κα 5-13 

 

Πίνακας 5-13: ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αύξων Αριθµός Χρήστη Ο αύξων αριθµός του χρήστη 

'Όνοµα Το όνοµα του χρήστη 

Επώνυµο Το επώνυµο του χρήστη 

Κωδικός Πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη 

Password Πρόσβασης Το password πρόσβασης 

∆ιεύθυνση Η διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας Ο ταχυδροµικός κώδικας 

Τηλέφωνο Το τηλέφωνο 

Fax Το fax 

Επάγγελµα Tο επάγγελµα 
 

 

Η πληροφορία που αφορά τα πεδία του πίνακα “ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ” αναλύονται στον 

πίνακα 5-14: 
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Πίνακας 5-14: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αύξων Αριθµός Συνάντησης Ο αύξων αριθµός τής συνάντησης. Κάθε 

συνάντηση έχει ένα µοναδικό αριθµό. 

Χρήστης Το όνοµα πρόσβασης (username) του 
χρήστη στον οποίο “ανήκει” η συνάντηση 

Ηµ/νια Η ηµ/νια της συνάντησης 

Ώρα ‘Έναρξης Η ώρα έναρξης 

Ώρα Λήξης Η ώρα λήξης 

Περιγραφή Συνάντησης Η περιγραφή της συνάντησης όπως το 
θέµα ή οι συµµετέχοντες 

Τύπος Πρόσβασης Αν η συνάντηση θα είναι προσωπική και 
άρα µη προσπελάσιµη από τρίτους ή θα 
είναι ανοικτή να την δουν και οι υπόλοι-
ποι χρήστες. 

 

5.4.6 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Συνόδων τύπου γραπτών µηνυµάτων 

του ΠΟΥ 

Η υλοποίηση του λογισµικού της Υπηρεσίας Συνεδριάσεων του ΠΟΥ έγινε µε τη 

χρήση του MS-SQL Server και του MS- Exchange Server πάνω από την  πλατφόρµα 

Windows της Microsoft µε λειτουργικό σύστηµα MS-Windows Server 2000. 

Ο κεντρικός εξυπηρετητής SQL επιτρέπει την αποστολή µηνυµάτων, τα οποία ενερ-

γοποιούνται από τα SQL-events, ενώ ο Exchange Scripting Agent ενεργοποιεί την αυτόµατη 

µεταφορά δεδοµένων µεταξύ του Exchange Server και SQL Server stores. 

Για την υλοποίηση της Υπηρεσίας Συνεδριάσεων τύπου γραπτών µηνυµάτων χρησι-

µοποιήθηκαν των πρότυπα πρωτόκολλα του διαδικτύου όπως: SMTP, POP3, IMAP4, LDAP 

version 3 και NNTP. Με δεδοµένη την απαίτηση για υψηλή πιστότητα στη µεταφορά των 

µηνυµάτων η υλοποίηση έγινε τελικά µε χρήση του προτύπου SMTP. 

Για την υποστήριξη της υπηρεσίας Συνεδριάσεων τύπου γραπτών µηνυµάτων, έχουν υλοποι-

ηθεί οι παρακάτω εντολές : 

• Privmsg. Η εντολή αυτή είναι µια προέκταση της RFC 1459 εντολής και επιτρέπει 

ιδιωτικά µηνύµατα να σταλούν σε έναν ή περισσότερους χρήστες ή σε όλους τους 

συµµετέχοντες του δωµατίου, ή ακόµα σε οποιοδήποτε αριθµό στους χρήστες κάποι-

ου άλλου δωµατίου  
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• Whisper. Η εντολή IRCX ενεργοποιεί κάποια µέλη του δωµατίου ώστε να συζητή-

σουν µε ένα άλλο ή περισσότερα µέλη. 

• Notice. Η εντολή RFC 1459 είναι µια επέκταση της εντολής IRCX έτσι ώστε ση-

µειώσεις να σταλούν σε έναν ή περισσότερους χρήστες ή σε όλους τους συµµετέχο-

ντες του δωµατίου, ή ακόµα σε οποιοδήποτε αριθµό στους χρήστες κάποιου άλλου 

δωµατίου.  

• Data/Reply/Request. Η εντολή δεδοµένων IRCX παρέχει ένα µέσο για να στέλνο-

νται πληροφορίες ή οδηγίες στους χρήστες. Πέρα των πληροφοριών, τα µηνύµατα 

µπορούν να µεταφέρουν και διαφηµίσεις.  

5.4.7 Υλοποίηση της Υπηρεσίας Συνόδων CSCW του ΠΟΥ 

Η υλοποίηση του λογισµικού της Υπηρεσίας Συνόδων CSCW του ΠΟΥ έγινε µε τη 

χρήση του MS-Conference Server πάνω από την  πλατφόρµα Windows της Microsoft µε λει-

τουργικό σύστηµα MS-Windows Server 2000 

Η υπηρεσία Συνόδων CSCW βασίστηκε στα πρωτόκολλα Η.323 και Τ.120 [66], [61], 

[71]. Η προδιαγραφή του πρωτοκόλλου H.323 της τυποποίησης της ITU ορίζει τον τρόπο µε 

τον οποίο οι ΤΟ και οι υπηρεσίες πολυµεσικών εφαρµογών επικοινωνούν πάνω από δίκτυα. 

Οι ΤΟ H.323 και ο εξοπλισµός τους µπορούν να µεταφέρουν κινούµενη εικόνα (Video), ήχο 

και δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο ή οποιοδήποτε συνδυασµό τους. Το πρωτόκολλο H.323 

ορίζει επίσης το πως πραγµατοποιούνται οι κλήσεις, τη δυνατότητα πλαισίου διαπραγµάτευ-

σης (είναι η διαδικασία επικοινωνίας µεταξύ των ΤΟ των χρηστών), ο τρόπος µε τον οποίο 

µεταδίδονται τα δεδοµένα, καθώς και οι κωδικοποιητές ήχου και κινούµενης εικόνας (video) 

(κωδικοποιητές/ αποκωδικοποιητές, πηγών εισερχόµενου/ εξαγόµενου ήχου και εικόνας τα 

οποία µπορούν να ρυθµιστούν από το χρήστη). 

Το πρωτόκολλο H.323 καθορίζει τη χρησιµοποίηση της προδιαγραφής Τ.120 για 

συνδιάσκεψη δεδοµένων. Η προδιαγραφή του πρωτοκόλλου Τ.120 παρέχει  τηλεσυνεργασία 

κατά την διάρκεια συνδιασκέψεων χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά συνδιασκέψεων CSCW 

µε δεδοµένα, όπως διαµοιρασµός εφαρµογών, ασπροπίνακας και µεταφορά αρχείων. 

Το πρωτόκολλο Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) καθορίζει τον τρόπο 

µε τον οποίο οι ΤΟ εντοπίζουν και προσπελαύνουν πληροφορίες χρησιµοποιώντας διακοµι-

στές καταλόγου πάνω από συνδέσεις TCP/IP [66]. 

5.5 Πιλοτική λειτουργία της υλοποιηθείσας ΠΥΟΥ 

Η δοµή της ΠΥΟΥ που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες Παραγράφους αποτέλεσε 

τον πυρήνα µιας ειδικής Εφαρµογής – Υπηρεσίας Τηλεµατικής που ανέπτυξε το Εργαστήριο 



122 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

Ενσύρµατης Τηλεπικοινωνίας για τον ΟΤΕ. Η ΠΥΟΥ του ΟΤΕ δοκιµάστηκε πιλοτικά αλλά 

και σε πραγµατική λειτουργία CSCW όπου υποστηρίχτηκαν πραγµατικά σενάρια τηλεσυνερ-

γασίας µεταξύ υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας. Ειδικότερα, στο πιλο-

τικό δίκτυο συµµετείχαν οι ∆ήµοι Τρικαίων, Καρδίτσας, Ελάτης, Κόζιακα, Αιθήκων, Σοφά-

δων, Μουζακίου και Πλαστήρα καθώς και οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων Τρι-

κάλων και Καρδίτσας. 

Η ΠΥΟΥ δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε για µία περίοδο πάνω από 9 µήνες σε ένα 

δίκτυο 10 σταθµών εγκατεστηµένων σε ∆ηµαρχίες της Θεσσαλίας. Λόγω της επιτυχίας της 

προτεινόµενης ΠΥΟΥ το πιλοτικό πρόγραµµα επεκτάθηκε και σε άλλους 5 σταθµούς - ∆η-

µαρχίες του Νοµού Πέλλας. Οι ∆ηµαρχίες αυτές επιλέχθηκαν λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη γεω-

γραφική ιδιαιτερότητά τους και τις αραιοκατοικηµένες τους, περιοχές καθώς και την ανάγκη 

να παρέχούν αναβαθµισµένες υπηρεσίες στον πολίτη.  

Για τον έλεγχο της λειτουργίας της ΠΥΟΥ χρησιµοποιήθηκε ως ΠΟΥ ο ΟΤΕ. Για 

την υλοποίησή του, οι σχεδιαστικές απόψεις επικεντρώθηκαν στο µέγεθος, τον συνολικό α-

ριθµό και την γεωγραφική κατανοµή των χρηστών και του επικοινωνιακού πληροφοριακού 

φορτίου. Η διασύνδεση της τοπολογίας των προαναφερθέντων κόµβων βασίστηκε πάνω σε 

µια ανάλυση της επικοινωνιακής πληροφορίας και της ασφάλειας δεδοµένων καθώς και στην 

αξιοπιστία των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον ΠΟΥ. 

Τα τερµατικά διασυνδέονται µε το δίκτυο ISDN µέσω: 

• Του δροµολογητή Η/Υ-ISDN ο οποίος διαχειρίζεται µέχρι δυο ISDN BRIs. 

• Της Τερµατικής Συσκευής του ∆ικτύου που διασύνδεει την υπολογιστική µονάδα 

µε το δίκτυο ISDN 

Ο ΠΟΥ που υλοποιήθηκε για την πιλοτική λειτουργία της ΠΥΟΥ, προσφέρει όλες 

τις υπηρεσίες στους χρήστες του δικτύου, το οποίο αποτελείται, από ένα τοπικό δίκτυο το 

οποίο περιλαµβάνει διακοµιστές εφαρµογών (Application Servers), διακοµιστές διαδικτύου 

(WWW servers) κ.τ.λ., όπως προαναφέρθηκε σαφώς στις προηγούµενες παραγράφους. Η υ-

ποδοµή του τοπικού δικτύου περιλαµβάνει δυο ∆ροµολογητές (Routers): Ο πρώτος, διασυν-

δέεται µε το δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) διαµέσου µιας γραµµής 34 MBps, ενώ ο δεύτε-

ρος είναι συνδεδεµένος σε µία πρωτεύουσα παροχή (PRI), η οποία διαθέτει 30Β κανάλια και 

χρησιµοποιείται για την αποκατάσταση ISDN κλήσεων, ανάµεσα στις ΤΟ του δικτύου 

CSCW και του ΠΟΥ, για την ταυτόχρονη προσπέλαση τόσων καναλιών όσων του τοπικού 

δικτύου και των ελεύθερων θυρών που επιτρέπουν οι διακοµιστές των βάσεων δεδοµένων 

[66]. 
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5.6 Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφηκε η υλοποίηση µίας καινοτόµου πλατφόρµας υποστήρι-

ξής οµαδικών υπηρεσιών. Παρουσιάστηκαν οι βασικές οντότητες εφαρµογής των ΤΟ και τα 

διαγράµµατα ροής της υλοποίησης των διαδικασιών συνεργασίας των χρηστών µέσω του 

ΠΕΣ τόσο πραγµατικού όσο και µη-πραγµατικού χρόνου. Επίσης παρουσιάστηκε το ΠΕΣ το 

οποίο ελέγχει τις διαδικασίες καθώς και τις δράσεις των χρηστών, το οποίο αποτελεί πρωτό-

τυπο σηµείο της παρούσας διατριβής. 
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6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΥΟΥ – ΝΕΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

6.1 Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση ενός συστήµατος είναι ένα θεµελιώδες συστατικό της µεθοδολογίας 
συστηµάτων και αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα της ολοκληρωµένης ανάπτυξης κάθε 
µορφής τηλεµατικής τεχνολογίας. Η αξιολόγηση γίνεται όλο και πιο πολύ σηµαντική όσο το 
πεδίο και η χρήση της τηλεσυνεργασίας ωριµάζει. Οι πιο σηµαντικές προσπάθειες που έχουν 
γίνει για την ανάπτυξη µίας κοινής τυποποιηµένης µεθοδολογίας για την εκτίµηση και αξιο-
λόγηση τηλεµατικών συστηµάτων στο χώρο του Groupware παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Η πρώτη προσέγγιση καθορίζει πέντε κύρια συστατικά: επιβεβαίωση, αξιοπιστία, 

χρησιµότητα και ικανότητα αποδοχής, αναµενόµενη αξιολόγηση και διευθέτηση των νοµικών 

και ηθικών θεµάτων που ανακύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας. Εν µέρει αυτό το σχήµα 

πηγάζει από µερικούς παραλληλισµούς που υπάρχουν µεταξύ της αξιοπιστίας δυναµικών µα-

θηµατικών µοντέλων και της αξιολόγησης συστηµάτων υποστήριξης απόφασης. Με αυτή την 

έννοια η επιβεβαίωση είναι η εκτίµηση σε µία καθαρά στατική έννοια της πληρότητας και 

συνοχής του συστήµατος υποστήριξης απόφασης (π.χ. πραγµατοποιείται ως ένα σύνολο κα-

νόνων), η οποία είναι η πρώτη αναγκαία συνθήκη που πρέπει να ικανοποιηθεί. Η αξιοπιστία 

είναι η εξέταση της απόδοσης του συστήµατος σε µία δυναµική κατάσταση χρησιµοποιώντας 

λογικές ανάδρασης. Ουσιαστικά, η βαθµίδα αυτή απαιτείται για να ελέγχεται η δυναµική και 

ασφαλής λειτουργία του συστήµατος. Η πιθανή αξιολόγηση αντιστοιχεί στη διαδικασία δοκι-

µών σε οποιαδήποτε βάση που κρίνεται κατάλληλη. 

Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται σε ένα εναλλακτικό αλλά σχετικό περιβάλλον, το 

οποίο θεωρεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στην ανάλυση των τριών βαθµίδων 

“παικτών” (stakeholders). Αυτές είναι η εκτίµηση της ικανότητας αξιολόγησης, η παραγωγική 

αξιολόγηση και η προσθετική αξιολόγηση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία σύνοψη του περι-

βάλλοντος αξιολόγησης.  

Η εκτίµηση της ικανότητας αξιολόγησης παρέχει ένα λειτουργικό ορισµό του συστή-

µατος µέσα στον οποίο περιέχεται η τεχνολογία της πληροφορίας. Ο ορισµός αυτός αναφέρει 

ειδικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά και διαρθρώσεις µαζί µε µία αναγνώριση των προβληµά-

των και θεµάτων που πρόκειται να αξιολογηθούν, η οποία, από την προοπτική των µοντέλων, 

θα αντιστοιχεί στις αλληλεπιδράσεις των εισόδων και εξόδων µεταξύ τους. Παρέχεται ένα 

σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης, το οποίο καθορίζεται όσον αφορά τους κύριους εξεταζόµε-

νους “παίκτες” του συστήµατος µε αναµενόµενα οφέλη και κόστη που ποσοτικοποιούνται 

όσο είναι δυνατόν από τις διαφορετικές τους οπτικές γωνίες. Τυπικά, παράγεται µία µήτρα 
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ανάλυσης των ‘παικτών’, η οποία είναι δύο διαστάσεων και η κάθε µία διάσταση αντιστοιχεί 

στα κριτήρια των ‘παικτών’ και αξιολόγησης αντίστοιχα. Τα σχετικά κριτήρια τυπικά περι-

λαµβάνουν τη διαθεσιµότητα του συστήµατος, προσιτότητα, λόγος κόστος προς αποδοτικό-

τητα και ικανότητα αποδοχής από τους “παίκτες”. 

Η παραγωγική αξιολόγηση εστιάζει στην περιγραφή της σχεδίασης και υλοποίησης 

του συστήµατος και ιδιαίτερα στην εκτίµηση των άµεσων και βραχυπρόθεσµων επιδράσεων 

στη διαδικασία της παροχής οµαδικών υπηρεσιών και συνεπακόλουθη επίδραση στους δια-

φορετικούς “παίκτες”.  

Η αθροιστική αξιολόγηση αναζητεί τον καθορισµό της τελικής επίδρασης του συστή-

µατος στο αποτέλεσµα. Αναφέρεται σε µία µακροπρόθεσµη βάση και καθορίζει τις συστάσεις 

για την τροποποίηση της διαδικασίας παροχής οµαδικών υπηρεσιών από την άποψη της επί-

δρασης της τεχνολογίας της πληροφορίας. Σε αυτή τη βαθµίδα, η µήτρα ανάλυσης ‘παικτών’ 

παρέχει κανονικά τη βάση συλλογής δεδοµένων από τους διάφορους ‘παίκτες’ που προκύ-

πτουν από τις συνεντεύξεις και την επακόλουθη ανάλυση των δεδοµένων που αυτά αποδί-

δουν. 

Η ανάλυση κόστους προς αποδοτικότητα απαιτεί έναν πλήρη καθορισµό της αποτε-

λεσµατικότητας και των µέσων µε τα οποία αυτή µπορεί να µετρηθεί σε ποσοτικούς όρους 

όπου είναι δυνατό. Αυτό θέτει ζητήµατα που αφορούν σταθερά και µεταβλητά κόστη, άµεσα 

και έµµεσα κόστη και οριακά και κατά µέσον όρο κόστη. Η ανάλυση αυτή είναι αναγκαίο να 

λάβει υπ΄ όψη της όλες τις διαστάσεις που την επηρεάζουν. Επίσης, το σύστηµα εξετάζεται 

από την οικονοµική πλευρά περιλαµβάνοντας κεφάλαιο και τρέχοντα κόστη καθώς και από 

την τεχνική πλευρά όσον αφορά τη λειτουργικότητά του. Τέλος, εξετάζεται η επίδραση της 

εφαρµογής του συστήµατος σε οργανωτικά θέµατα και σε θέµατα αλλαγής συµπεριφοράς 

που ανακύπτουν από την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορίας. 

Όλες αυτές οι διαστάσεις είναι σχετικές, αν το σύστηµα παρέχει υποστήριξη απόφα-

σης υπό την έννοια µίας τοπικής αυτόνοµης βάσης, οπότε αποτελεί τµήµα µίας ολοκληρωµέ-

νης διαχείρισης της πληροφορίας και ενός συστήµατος υποστήριξης απόφασης ή υπό την έν-

νοια ενός εκτεταµένου συστήµατος που περιλαµβάνει. 

6.2 Αξιολόγηση της Απόδοσης της Προτεινόµενης ΠΥΟΥ  

Η ΠΥΟΥ αναπτύχθηκε µε σκοπό τη διασύνδεση γεωγραφικά κατανεµηµένων εργα-

σιακών χώρων έτσι ώστε να απλοποιηθεί-επιταχυνθεί η εργασία µεταξύ αποµακρυσµένων 

χρηστών (π.χ. υπαλλήλων). Παράλληλα δύναται να παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου, όπως για 

παράδειγµα η φιλοξενία ιστοσελίδων που στοχεύουν στη διαφήµιση και τουριστική προώθη-

ση µιας περιοχής. 
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Για την εκτίµηση της απόδοσης της ΠΥΟΥ ζητήθηκε από 45 παρατηρητές-χρήστες 

να χρησιµοποιήσουν το εργαστηριακό πρότυπο που τους διατέθηκε. Η κατανοµή των παρα-

τηρητών ήταν η ακόλουθη: 

 15 που προέρχοντο από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 4 που προέρχοντο από το χώρο των Τ.Ε.∆.Κ. 

 23 που απασχολούνταν ως συµβασιούχοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. 

 3 φοιτητές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ. 

Στους παρατηρητές διανεµήθηκαν ερωτηµατολόγια που κάλυπταν τρεις κύριους τοµείς: 

 εκτίµηση των εργαλείων επεξεργασίας των δεδοµένων της ΠΥΟΥ, 

 συµπεριφορά της ΠΥΟΥ κατά τη συνεργασία πραγµατικού χρόνου και  

 συνολική αποδοχή της ΠΥΟΥ. 

Από τις γενικές – αρχικές κρίσεις των παρατηρητών προέκυψε ότι 72% από αυτών ήταν θετι-
κοί προς την υπηρεσία ενώ µόνο 12% ήταν αρνητικοί. 

Εξυπηρετήθηκαν πάνω από 250 περιπτώσεις, ανταλλάχθηκαν µεταξύ των κόµβων 

249.124.692MB, µε χρόνο χρήσης συνόδων CSCW 90 λεπτών, όπου τα θέµατα που καλύφ-

θηκαν είναι 72% υπηρεσιακού χαρακτήρα, 9% διαχειριστικού , 10% οικονοµικού και 9% 

κοινωνική συζήτηση. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων προέκυ-

ψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα (∆ιευκρινίζεται ότι στους πίνακες µε τα αποτελέσµατα των 

υποκειµενικών κριτηρίων που ακολουθούν τα σηµεία -2,-1,0,+1,+2 αντιστοιχούν στις φρά-

σεις πολύ κακό, κακό, µέτριο, καλό και πολύ καλό): 

1) Όλες οι απαντήσεις σχετικά µε την απόδοση της υπηρεσίας ήταν θετικές, το µεγαλύ-

τερο ποσοστό επιτυχίας αφορούσε στο χρόνο εκτέλεσης (Πίνακας 6-1). Σε σχέση µε 

τα πεδία του πίνακα, η αξιοπιστία της υπηρεσίας κατατάχθηκε δεύτερη, ενώ η δυνα-

τότητα διόρθωσης λαθών της ΠΥΟΥ ήταν ικανοποιητική. Η διαχείριση πόρων του 

συστήµατος κρίθηκε επίσης πολύ καλή. 

Πίνακας 6-1: Ποσοστά απόδοσης ΠΥΟΥ 

∆ιακυµάνσεις  

(-2)+(-1)% 0% (1)+(2)% 

Ανταπόκριση/ Χρόνος εκτέλεσης εντολών 0 4 96 

Αξιοπιστία Συστήµατος 8 12 80 

∆υνατότητα Επανάκτησης-Λάθη Τερµατικών 12.5 12.5 75 

∆υνατότητα Επανάκτησης/ Λάθη χρηστών 4.2 16.7 79.2 

∆ιαχείριση πόρων Συστήµατος 4.3 17.4 78.3 
 



127 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

2) Οι χρήστες διαπίστωσαν σε ποσοστό 77,3% ότι η ηλεκτρονική βοήθεια ήταν χρήσιµη 

και εύκολη στη χρήση (Πίνακα 6-2). Το εγχειρίδιο χρήσης ήταν κατανοητό και εύ-

χρηστο από το 96% των χρηστών. 

Πίνακας 6-2: ∆ιακυµάνσεις Ηλεκτρονικής Βοήθειας και Εγχειριδίων Χρήσης. 

∆ιακυµάνσεις  

(-2)+(-1)% 0% (1)+(2)% 

Ηλεκτρονική Βοήθεια 9.1 13.6 77.3 

Εγχειρίδιο Χρήσης 0 4 96 

 

3) Οι χρήστες διαπίστωσαν σε ποσοστό 100% (Πίνακα 6-3) ότι η ποιότητα των εικόνων 

που συλλαµβάνονται από Video, επεξεργάζονται και αποστέλλονται σε πραγµατικό 

χρόνο, είναι πολύ καλή. Ο φωτισµός των δωµατίων προσαρµόστηκε κατάλληλα ώστε 

να έχουµε καθαρή σύλληψη εικόνας. Οι απαντήσεις που αφορούν τη ποιότητα του 

µεταδιδόµενου ήχου και Video είναι πολύ καλές, µόνο που περιορίζονται από τις 

προδιαγραφές του χρησιµοποιούµενου οπτικοακουστικού εξοπλισµού. Το γραφικό 

περιβάλλον της εφαρµογής διακυµάνθηκε επίσης θετικά. 

Πίνακας 6-3: Ποιότητα Πολυµεσικών Παραγόντων 

∆ιακυµάνσεις  

(-2)+(-1)% 0% (1)+(2)% 

∆ιαχείριση εικόνων Video 0 0 100 

Ποιότητα Video 0 20 80 

Ποιότητα Ήχου 0 12 88 

Ποιότητα Γραφικού Περιβάλλοντος 0 8 92 
 

 

Πίνακας 6-4: Εργαλεία Υπηρεσιών ΠΥΟΥ 

∆ιακυµάνσεις  

(-2)+(-1)% 0% (1)+(2)% 

Σύνοδος πραγµατικού χρόνου 0 4 96 

Επεξεργασία αρχείων κειµενογράφου 
MS-Word σε πραγµατικό χρόνο 

0 4 96 

Οργανόγραµµα (ατζέντα) 0 4 96 

Επαύξηση Υποθέσεων 12 0 88 

Αρχεία χρηστών 4 8 88 
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4) Οι χρήστες διαπίστωσαν σε ποσοστό 96% (Πίνακα 6-4) έκριναν ότι, η σύνοδος 

πραγµατικού χρόνου, η επεξεργασία αρχείων κειµενογράφου MS-Word και τα βοη-

θητικά προγράµµατα του οργανογράµµατος (ατζέντα) είναι πολύ καλές, αφού οι 

χρήστες ικανοποιήθηκαν ως τηλεσυνεργαζόµενοι κάνοντας χρήση των αρχείων τους. 

 

5) Οι χρήστες διαπίστωσαν σε ποσοστό 82% (Πίνακα 6-5) ότι η διαδικασία εκµάθησης 

του συστήµατος είναι κατανοητή για όλους σχεδόν τους χρήστες. Οι κύριες λειτουρ-

γίες µαθαίνονται γρήγορα, ενώ οι πιο προχωρηµένες λειτουργίες µε πιο αργό ρυθµό. 

Ο απαιτούµενος χρόνος εκµάθησης και εξερεύνησης όλων των δυνατοτήτων του συ-

στήµατος είναι επίσης καλός. Οι χρήστες ζήτησαν γενικά περισσότερο χρόνο για να 

γνωριστούν µε το τερµατικό σταθµό. 

Πίνακας 6-5: Λειτουργίες Εκµάθησης 

∆ιακυµάνσεις  

(-2)+(-1)% 0% (1)+(2)% 

∆ιαδικασία Εκµάθησης 0 4 82 

Κύριες Λειτουργίες 0 0 88 

Προχωρηµένες Λειτουργίες 0 4 72 

Χρόνος Εκµάθησης 4 4 92 

Εξερεύνηση 8 0 92 

Απαιτούµενες Ενέργειες 4 12 84 
 

 

Πίνακας 6-6: Τηλεσυνεργατικές σύνοδοι Πραγµατικού Χρόνου 

∆ιακυµάνσεις  

(-2)+(-1)% 0% (1)+(2)% 

διαδικασία σύνδεσης 0 12 88 

Χρόνος Σύνδεσης 0 8.3 91.7 

Επικοινωνία Πραγµατι-
κού Χρόνου 

0 0 100 

Μεταφορά Αρχείων 8 8 84 

∆ιαδικασίες ∆ιαµοιρα-
σµού 

0 0 100 

 

6) Ο Πίνακας 6-6, δείχνει τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις Τηλεσυνεργατικές συνόδους 

πραγµατικού χρόνου (CSCW). Οι χρήστες βρήκαν την διαδικασία σύνδεσης και τον 

απαιτούµενο χρόνο αυτής για την επίτευξή της, πολύ καλό. Στις λειτουργίες δεδοµέ-

νων, ο διαµοιρασµός εφαρµογών και η µεταφορά αρχείων, ήταν ικανοποιητικές. Οι 
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χρήσεις των επικοινωνιών πραγµατικού χρόνου και οι διαδικασίες διαµοιρασµού, ή-

ταν επίσης θετικές. 

Για να εκτιµηθεί η αξιολόγηση της απόδοσης της ΠΥΟΥ µε αντικειµενικά κριτήρια, 

πραγµατοποιήθηκε ένα τεστ εξοµοίωσης το οποίο έγινε µε τη χρήση ενός εργαστηριακού 

συστήµατος συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων (Benchmark). Το τεστ επιδίδεται σε δηµι-

ουργία ΑΣ µέσω της χρήσης των ανάλογων κλάσεων. Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων 

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ: 

• µιας κλασσικής πλατφόρµας Client-Server, όπου γίνεται η επίκληση µίας µεθόδου 

ενός ΑΣ χωρίς τη χρήση του ΠΕΣ, δηλαδή το ΑΣ της ΤΟ καλεί απευθείας το α-

ντίστοιχο ΑΣ του ΠΟΥ προκειµένου το τελευταίο να εκτελέσει την υπηρεσία η 

οποία του ζητείται. Η πλατφόρµα Client-Server εµπεριείχε τις υπηρεσίες πραγµα-

τικού και µη-πραγµατικού χρόνου όπως αυτές αναλύονται στην §4.2. και δείχνο-

νται στο Σχήµα 6-1. Όπως έχει προαναφερθεί στην §4.4.1.1., η υλοποίηση αυτή 

δηµιουργεί πολλές εξαρτήσεις µεταξύ των δύο επιπέδων καθιστώντας “δαπανη-

ρή” την επικοινωνία τόσο µεταξύ των ΤΟ όσο και µεταξύ των ΤΟ µε τον ΠΟΥ, 

λόγω του µεγάλου επικοινωνιακού - πληροφοριακού επίβαρου (overhead) φορτί-

ου που εισαγάγει. Ο ΠΟΥ που χρησιµοποιήθηκε περιλάµβανε τους εξυπηρετητές 

που αναφέρονται στην § 5.4. 

• και της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής της ΠΥΟΥ, όπου η επίτευξη της επίκλησης 

αυτής λαµβάνει χώρα µέσω του ΠΕΣ. 

Οι µετρήσεις των επιδόσεων και στις δυο περιπτώσεις έγιναν σε όµοιες πλατφόρµες λειτουρ-

γικού λογισµικού των ΤΟ και του ΠΟΥ, παρεµβάλλοντας µεταξύ τους (δηλαδή µεταξύ των 

ΤΟ και του ΠΟΥ) την ίδια δικτυακή υποδοµή ISDN. 
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Σχήµα 6-1: Αρχιτεκτονική δύο επιπέδων Client Server 

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο §5.2 η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής τριών επι-

πέδων της ΠΥΟΥ λόγω της διαµεσολάβησης του ΠΕΣ, παρέχει το πλεονέκτηµα των πολλα-

πλών ταυτόχρονων συνδέσεων, γρηγορότερη µεταφορά αρχείων και επεξεργασία δεδοµένων 

(µέχρι και 90% βελτίωση), σε σύγκριση µε την αντίστοιχη υλοποίηση πλατφόρµας τηλεσυ-

νεργασίας δυο επιπέδων (Client-Server).  

Ακολουθούν τα συγκριτικά στοιχεία που προέκυψαν από την συγκριτική µέτρηση ε-

πιδόσεων µεταξύ των δυο υλοποιήσεων: 

• Ο µέσος χρόνος της κλήσης, αποκατάστασης σύνδεσης µε τον ΠΟΥ και αναγνώριση - 
επιβεβαίωση χρήστη µετρήθηκε 18 δευτερόλεπτα µε την πλατφόρµα τύπου Client-
Server ενώ µε την ΠΥΟΥ 8 δευτερόλεπτα. (44,4% βελτίωση). 

• Ο µέσος χρόνος µεταφοράς των δεδοµένων στον ΠΟΥ χρησιµοποιώντας σύνδεση 128 
Kbps και υποθέτοντας µέσο µέγεθος αρχείου 4 Mbytes µετρήθηκε 10 λεπτά µε την 
πλατφόρµα τύπου Client-Server ενώ µε την ΠΥΟΥ µετρήθηκε 7 λεπτά. (30% βελτί-
ωση). 

• Ο µέσος χρόνος αποκατάστασης της κλήσης και ενεργοποίησης µίας συνεργασίας 
πραγµατικού χρόνου µετρήθηκε 12 δευτερόλεπτα µε την πλατφόρµα τύπου Client-
Server ενώ µε την ΠΥΟΥ µετρήθηκε 7,8 δευτερόλεπτα. (35% βελτίωση). 

• H ερωτησιακή διαδικασία δεδοµένων (Query Data Processing) των ΑΣ που αφορά 
στη διαπίστωση ύπαρξης (ή µη) και επιλογής της κατάλληλης µεθόδου για την εξυ-
πηρέτηση του εκάστοτε αιτήµατος, µετρήθηκε στα 0.63 δευτερόλεπτα µε την πλατ-
φόρµα τύπου Client-Server ενώ µε την ΠΥΟΥ µετρήθηκε στα 0.06 δευτερόλεπτα. 
(90% βελτίωση). 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Συµβολή της ∆ιατριβής 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής υλοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο ειδικού σκοπού 
στο Ενδιάµεσο Επίπεδο (Middleware), σε µια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων για την υποστή-
ριξη Οµαδικών Υπηρεσιών Τηλεµατικής, κατάλληλη να προσφερθεί σε ανοικτές οµάδες 
χρηστών. Η διατριβή πρότεινε την εισαγωγή µίας νέας ιεραρχηµένης αρχιτεκτονικής τηλεσυ-
νεργατικής υπηρεσίας αποτελούµενης από τρία επίπεδα. Το ανώτερο επίπεδο της αρχιτεκτο-
νικής τριών επιπέδων περιλαµβάνει τις λειτουργίες διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας 
της διακινούµενης πληροφορίας και οριοθετεί το χώρο του φορέα που παρέχει την υπηρεσία 
(π.χ. τηλεπικοινωνιακός οργανισµός). Το κατώτερο επίπεδο περιλαµβάνει τις λειτουργίες των 
Τερµατικών Οντοτήτων (ΤΟ) και αναφέρεται στις διαδικασίες οργάνωσης της πληροφορίας. 
Το µεσαίο επίπεδο περιλαµβάνει το ΠΕΣ που αποτελείται από τα αντικείµενα στοιχειολογι-
σµικού τα οποία αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων και των λειτουργιών που 
καλούνται από τις ΤΟ. Το ΠΕΣ βασίζεται σε µια ανοιχτή δοµή έτσι ώστε να µπορεί να εξυ-
πηρετεί διευρυµένες οµάδες χρηστών, όπως οι συνδροµητές των µεγάλων τηλεπικοινωνιακών 
οργανισµών. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική τριών επιπέδων έχει ανοικτή δοµή και επιτρέπει 
την επέκταση των παρεχόµενων λειτουργιών, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.. 

Οι βασικές πρωτοτυπίες της διατριβής είναι: 

• Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής υποστήριξης οµαδικών υπηρεσιών υπό τη µορφή 

αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων, για την µετατροπή των εντολών και απαιτήσεων των 

τελικών χρηστών προς τις οµαδικές υπηρεσίες. Οι οµαδικές υπηρεσίες:  

o επιτρέπουν την ανεξάρτητη ανάπτυξη δύο διακριτών χώρων εργασίας και την 

ευκολότερη εισαγωγή νέων τεχνολογιών κατανεµηµένων συστηµάτων στον 

Παροχέα Οµαδικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). 

o εξασφαλίζουν τη συνεργασία των ΤΟ, τόσο σε σύγχρονα όσο και σε ασύγ-

χρονα. 

• Η ανάπτυξη του Προτεινόµενου τηλεσυνεργατικού Πρωτοκόλλου (ΠΕΣ) κάνοντας 

χρήση τεχνικών κατανεµηµένων συστηµάτων, σε ότι αφορά: 

o στη διαχείριση και στην οργάνωση του χρόνου (µικρότερος χρόνος αποκα-

τάστασης σύνδεσης και επεξεργασίας της πληροφορίας),  

o στην καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του εκάστοτε παρεχόµενου εύρους ζώ-

νης τηλεπικοινωνιακών καναλιών από τον ΠΟΥ έτσι ώστε να επιτρέπεται η 
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υποστήριξη κατά τη σύγχρονη λειτουργία, µεγάλου αριθµού τελικών χρη-

στών. 

• Η τυποποίηση και µοντελοποίηση Νέων Προδιαγραφών Υπηρεσιών Αντικειµένων 

Στοιχειολογισµικού του ΠΕΣ στο Ενδιάµεσο Επίπεδο για την Υποστήριξη Οµαδικών 

Υπηρεσιών Τηλεµατικής/ Groupware. 

• Η τυποποίηση και µοντελοποίηση ∆ιαχειριστών Εργασιών (∆Ε) για την διαχείριση 

της συµπεριφοράς των ΑΣ απέναντι στις αιτήσεις των ΤΟ. Με αυτό τον τρόπο λύθη-

κε το πρόβληµα συγχρονισµού που παρουσίαζε το CORBA (πάνω στο οποίο δηµι-

ουργήθηκε το ΠΕΣ) ανάµεσα στα ΑΣ, αφού τα εµπεριεχόµενα ΑΣ δεν µπορούσαν να 

επαναχρησιµοποιηθούν και να εξυπηρετήσουν νέες αιτήσεις από ΤΟ του ιδίου τύπου. 

Οργανώθηκαν σχήµατα συνεργασίας µεταξύ των χρηστών σε δύο κύριες κατηγορίες: 

τη σύγχρονη συνεργασία και την ασύγχρονη συνεργασία, µε την εµπλοκή του ΠΟΥ.  

Η ΠΥΟΥ που αναπτύχθηκε εγκαθιστά, ουσιαστικά, έναν ηλεκτρονικό χώρο εργασίας 
κατάλληλο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων των εµπλεκόµενων χρηστών ή οµάδων 
χρηστών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µίας τηλεσυνεργατικής διεργασίας π.χ. συµπλήρωσης 
τευχών εκπαίδευσης, κλπ. Η υπηρεσία υλοποιείται ως ένα σύνολο από αλυσιδωτά (cascaded) 
γεγονότα - καταστάσεις, τα οποία δηµιουργούνται στους ηλεκτρονικούς χώρους εργασίας 
των χρηστών και του ΠΟΥ. 

Με τη χρήση της ΠΥΟΥ διευκολύνεται η υλοποίηση τηλεµατικών υπηρεσιών µε α-

νοικτή αρχιτεκτονική και υψηλή προστιθέµενη αξίας, η οποία υποστηρίζει και εξασφαλίζει τη 

συνεργασία οµάδων χρηστών τόσο σε σύγχρονη λειτουργία όσο και σε ασύγχρονη, χρησιµο-

ποιώντας και υποστηρίζοντας τις απαιτούµενες διαδικασίες για τη συλλογή, την αποστολή 

και την επεξεργασία δεδοµένων των χρηστών της. 

Η αρχιτεκτονική, η υλοποίηση καθώς και η εκτίµηση της απόδοσης της ΠΥΟΥ που 

αναλύθηκε σε αυτή τη διατριβή δηµοσιεύτηκαν στα ακόλουθα περιοδικά και συνέδρια: 

Α. ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά 

1. Economou, G. - Ρ. Κ., and Sotiriades, Ρ., collaboration in the Capital titled "DSS 

Integration into a Tele-Working Platform", of  the book "Decision Support for 

Tele-medicine Applications", Research Studies Press Limited Elsevier Sci-

ence, ISBN- 0863802877 15 December 2004 . 

2. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D., "Α Novel Tele-
Working Platform supporting Public Administrationαl Bureaus", Elsevier Sci-
ence at Electronic Commerce Research and Applications Journal. 
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3. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D., Invited Capital titled 

" A Complementary Tele-Working Platform between Data and Voice Net-

works", of the book "Strategies for Generating e-Business Returns on Invest-

ment", Idea Group Publishing, ISBN- 159140418-5, January 2005 

4. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D., "Premises and Ap-

plication of a Commercial Tele-Working Platform”, Telematics and Informat-

ics Journal, 16 April 2003. 

Β. ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια (µε κρίση στο πλήρες κείµενο) 

1. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D. "Αn ISDN-based 

Tele-Working Platform", IASTED Advances in Communications 2001, Rho-

des, Hellas, July, 2001. 

2. Economou, G. - Ρ. Κ., Sotiriades, Ρ., Charokopos, Ν., and Lymberopoulos D., 
"Tele-Medicine Applications of an ISDN-based Tele-Working Platform", Proc. 
of 23d ΙΕΕΕ Αnn Int. Conf. Of  EMBC, Constadinoupolis, Turkey, October, 
2001. 

3. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D. "Enhanced Applica-

tions of αη ISDN-based Tele-Working Ρ1atform", IASTED Communication 

Systems and Networks 2002, Malaga, Spain, September, 2002 

 

7.2 Κατευθύνσεις για Μελλοντικές Βελτιώσεις 

Είναι προφανές ότι η ευρεία εφαρµογή της τηλεσυνεργασίας απαιτεί την εξέλιξη και 

ευρεία εξάπλωση των ευρυζωνικών (broadband) δικτυακών τεχνολογιών όπως ATM, B-

ISDN ADSL κ.α.. Παράλληλα, η εγκαθίδρυση της τηλεσυνεργασίας και η διασφάλιση των 

χρηστών της πρέπει να γίνεται µέσω της προοδευτικής άρσης σηµαντικών θεσµικών και νο-

µικών περιορισµών, καθώς και την οργάνωση και θέσπιση νέων διεθνώς αποδεκτών εργασι-

ακών κανονισµών, δοµών πλήρους διατήρησης και κατοχύρωσης των υπαρχόντων δικαιωµά-

των των τηλεσυνεργαζοµένων. Επίσης απαιτεί την επίλυση ορισµένων βασικών προβληµά-

των, όπως η ασφάλεια σε όλους τους τοµείς (εργαζοµένων, εξοπλισµού, πληροφοριακών δε-

δοµένων κ.α.), ο έλεγχος των ορίων εξάπλωσης της κάθε επιχείρησης, εταιρείας ή οργανι-

σµού, δηµόσιου και µη, κ.α. 

Η ώθηση της τηλε- εργασίας στο µέλλον θα είναι σε δύο κατευθύνσεις:  
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• Στην ενίσχυση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των υπαρχόντων συστη-

µάτων µε την προσθήκη διαφορετικών ∆ιαχειριστών Εργασιών, για την υπο-

στήριξη νέων υπηρεσιών, για τη διαχείριση ετερογένειας, την ενίσχυση της 

διερµήνευσης της κατάστασης των δικτύων και των συστηµάτων. Το γεγονός 

αυτό προσθέτει νέα και προηγµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για τη βελ-

τίωση της συµπεριφοράς των ΤΟ, ώστε αυτές να µπορούν να ενσωµατωθούν 

και σε φορητά τερµατικά όπως Pocket PCs, Palm-Tops και Cell Phones. 

• Επιπλέον η επέκταση της αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων σε περισσότερα, 

δηλαδή επανασχεδιασµός του ΠΕΣ και ο επιµερισµός του σε περισσότερα επί-

πεδα, ώστε θα µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερη απόδοση έτσι ώστε να γίνει η 

βασική πλατφόρµα ενός Παροχέα υπηρεσιών σε επίπεδο διαδικτυακών εφαρ-

µογών (Application Service Provider). 

7.3  Νέοι τοµείς Ενδιαφέροντος 

Ως πιλοτική περιοχή εφαρµογής της παρούσης ΠΥΟΥ, επιλέχθηκαν ∆ήµοι της ορει-

νής Θεσσαλίας (Νοµοί Καρδίτσας και Τρικάλων), καθώς κρίθηκε ότι οι ανάγκες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε ορεινές περιοχές θα µπορούσαν να αναδείξουν τα πλεονεκτήµατα της υπη-

ρεσίας. Μέσα από την πιλοτική αυτή εφαρµογή καλύφθηκαν: 

• Οι διοικητικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύγχρονη επικοινω-

νία-συνεργασία αποµακρυσµένων φορέων. 

• Οι απαιτήσεις για την ταυτόχρονη επεξεργασία αρχείων από αποµακρυσµένους 

χρήστες, κατά τη σύγχρονη λειτουργία και σε µεγάλες ταχύτητες (> 128Kbps). 

• Η διαρκής υποστήριξη της υπηρεσίας. 

• Η συνεχής ενηµέρωση και η εκπαίδευση των χρηστών. 

• Οι δυνατότητες επικοινωνίας µε το ∆ιαδίκτυο. 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της πιλοτικής εφαρµογής, µελετήθηκαν και πέραν αυ-

τού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης νέοι τοµείς ενδιαφέροντος όπου και εφαρµόστηκε η ΠΥΟΥ, 

όπως: 

 Παροχείς Υγείας. 

 ∆ραστηριοτήτων Τραπεζών και Εµπορίου. 

 Συλλόγων και Επιµελητηρίων. 

 Εκδοτικών Οίκων. 
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 ∆ιαφήµισης και Προβολής Προϊόντων. 

 Εργασίας αποµακρυσµένα από οργανωµένο γραφείο. 

 Αναζήτησης/ Προσφοράς Εργασίας. 

 Ανάκτησης πληροφοριών (παντός τύπου). 

 Εκπαίδευσης. 

Οι παραπάνω φορείς δεν είναι και οι µόνοι κατάλληλοι όπου µπορεί να εφαρµοσθεί η 
υπηρεσία, ούτε και συµπυκνώνουν τα µοναδικά σηµεία όπου θα πρέπει ο εκάστοτε ΠΟΥ, να 
αναζητήσει µελλοντικούς συνδροµητές. Αποτελούν, όµως, ευρύτατους τοµείς παραγωγικής 
και διοικητικής εργασίας οι οποίοι, σε συνδυασµό µε την απόσταση της ορεινής Θεσσαλίας 
από τις κεντρικές περιφέρειες, καθιστούν την εφαρµογή των υπηρεσιών της ΠΥΟΥ απαραί-
τητη γι’ αυτούς. 

Ακολουθεί µια ανάλυση του κάθε τοµέα καθώς και το πως η ΠΥΟΥ µε συγκεκριµέ-
νες δράσεις καλύπτει τις ανάγκες τους. 

7.3.1 Παροχείς Υγείας 
Η οργάνωση της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα ευνοεί τα σχήµατα CSCW καθώς υ-

πάρχει η ανάγκη ο οικογενειακός ιατρός να παρακολουθεί έναν ασθενή, να κοινοποιεί ενδε-

χοµένως τα ευρήµατά του σε ένα Κέντρο Υγείας ή νοσοκοµείο κ.ο.κ. Τα Κέντρα Υγείας, µε 

τη σειρά τους, προκειµένου να αποφασισθεί η διακοµιδή ενός ασθενή στο αντίστοιχο περιφε-

ρειακό νοσοκοµείο, πρέπει να συνεργασθούν µε ιατρούς αυτών κ.ο.κ. Αλλά και οι ιδιωτικοί 

παροχείς υγείας, συνεργαζόµενοι στενά µε γενικά νοσοκοµεία, έχουν την ανάγκη της τηλεσυ-

νεργασίας µε µεγαλύτερα ιατρικά κέντρα. Πιο συνοπτικά, οι ανάγκες των Παροχέων υγείας, 

εστιάζονται στα ακόλουθα: 

 Οργάνωση και επεξεργασία (εισαγωγή - αποθήκευση - µεταβολή) ασθενών. 

 Οργάνωση (εισαγωγή - αποθήκευση - µεταβολή) εργαστηριακών εξετάσεων. 

 Οργάνωση και επεξεργασία (εισαγωγή - αποθήκευση - µεταβολή) ιατρικών εικό-

νων. 

 Οργάνωση (εισαγωγή - αποθήκευση - µεταβολή) ιατρικών περιστατικών. 

 Αποστολή – παραλαβή - εξυπηρέτηση ιατρικών περιστατικών. 

 Τηλεδιάσκεψη µεταξύ ιατρών (δύο (2) ή περισσότερων) σε πραγµατικό χρόνο. 

 Υποστήριξη κεντρικής βάσης δεδοµένων για τα θέµατα χειρισµού καταλόγων 

συνδροµητών, ανταλλαγής ιατρικής πληροφορίας, τηλε-εκπαίδευσης. 

 Φιλικό περιβάλλον εργασίας, εξαιρετικά απλοποιηµένο. 
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Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

πλατφόρµα υπηρεσιών µε κάποιες προσθήκες λογισµικών οντοτήτων στον τερµατικό σταθµό 

και στους κεντρικούς εξυπηρετητές. 

7.3.2 ∆ραστηριότητες Τραπεζών και Εµπορίου 

Καθώς η ενασχόληση σε παγκόσµιο επίπεδο µε τραπεζικά και εµπορικά σχήµατα τύ-

που ηλεκτρονικών τραπεζικών παροχών (e-banking), ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce), 

αγορών (e-shopping) κ.τ.λ., η βάση του CSCW είναι κατάλληλη να αποτελέσει έναν πυρήνα 

ανάπτυξης και παροχής αυτών των σχηµάτων από τον εκάστοτε ΠΟΥ. Απαιτούνται: 

• Οργάνωση - επεξεργασία πληροφοριών για τα “πακέτα” προσφορών και πώλησης. 

• ∆υνατότητα προβολής και ενηµέρωσης των πακέτων προσφορών και πώλησης. 

• Πρόσβαση σε κεντρικές βάσεις για την εξυπηρέτηση της ζήτησης για τα πακέτα προ-

σφορών και πώλησης, καθώς και των συναλλαγών οι οποίες έπονται. 

• Αναζήτηση ανταγωνιστικών προϊόντων σε πολύ µικρό χρόνο στον παγκόσµιο ιστό. 

• Ενηµέρωση στοιχείων τραπεζικών - χρηµατιστηριακών συναλλαγών. 

• Τηλεδιάσκεψη µεταξύ χρηστών σε πραγµατικό χρόνο. 

• Υποστήριξη κεντρικής βάσης δεδοµένων για τα θέµατα χειρισµού καταλόγων συν-

δροµητών, ανταλλαγής πληροφοριών, τηλε-εκπαίδευσης. 

• Φιλικό περιβάλλον εργασίας, εξαιρετικά λειτουργικό και εύχρηστο. 

Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

πλατφόρµα υπηρεσιών χωρίς προσθήκες στον τερµατικό σταθµό και σηµαντικές τροποποιή-

σεις του λογισµικού. Από την άλλη µεριά ο εκάστοτε ΠΟΥ θα πρέπει να προβεί στην εξεύρε-

ση λύσεων για την δηµιουργία των διακανονιστικών συµβάσεων µεταξύ των φορέων οι οποί-

οι ήδη νέµονται πληροφορίες αυτής της φύσης. Στόχος είναι παράλληλα µε τα µηχανήµατα 

ATM να υπάρχουν και αντίστοιχες προσβάσεις τηλεσυνεργασίας για τους ενδιαφερόµενους 

αλλά και η ανάπτυξη κοµβικών σηµείων όπου θα µπορεί ο πελάτης να πληροφορείται για τα 

παρεχόµενα εµπορικά προϊόντα. 

7.3.3 Σύλλογοι και Επιµελητήρια 

Οι σύλλογοι και, κυρίως, τα επιµελητήρια αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα 

φορέων όπου η ΠΥΟΥ θα απογείωνε τη δράση τους. Οι δραστηριότητες των φορέων αυτών 

συχνά καταλήγουν σε πορίσµατα, προτάσεις, πληροφοριακό, γενικά, υλικό το οποίο µε την 

κατάλληλη προβολή οδηγεί σε καλυτέρευση της ποιότητας ζωής. Η υπηρεσία θα πρέπει: 

 Να οργανώνει και να επεξεργάζεται γραπτή, κυρίως, πληροφορία. 
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 Να παρέχει τη δυνατότητα ανεύρεσης θεµατικών ενοτήτων σχετικές µε τα ενδια-

φέροντα των συλλόγων και των επιµελητηρίων (νόµοι, διατάξεις κ.λπ.). 

 Να προσφέρει τηλεσυνεργασία χρηστών. 

 Αποστολή – παραλαβή - εξυπηρέτηση αποστελλοµένων µηνυµάτων και αρχείων. 

 Υποστήριξη κεντρικής βάσης δεδοµένων για τα θέµατα χειρισµού καταλόγων 

συνδροµητών, ανταλλαγής σχετικής πληροφορίας, τηλε-εκπαίδευσης. 

 Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 

Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

πλατφόρµα υπηρεσιών χωρίς προσθήκες λογισµικών οντοτήτων στον τερµατικό σταθµό. 

7.3.4 Εκδοτικοί Οίκοι 

Οι εκδοτικοί οίκοι µοιράζουν την εργασία η οποία συλλογικά οδηγεί σε κάποιο προ-

ϊόν σε οµάδες από τις οποίες άλλοι ασχολούνται µε τη µετάφραση κειµένων, άλλοι έχουν την 

καλλιτεχνική επιµέλεια, άλλοι την ορθογραφική και συντακτική επεξεργασία, άλλοι το εξώ-

φυλλο και το οπισθόφυλλο, άλλοι την προώθηση-προβολή αυτού κ.ο.κ. Οι απασχολούµενοι 

στην κάθε οµάδα αλλά και οι ίδιες οι οµάδες οφείλουν να συνεργάζονται σε πολλαπλά επίπε-

δα, αλλά συχνά δεν βρίσκονται συγκεντρωµένοι στον ίδιο χώρο. Από την άλλη µεριά, συχνά 

το κόστος της εργασίας µειώνεται αξιοποιώντας συνεργάτες σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες. 

Η συνεργασία των οµάδων και ο συντονισµός όλου του προσωπικού αποτελεί θέµα αλλά και 

πεδίο εφαρµογής της ΠΥΟΥ, καθώς χρειάζονται: 

 Η παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των µελών κάθε οµάδας. 

 Ο συντονισµός των οµάδων. 

 Η ανταλλαγή µεγάλου όγκου πληροφορίας σε γρήγορους ρυθµούς. 

 Η συνεργασία χρηστών από απόσταση. 

 Λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. 

Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

ΠΥΟΥ χωρίς προσθήκες λογισµικών οντοτήτων στον τερµατικό σταθµό. 

7.3.5 ∆ιαφήµιση και Προβολή Προϊόντων 

Πέρα από την εµπορική διάσταση των προϊόντων, η διαφήµιση και η προβολή τους 

µπορεί να απαιτείται και από µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (π.χ. ιδρύµατα τα οποία παρά-

γουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας χωρίς τη δυνατότητα (µετα)πώλησής τους κ.τ.λ.). Προ-

κειµένου οι επαγγελµατίες του χώρου να οργανώσουν µια εκστρατεία µε τηλεπικοινωνιακό 
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εξοπλισµό, απαιτούν συνθήκες γρήγορης επικοινωνίας - επεξεργασίας και βάσεις δεδοµένων. 

Ακόµα: 

 Ανταλλαγή µεγάλου όγκου πληροφορίας σε γρήγορους ρυθµούς. 

 Συνεργασία χρηστών από απόσταση. 

 ∆υνατότητα εξυπηρέτησης πολλών εισερχοµένων χρηστών στο χώρο προβολής. 

 ∆ηµιουργία εικονικών εκθεσιακών κέντρων. 

 Ισχύς η οποία καλύπτει ανάγκες επεξεργασίας χρωµατισµών. 

Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

ΠΥΟΥ µε µερικές προσθήκες λογισµικών οντοτήτων στον τερµατικό σταθµό και στους κε-

ντρικούς εξυπηρετητές. 

7.3.6 Εργασία Αποµακρυσµένα από Οργανωµένο Γραφείο 

Οι υπηρεσίες του CSCW κύρια έρχονται να προσφέρουν τη δυνατότητα στους συν-

δροµητές του να εργάζονται από οπουδήποτε αλλού σαν να βρίσκονταν στον πραγµατικό χώ-

ρο εργασίας τους. ∆ηµιουργεί, δηλαδή, ένα εικονικό γραφείο όπου υπάρχουν τα εξής: 

 Υποστήριξη του συνδροµητή µε οποιοδήποτε εργαλείο λογισµικού είχε στο γρα-

φείο του είτε µε τεχνικές αποµακρυσµένου ελέγχου επιφάνειας εργασίας (remote 

desktop control), είτε µέσω διαµοιρασµού εφαρµογών. 

 Η δυνατότητα συνεργασίας χρηστών από απόσταση. 

 Η παραγωγή αποτελεσµάτων (προϊόντων) από απόσταση. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

 Η εξασφάλιση συµβατότητας και λειτουργίας λογισµικού εφαρµογών. 

Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα ΠΥΟΥ 

αλλά σε συνάρτηση µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις οι οποίες θα τεθούν από το χρήστη, κα-

θώς (µάλλον) χρειάζονται ειδικές προσθήκες λογισµικών οντοτήτων στον τερµατικό σταθµό 

όπως επίσης και στους κεντρικούς εξυπηρετητές. 

7.3.7 Αναζήτηση /Προσφορά Εργασίας 

Αντίστοιχα µε τη διαφήµιση και την προβολή των προϊόντων, οι πληροφορίες ενός 

“Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας” απαιτούν µια αντίστοιχη δοµή οργάνωσης και λειτουργίας: 

συνθήκες γρήγορης επικοινωνίας /επεξεργασίας και βάσεις δεδοµένων. Ακόµα: 

 Ενδεχοµένως µηχανογραφική οργάνωση γραφείων. 

 ∆υνατότητες άµεσης εναλλαγής και ανανέωσης πληροφορίας. 
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 Ανταλλαγή µεγάλου όγκου πληροφορίας σε γρήγορους ρυθµούς. 

 ∆υνατότητα εξυπηρέτησης πολλών εισερχοµένων χρηστών στην κεντρική βάση. 

 Εικονικούς τόπους προβολής προσόντων ή πραγµατοποίησης συνεντεύξεων. 

Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

ΠΥΟΥ µε µικρές προσθήκες λογισµικών οντοτήτων στον τερµατικό σταθµό και στους κε-

ντρικούς εξυπηρετητές. 

7.3.8 Ανάκτηση Πληροφοριών 

Ο ρόλος της κεντρικής βάσης έχει προσδιορισθεί σαν ο κύριος κόµβος για την α-

νταλλαγή µηνυµάτων (και αρχείων) µεταξύ των χρηστών και σαν η επαφή χρηστών και ∆ια-

δικτύου (ή και αντίστροφα). Η κεντρική βάση, όµως, µπορεί να αποτελέσει και έναν αποθη-

κευτικό κόµβο όπου κάθε λογής πληροφορία θα µπορεί να αναζητηθεί σε συνεργασία και µε 

διεθνείς οργανισµούς. Τα κύρια σηµεία αποτελούν η εξασφάλιση: 

 ∆υνατοτήτων άµεσης ανανέωσης και ανεύρεσης πληροφορίας. 

 Ανταλλαγής µεγάλου όγκου πληροφορίας σε γρήγορους ρυθµούς. 

 ∆υνατότητας εξυπηρέτησης πολλών εισερχοµένων χρηστών στην κεντρική βάση. 

 Εικονικών τόπων προβολής εκπαιδευτικών παραγωγών. 

 Η συνεργασία µε οργανισµούς οι οποίοι χρεώνουν την παροχή πληροφοριών. 

Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

ΠΥΟΥ µε προσθήκες στον εξοπλισµό των κεντρικών εξυπηρετητών. 

7.3.9 Εκπαίδευση 

Η συνεχιζόµενη (αυτό)εκπαίδευση του προσωπικού σε τοµείς δραστηριότητας, τε-

χνολογίας ή επιστήµης, είναι πια κεντρικό ζητούµενο της διατήρησης υψηλών αποδόσεων 

εργασίας. Πέρα από την πληθώρα των ιδρυµάτων τα οποία σχετίζονται µε αυτόν τον τοµέα, 

συχνά ενδιαφερόµενοι φορείς αναζητούν την ύπαρξη οργανωµένων υπηρεσιών για την περαι-

τέρω εκπαίδευση των στελεχών τους, ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες και άλλων κοινωνικών 

οµάδων αποµακρυσµένα από τον εκπαιδευτή. Μια τέτοια υπηρεσία, απαιτεί: 

 ∆υνατότητα εξυπηρέτησης πολλών εισερχοµένων χρηστών στην κεντρική βάση. 

 Εικονικούς τόπους για την προβολή εκπαιδευτικών παραγωγών. 

 Συνδιαλέξεις µε περισσότερους από δύο συνεργαζόµενους. 

 Υψηλή πιστότητα µεταδιδόµενης (κινούµενης) εικόνας. 

 Υποστήριξη της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών διαλέξεων. 
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Οι θεµατικές αυτές ενότητες µπορούν άνετα να καλυφθούν από την αναπτυχθείσα 

ΠΥΟΥ χωρίς προσθήκες λογισµικών οντοτήτων στον τερµατικό σταθµό καθώς και στους 

κεντρικούς εξυπηρετητές. 
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8 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τυποποιήσεις µετάδοσης 
multimedia δεδοµένων 

Οι σχετικές µε την ΑΑΕ τυποποιήσεις προέρχονται κυρίως από την ITU-T (Study 

Groups που ασχολούνται µε τις επικοινωνίες µε ανταλλαγή δεδοµένων πολυµέσων), MPEG 

και την Internet Society και την IETF. Επίσης η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ΑΑΕ, µπορεί 

να επηρεαστεί από τυποποιήσεις που προέρχονται από άλλους οργανισµούς (π.χ. ανακοινώ-

σεις για πρωτόκολλα κωδικοποίησης και συµπίεσης δεδοµένων πολυµέσων και τυποποιήσεις 

που προέρχονται από άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς κ.λπ.). 

Οι τυποποιήσεις που είναι σχετικές µε την παρουσιάζονται στις ενότητες που ακο-

λουθούν. 

8.1 Η σύσταση H.263 

Η σύσταση Η.263 προσδιορίζει µια κωδικοποίηση η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την συµπίεση κινούµενης εικόνας σε χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης. Η βασική διαµόρ-

φωση του αλγόριθµου συµπίεσης του video στηρίζεται στην σύσταση Η.261. Ο αρχικός αλ-

γόριθµος κωδικοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πέντε format εικόνων: sub-QCIF, 

QCIF, CIF, 4CIF και 16CIF. 

Ο αλγόριθµος κωδικοποίησης έχει δυνατότητες αποκατάστασης της εικόνας. Εκτός 

από τον βασικό αλγόριθµο συµπίεσης, υπάρχουν τέσσερις ακόµη αλγόριθµοι που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κατά επιλογή και σκοπό έχουν την βελτίωση της απόδοσης. Οι αλγόριθµοι 

αυτοί είναι: Unrestricted Motion Vectors, Syntax-based Arithmetic Coding, Advanced Predic-

tion και PB-frames. Οι παραπάνω επιλογές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε µαζί, είτε χω-

ριστά. 

Η σύσταση Η.263 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

H.324: Terminal for low bit rate Multimedia Communication. 

H.320: Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment. 

H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks which pro-

vide a non-guaranteed quality of service. 

 

8.2 Η σύσταση H.322 

Η σύσταση Η.322 καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις για υπηρεσίες εικόνο-τηλεφώνων 

µε µικρές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, όπως αυτές οι υπηρεσίες προσδιορίζονται στην σειρά 
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συστάσεων Η.200/AV.120 και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το µονοπάτι µετάδοσης περι-

λαµβάνει ένα ή περισσότερα LAN, κάθε ένα από τα οποία είναι ρυθµισµένο ώστε να παρέχει 

υπηρεσίες εξασφαλισµένης ποιότητας (QoS: Quality of Service). Οι υπηρεσίες αυτές είναι 

ισοδύναµες µε το N-ISBN έτσι ώστε καµία επιπλέον προστασία ή µηχανισµός ανάκτησης να 

απαιτείται να υλοποιηθεί στα τερµατικά, εκτός αυτών που υλοποιεί η σύσταση Η.323. 

 

Η σύσταση Η.322 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.225.0: Media stream packetization and synchronization on non-guaranteed 

quality of service LANs. 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks which 

provide a non-guaranteed quality of service. 

 

8.3 Η σύσταση H.324 

Η σύσταση Η.324 προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει ένα τερµατικό για 

να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επικοινωνία µε χρήση multimedia πάνω από µικρό εύρος 

ζώνης, χρησιµοποιώντας modem V.34 πάνω από GSTN. Τα τερµατικά που προσδιορίζει η 

σύσταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές για την µεταφορά φωνής, δεδοµένων 

και video ή οποιουδήποτε συνδυασµού των παραπάνω, σε πραγµατικό χρόνο, συµπεριλαµβα-

νόµενου και του εικονο-τηλεφώνου. 

Τα τερµατικά που προσδιορίζει η σύσταση Η.324 µπορούν είτε να υλοποιηθούν µέσα 

σε ένα εξυπηρετητή ή να αποτελούν αυτόνοµες συσκευές όπως για παράδειγµα τα εικονο-

τηλέφωνα. 

Η σύσταση επιτρέπει περισσότερα από ένα κανάλια κάθε τύπου να βρίσκονται σε 

χρήση. Άλλες συστάσεις οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην σειρά συστάσεων Η.324 είναι 

οι: Η.223 για πολύπλεξη, Η.245 για έλεγχο, Η.263 για την συµπίεση του video και G.723.1 

για την συµπίεση του ήχου. Η σύσταση Η.324 κάνει χρήση της σηµατοδότησης του λογικού 

καναλιού της σύστασης Η.245, στην οποία το περιεχόµενο του κάθε καναλιού περιγράφεται 

ενώ το κανάλι είναι ανοικτό. Οι διαδικασίες της σύστασης Η.245 έχουν σχεδιαστεί να χρησι-

µοποιηθούν στα ATM δίκτυα (σύµφωνα µε την σύσταση Η.310) καθώς και στα LAN µη ε-

ξασφαλισµένου εύρους ζώνης (σύµφωνα µε την σύσταση Η.323). Το παραπάνω γεγονός εξα-

σφαλίζει την έννοια του interworking ανάµεσα στα παραπάνω συστήµατα. 

Τα τερµατικά που προσδιορίζει η σύσταση Η.324 µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

διασκέψεις πολλών σηµείων (multipoint) µέσο της χρήσης MCU καθώς και να συνεργαστούν 
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τόσο µε τα τερµατικά της σύστασης Η.320 (ISDN) όσο και µε τα τερµατικά ασύρµατων δι-

κτύων. 

Η σύσταση Η.324 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks which 

provide a non-guaranteed quality of service. 

 G.723.1: Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 

5.3 and 6.3 kbit/s. 

 H.320: Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment. 

 H.223: Multiplexing protocol for low bit rate multimedia communication 

 H.245: Control protocol for multimedia communication 

 H.263: Video coding for low bit rate communication 

 H.310: Broadband audiovisual communication systems and terminals 

 

8.4 Η σύσταση H.320 

Η σύσταση Η.320 προσδιορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό των τερµα-

τικών και των εικονο-τηλεφώνων µε µικρές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, που συνήθως χρησι-

µοποιούνται για υπηρεσίες video-conferencing και εικονο-τηλεφωνίας. Η σύσταση αυτή πε-

ριγράφει τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος το οποίο αποτελείται από έναν αριθµό από 

στοιχεία, τα οποία προσδιορίζονται σε συγκεκριµένες συστάσεις της ITU-T. Στην σύσταση 

Η.320 περιλαµβάνονται όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στην σειρά Η.xxx όπως είναι για παρά-

δειγµα οι εξελίξεις στα G.723.1, G.729, H.262, H.263, H.310, H.322, H.323 και Η.324. 

Η σύσταση Η.320 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks which 

provide a non-guaranteed quality of service. 

 G.723.1: Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 

5.3 and 6.3 kbit/s. 

 H.263: Video coding for low bit rate communication 

 H.310: Broadband audiovisual communication systems and terminals 

 H.324: Terminal for low bit rate Multimedia Communication 
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 H.322: Visual telephone systems and terminal equipment for local area networks 

which provide a guaranteed quality of service 

 H.262: Information technology - Generic coding of moving pictures and associ-

ated audio information: Video 

 

8.5 Η σύσταση H.221 

 Σκοπός της σύστασης Η.221 είναι να ορίσει την δοµή των οπτικό-ακουστικών 

τηλευπηρεσιών σε µονά ή πολλαπλά B κανάλια ή Η0 κανάλια ή σε µονά Η11 κα-

νάλια ή σε Η12 κανάλια. Η σύσταση αυτή κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των 

χαρακτηριστικών των αλγορίθµων συµπίεσης ήχου και video. Οι σύσταση Η.221 

έχει πολλά πλεονεκτήµατα, όπως: 

 Είναι συµβατή µε ήδη υπάρχουσες συστάσεις (όπως τις G.704, X.30/I.461 και 

άλλες) µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η χρήση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισµού. 

 Είναι απλή, οικονοµική και ευέλικτη. Μπορεί να υλοποιηθεί µε την χρήση ενός 

απλού µικροεπεξεργαστή χρησιµοποιώντας ευρέως γνωστές τεχνικές. 

 Αποτελεί µια συγχρονισµένη διαδικασία. 

 Αποτελεί µια πολύ ασφαλή διαδικασία σε περίπτωση λαθών µετάδοσης, καθώς ο 

κώδικας ο οποίος ελέγχει την διαδικασία πολύπλεξης έχει διπλό έλεγχο λαθών. 

 Επιτρέπει τον συγχρονισµό πολλαπλών συνδέσεων των 64 Kbit/s ή των 384 

Kbit/s και το έλεγχο των πολυπλεγµένων δεδοµένων µέσα στην συγχρονισµένη 

σύνδεση πολλών σηµείων. 

 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις συνδέσεων πολλών σηµείων κατά τις 

οποίες δεν απαιτείται διαπραγµάτευση για την χρήση του καναλιού δεδοµένων. 

 Παρέχει µεγάλη ποικιλία από ταχύτητες µετάδοσης (από 300 bit/s έως 2 Mbit/s). 

Η σύσταση Η.320 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.224: A real time control protocol for simplex applications using the H.221 

LSD/HSD/MLP channels 

 H.234: Encryption key management and authentication systems for audiovisual 

services 

 H.230: Frame-synchronous control and indication signals for audiovisual systems 
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8.6 Η σύσταση H.310 

Η σύσταση Η.310 προσδιορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τα συστήµατα και τα τερ-

µατικά των υπηρεσιών για broadband οπτικό-ακουστικές επικοινωνίες, όπως αυτές ορίζονται 

στη σειρά συστάσεων Η.200/AV.100. Στην σύσταση Η.310 ορίζει προδιαγραφές για οπτικό-

ακουστικά τερµατικά τόσο µονής όσο και διπλής κατεύθυνσης. Η κατηγοριοποίηση των τερ-

µατικών Η.310 σε διαφορετικούς τύπους τερµατικών στηρίζεται σε ένα σύνολο από οπτικό-

ακουστικές προδιαγραφές, προδιαγραφές δικτύου και προδιαγραφές σηµατοδότησης. Με τις 

παραπάνω δυνατότητες τα τερµατικά Η.310 µπορούν να υποστηρίξουν µια µεγάλη ποικιλία 

από υπηρεσίες διάσκεψης και υπηρεσίες κατανεµηµένων εφαρµογών. 

Η σύσταση Η.310 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.324: Terminal for low bit rate Multimedia Communication. 

 H.320: Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment. 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks which 

provide a non-guaranteed quality of service. 

 

8.7 Η σύσταση H.323 

Η σύσταση Η.323 περιγράφει τα τερµατικά, τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες που α-

παιτούνται για την multimedia επικοινωνία πάνω από LAN, στα οποία δεν παρέχονται υπη-

ρεσίες εξασφαλισµένης ποιότητας (QoS: Quality of Service). Τα Η.323 τερµατικά και ο εξο-

πλισµός µπορούν να µεταφέρουν ήχο, δεδοµένα και video πραγµατικού χρόνου ή οποιονδή-

ποτε συνδυασµό των παραπάνω, συµπεριλαµβανοµένης και της εικονο-τηλεφωνίας. Το LAN, 

πάνω από το οποίο τα Η.323 τερµατικά επικοινωνούν, µπορεί να αποτελείται από ένα απλό 

segment ή από ένα δακτύλιο, ή µπορεί να αποτελείται από πολλαπλά segments µε πολύπλοκη 

τοπολογία. Πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση H.323 τερµατικών πάνω από πολλαπλά LAN 

segments (συµπεριλαµβανοµένου και του Internet) µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την µικρή 

απόδοση του συστήµατος. Τα τερµατικά που προσδιορίζει η σύσταση Η.323 µπορούν είτε να 

υλοποιηθούν µέσα σε ένα εξυπηρετητή, είτε να αποτελούν αυτόνοµες συσκευές όπως για πα-

ράδειγµα τα εικονο-τηλέφωνα. Η υποστήριξη µετάδοσης ήχου είναι υποχρεωτική, ενώ η υ-

ποστήριξη µετάδοσης δεδοµένων και video είναι προαιρετική. Η σύσταση Η.323 επιτρέπει 

περισσότερα από ένα κανάλια από κάθε τύπο να χρησιµοποιούνται. 

Στην σειρά συστάσεων Η.323 περιλαµβάνονται: η σύσταση Η.225.0 για τα πακέτα 

δεδοµένων και τον συγχρονισµό, η σύσταση Η.245 για τον έλεγχο, οι συστάσεις Η.261 και 

Η.263 για την κωδικοποίηση του video, οι συστάσεις G.711, G.722, G.728, G.729 και G.723 
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για την κωδικοποίηση του ήχου, καθώς και η σειρά συστάσεων Τ.120 των multimedia πρω-

τοκόλλων επικοινωνίας. Η σύσταση Η.323 κάνει χρήση της σηµατοδότησης του λογικού κα-

ναλιού της σύστασης Η.245, στην οποία το περιεχόµενο του κάθε καναλιού περιγράφεται ενώ 

το κανάλι είναι ανοικτό. Οι διαδικασίες της σύστασης Η.245 έχουν σχεδιαστεί να χρησιµο-

ποιηθούν στα ATM δίκτυα (σύµφωνα µε την σύσταση Η.310) καθώς και στα GSTN και V.70 

(σύµφωνα µε την σύσταση Η.324). Το παραπάνω γεγονός εξασφαλίζει το interworking µετα-

ξύ των παραπάνω συστηµάτων. 

Τα Η.323 τερµατικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε multipoint διασκέψεις και 

µπορούν να συνεργαστούν µε Η.310 τερµατικά πάνω σε Β-ISDN, Η.320 τερµατικά πάνω σε 

Ν-ISDN, Η.321 τερµατικά πάνω σε Β-ISDN, Η.322 τερµατικά πάνω σε LAN που παρέχουν 

υπηρεσίες εξασφαλισµένης ποιότητας (QoS: Quality of Service), Η.322 τερµατικά πάνω σε 

GSTN και ασύρµατα δίκτυα, καθώς και V.70 τερµατικά πάνω σε GSTN. 

Η σύσταση Η.323 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.324: Terminal for low bit rate Multimedia Communication. 

 H.320: Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment. 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks which 

provide a non-guaranteed quality of service. 

 H.225.0: Media stream packetization and synchronization on non-guaranteed 

quality of service LANs. 

 H.322: Visual telephone systems and terminal equipment for local area networks 

which provide a guaranteed quality of service 

 

8.8 Η σύσταση H.245 

Η σύσταση Η.245 προσδιορίζει την σύνταξη και την σηµασιολογία των µηνυµάτων 

που εξάγει ένα τερµατικό καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για διαπραγµάτευση 

τόσο στην αρχή όσο και κατά την διάρκεια µιας επικοινωνίας µεταξύ τερµατικών. Τα µηνύ-

µατα καλύπτουν δυνατότητες αποστολής και λήψης, σηµατοδότησης λογικού καναλιού, ε-

λέγχου και αναγνώρισης. 

Η σύσταση Η.345 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.324: Terminal for low bit rate Multimedia Communication. 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks. 
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8.9 Η σύσταση H.261 

Η σύσταση Η.261 περιγράφει τις µεθοδολογίες για την κωδικοποίηση και την απο-

κωδικοποίηση κινούµενης εικόνας (video) η οποία αποτελείται από οπτικό-ακουστικά δεδο-

µένα µε ρυθµούς µετάδοσης p*64 Kbp/s, όπου p µια ακέραια µεταβλητή που παίρνει τιµές 

µεταξύ του 1 και του 30. Η σύσταση Η.261 στοχεύει, και είναι πραγµατικά κατάλληλη για 

εφαρµογές στα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος (circuit switched networks). ∆ηλαδή η σύστα-

ση Η.261 είναι κατάλληλη για χρήση πάνω από ISDN τόσο σε Basic rate όσο και σε Primary 

rate. Η σύσταση Η.261 συνήθως χρησιµοποιείται σε συνεργασία µε άλλες συστάσεις που 

σκοπό έχουν τον έλεγχο όπως οι Η.221, Η.230, Η.242 και Η.320. Σήµερα η σύσταση Η.261 

αποτελεί το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο standard για κωδικοποίηση video στον χώρο της 

τηλεδιάσκεψης. 

Η σύσταση Η.345 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks which 

 H.263: Video coding for low bit rate communication 

 H.320: Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment. 

 H.230: Frame-synchronous control and indication signals for audiovisual systems 

 H.221: Frame structure for a 64 to 1920 kbit/s channel in audiovisual teleservices 

 

8.10 Η σύσταση H.242 

Η σύσταση Η.242 συστήνει ένα σχήµα το οποίο επιτρέπει σε ένα κανάλι να εξυπηρε-

τεί ήχο και κατά επιλογή video ή/και δεδοµένα σε διαφορετικές ταχύτητες µετάδοσης και σε 

διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Επίσης η σύσταση Η.242 προδιαγράφει τις διαδικασί-

ες που απαιτούνται για την σηµατοδότηση του καναλιού, για την εδραίωση µιας σύνδεσης 

και την µεταφορά δεδοµένων. Κάθε τερµατικό θα πρέπει να µεταδίδει τις δυνατότητες που 

έχει στα άλλα αποµακρυσµένα τερµατικά κατά την διάρκεια εδραίωσης της σύνδεσης. Στην 

συνέχεια τα τερµατικά θα πρέπει να λειτουργήσουν σε κάποιες από τις γνωστές λειτουργίες 

κατάστασης. Οι δυνατότητες του κάθε τερµατικού αποτελούνται από: µετάδοση ήχου, µετά-

δοση video, µετάδοση µε διαφορετικές ταχύτητες, µετάδοση δεδοµένων και µετάδοση µε 

χρήση κρυπτογράφησης. 

Η σύσταση Η.342 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 H.323: Visual telephone systems and equipment for local area networks. 
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8.11 Η σύσταση H.243 

Η σύσταση Η.243 αφορά τις λειτουργίες ενός συστήµατος που χρησιµοποιείται για 

διάσκεψη ανάµεσα σε τρία ή περισσότερα τερµατικά, τα οποία υποστηρίζουν την µετάδοση 

ήχου και video σύµφωνα µε την σύσταση Η.320. 

8.12 Η σύσταση T.120 

Η σειρά συστάσεων Τ.120 ορίζει µια υπηρεσία για την πολλών σηµείων (multipoint) 

επικοινωνία δεδοµένων, η οποία βρίσκει χρήση σε περιβάλλοντα multimedia διασκέψεων. 

Σκοπός της σύσταση Τ.120 είναι να παρέχει µια εισαγωγή και ένα οδηγό στην σειρά συστά-

σεων Τ.120. Αυτή η σύσταση ορίζει την αρχιτεκτονική του Τ.120 µοντέλου και επιδεικνύει 

τις συσχετίσεις ανάµεσα στις συστάσεις που περιέχει. 

Οι εφαρµογές που είναι βασισµένες στο Τ.120 επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να 

συµµετέχουν σε συνόδους τηλεδιάσκεψης µέσω διαφορετικών δικτύων και συνδέσεων. Η 

σειρά συστάσεων Τ.120 περιλαµβάνει τις συστάσεις: Τ.121, Τ.122, Τ.123, Τ.124, Τ.125, 

Τ.126, Τ.127. 

Η σύσταση T.120 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 T.121: Generic application template 

 T.122: Multipoint communication service for audiographics and audiovisual con-

ferencing service definition 

 T.123: Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing  

 T.124: Generic conference control  

 T.125: Multipoint communication service protocol specification  

 T.126: Multipoint still image and annotation protocol 

 T.127: Multipoint binary file transfer protocol 

 

8.13 Η σύσταση T.121 

Η σύσταση Τ.121 παρέχει ένα γενικό πρότυπο εφαρµογών (Generic Application 

Template-GAT), το οποίο καθορίζει ένα σύνολο οδηγιών για την δηµιουργία πρωτοκόλλων 

εφαρµογών. 

Η σύσταση T.121 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 
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 T.120: Data protocols for multimedia conferencing 

 T.122: Multipoint communication service for audiographics and audiovisual con-

ferencing service definition 

 T.123: Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing  

 T.124: Generic conference control  

 T.125: Multipoint communication service protocol specification  

 T.126: Multipoint still image and annotation protocol 

 T.127: Multipoint binary file transfer protocol 

 

8.14 Η σύσταση T.122 

Η σύσταση Τ.122 παρέχει τις multipoint υπηρεσίες που επιτρέπουν σε έναν ή περισ-

σότερους χρήστες να στείλουν δεδοµένα σαν µέρος µιας τηλεσυνεργασίας. 

Η σύσταση T.122 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 T.121: Generic application template 

 T.120: Data protocols for multimedia conferencing 

 T.123: Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing  

 T.124: Generic conference control  

 T.125: Multipoint communication service protocol specification  

 T.126: Multipoint still image and annotation protocol 

 T.127: Multipoint binary file transfer protocol 

 

8.15 Η σύσταση T.123 

Η σύσταση αυτή καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύει το Τ.120 µε δίκτυα δια-

φορετικών τύπων και παρέχει ένα πρότυπο σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες για το Τ.120. 

Επίσης το Τ.123 είναι υπεύθυνο για την µεταφορά και την ακολουθία των δεδοµένων και για 

τον έλεγχο της ροής των δεδοµένων µέσω των δικτύων, συµπεριλαµβάνοντας και λειτουργίες 

σύνδεσης, αποσύνδεσης, αποστολής και λήψης. 

Η σύσταση T.120 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 T.121: Generic application template 
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 T.122: Multipoint communication service for audiographics and audiovisual con-

ferencing service definition 

 T.120: Data protocols for multimedia conferencing 

 T.124: Generic conference control  

 T.125: Multipoint communication service protocol specification  

 T.126: Multipoint still image and annotation protocol 

 T.127: Multipoint binary file transfer protocol 

 

8.16 Η σύσταση T.124 

Η σύσταση Τ.124 παρέχει τον γενικό έλεγχο τηλεδιάσκεψης (Generic Conference 

Control-GCC) για αρχικοποίηση και διαχείριση multipoint τηλεδιασκέψεων δεδοµένων. 

Η σύσταση T.120 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 T.121: Generic application template 

 T.122: Multipoint communication service for audiographics and audiovisual con-

ferencing service definition 

 T.123: Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing  

 T.120: Data protocols for multimedia conferencing 

 T.125: Multipoint communication service protocol specification  

 T.126: Multipoint still image and annotation protocol 

 T.127: Multipoint binary file transfer protocol 

 

8.17 Η σύσταση T.125 

Η σύσταση Τ.125 καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταδίδονται τα δεδοµένα σε µια 

τηλεδιάσκεψη. 

Η σύσταση T.120 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 T.121: Generic application template 

 T.122: Multipoint communication service for audiographics and audiovisual con-

ferencing service definition 
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 T.123: Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing  

 T.124: Generic conference control  

 T.120: Data protocols for multimedia conferencing 

 T.126: Multipoint still image and annotation protocol 

 T.127: Multipoint binary file transfer protocol 

 

8.18 Η σύσταση T.126 

Η σύσταση Τ.126 καθορίζει την µεθοδολογία για την χρήση ενός ασπροπίνακα 

(whiteboard) µιας τηλεδιάσκεψης. 

Η σύσταση T.120 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 T.121: Generic application template 

 T.122: Multipoint communication service for audiographics and audiovisual con-

ferencing service definition 

 T.123: Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing  

 T.124: Generic conference control  

 T.125: Multipoint communication service protocol specification  

 T.120: Data protocols for multimedia conferencing 

 T.127: Multipoint binary file transfer protocol 

 

8.19 Η σύσταση T.127 

Η σύσταση Τ.127 καθορίζει τον τρόπο της ταυτόχρονης µεταφοράς των αρχείων µε-

ταξύ των συµµετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη.  

Η σύσταση T.120 συνδέεται µε τις παρακάτω συστάσεις: 

 T.121: Generic application template 

 T.122: Multipoint communication service for audiographics and audiovisual con-

ferencing service definition 

 T.123: Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing  

 T.124: Generic conference control  
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 T.125: Multipoint communication service protocol specification  

 T.126: Multipoint still image and annotation protocol 

 T.120: Data protocols for multimedia conferencing 

 

8.20 Η σύσταση G.721 

Η σύσταση G.721 ορίζει την µετατροπή ένος stream από bits στα 64 kbit/s σε ένα 

stream των 32 kbit/s. Η σύσταση G.721 βασίζεται στην τεχνική ADPCM. Στην σύσταση 

G.721 κάθε τιµή κωδικοποιείται σε τέσσερα bit και όπως στην σύσταση G.711 το sampling 

rate είναι στα 8 KHz. 

 

8.21 Η σύσταση G.722 

Η σύσταση G.722 σκοπό έχει να παρέχει καλύτερη ποιότητα από την συµβατική 

G.711 σύσταση (PCM) ή την σύσταση G.721. 

Η σύσταση G.722 είναι βασισµένη στην µέθοδο SB-ADPCM. Το εύρος ζώνης του 

συµπιεσµένου σήµατος, που επιτυγχάνει η σύσταση G.722, κυµαίνεται από 50Hz εώς 7KHz, 

σε αντίθεση µε την σύσταση G.711 όπου το σήµα εξόδου είναι περιορισµένο στα 3.4KHz. 

 

8.22 Η σύσταση G.723 

Η σύσταση G.723 αποτελεί µια τεχνική απόρριψης (lossy) βασισµένη στην τεχνική 

ADPCM και λειτουργεί στα 24Kbit/s. Το τελικό αποτέλεσµα έχει κατώτερη ποιότητα από 

αυτό της σύστασης G.711 (PCM) ή αυτό της σύστασης G.722 (SB-ADPCM). 

 

8.23 Η σύσταση G.724 

Η σύσταση G.724 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µικρές ταχύτητες µετάδοσης. Η σύ-

σταση G.724 λειτουργεί µε ιδιαίτερα χαµηλό bandwidth ακόµη και στα 3.4KHz. Η ποιότητα 

του τελικού αποτελέσµατος είναι σηµαντικά κατώτερη από αυτή των συστάσεων G.711 και 

G.722. Η σύσταση G.724 βασίζεται στην τεχνική LD-CELP. 
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8.24 MPEG I 

Το πρότυπο MPEG I µας δίνει την δυνατότητα συµπίεσης κινούµενης εικόνας. Το 

πρότυπο MPEG I έχει σαν σκοπό να καλύψει τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες για κωδικο-

ποίηση κινούµενης εικόνας σε διάφορες εφαρµογές όπως την ψηφιακή αποθήκευση και την 

ψηφιακή επιοινωνία. Σε αντίθεση µε τη σύσταση Η.261, η οποία έχει σχεδιαστεί για συµπίε-

ση εικόνας στα p*64Kbit/s και χρήση σε συστήµατα τηλεδιάσκεψης, το πρότυπο MPEG I 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών. 

 

8.25 MPEG II 

Το πρότυπο MPEG II αποτελεί ένα standard του ISO. To πρότυπο MPEG II παρέχει 

καλύτερη συµπίεση από το MPEG I και το τελικό αποτέλεσµα έχει καλύτερη ποιότητα. Κα-

θώς το MPEG ΙΙ δεν περιορίζει την ανάλυση της εικόνας, δεδοµένα µεγάλης ανάλυσης µπο-

ρούν να συµπιεστούν χρησιµοποιώντας το MPEG ΙΙ. 

8.26 MPEG III 

Το πρότυπο MPEG III παρέχει καλύτερη ποιότητα κωδικοποίησης για την HDTV. 

Μετά από κάποιες µελέτες αποδίχθηκε ότι το MPEG II σε υψηλές ταχύτητες µετάδοσης είναι 

ικανοποιητικό και το MPEG III αποτελείτε από το MPEG ΙΙ υψηλής ανάλυσης. 

 

8.27 MPEG IV 

 Το πρότυπο MPEG IV στοχεύει σε περιβάλλοντα χαµηλής χωρητικότητας και χαµη-

λών ταχυτήτων µετάδοσης (π.χ. PDA). Είναι βασισµένο γύρω από κωδικοποίηση βασισµένη 

στην εικόνα. 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πρωτόκολλα Μεταφοράς- RTP / 
RTCP (Real-time Transport Protocol / Real-Time 
Control Protocol) 

 

9.1 Εισαγωγή 

Τα πρωτόκολλα RTP/RTCP δηµιουργήθηκαν για να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές 

που απαιτούν µεταφορά ήχου, video και δεδοµένων. Παρέχουν µια κοινή πλατφόρµα για την 

έκφραση πληροφοριών συγχρονισµού και συνόδων που απαιτούνται από εφαρµογές πραγµα-

τικού χρόνου. Το πρωτόκολλο RTCP αποτελεί το πρωτόκολλο ελέγχου του RTP. Το RTP 

είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε συνεργασία µε το πρωτόκολλο ελέγχου RTCP για να 

παίρνει πληροφορία για την ποιότητα της µετάδοσης και για αυτούς που συµµετέχουν στην 

επικοινωνία. 

To Real-time Transport Protocol (RTP) είναι ένα ΙΡ-based πρωτόκολλο για τη µετα-

φορά δεδοµένων πραγµατικού χρόνου όπως βίντεο και ήχος. Είναι σχεδιασµένο για multicast 

αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για unicast. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µονόδροµη 

επικοινωνία όπως video on demand, αλλά και για αµφίδροµη επικοινωνία όπως για διαδικτυ-

ακή τηλεφωνία. 

Το RTP, είναι ένα πρωτόκολλο που προσφέρει end-to-end υπηρεσίες µεταφοράς για 

δεδοµένα µε χαρακτηριστικά πραγµατικού χρόνου (real-time characteristics), όπως ήχος ή 

κινούµενη εικόνα (video) και άλλες εφαρµογές πάνω από δίκτυα εναλλαγής πακέτου, όπως το 

IP. Τέτοιες υπηρεσίες είναι o καθορισµός και η αναγνώριση του τύπου των δεδοµένων φόρ-

του (payload type), σειριακή αρίθµηση των πακέτων, χρονοσφράγιση πακέτων 

(timestamping) και έλεγχος των διαδικασιών µεταφοράς. Μια εφαρµογή θα χρησιµοποιεί το 

RTP πάνω από το TCP/IP ώστε να χρησιµοποιεί τις ευκολίες που παρέχει, ωστόσο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί πάνω από κάποιο άλλο κατάλληλο network ή transport protocol. Το RTP υ-

ποστηρίζει µεταφορά δεδοµένων προς πολλαπλές κατευθύνσεις (multicast distribution) αν 

αυτό υποστηρίζεται από το δίκτυο. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το RTP δεν παρέχει κανένα µηχανισµό που εξασφαλίζει µετα-

φορά στα χρονικά όρια, ούτε παρέχει εγγύηση για ποιότητα µετάδοσης (quality of service). 

Αυτό είναι κάτι που αφορά τα πιο κάτω επίπεδα του δικτύου. Η αρίθµηση που παρέχεται στα 

πακέτα επιτρέπει στον παραλήπτη να διατάξει τα πακέτα στη σειρά που αυτά έφυγαν από τον 

αποστολέα.  
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Παρόλο που το κύριο πεδίο εφαρµογής για το οποίο είναι αρχικά σχεδιασµένο το 

RTP είναι η ικανοποίηση των αναγκών πολυµελούς τηλεδιάσκεψης πολυµέσων, εντούτοις 

δεν περιορίζεται στη συγκεκριµένη εφαρµογή. Εφαρµογές αποθήκευσης continuous δεδοµέ-

νων, interactive distributed simulation, active badge, εφαρµογές ελέγχου και µετρήσεων και 

άλλες εφαρµογές πραγµατικού χρόνου µπορούν να χρησιµοποιήσουν το RTP ικανοποιητικά. 

Το RTP µπορεί να χωριστεί σε δύο στενά συνδεδεµένα κοµµάτια: 

 το Real-time Transport Protocol (RTP), για µεταφορά δεδοµένων µε χαρακτηρι-στικά 

πραγµατικού χρόνου, 

 το Real-time Transport Control Protocol (RTCP), για έλεγχο της ποιότητας της υπη-

ρεσίας και καταγραφή πληροφορίας σχετική µε τα µέρη κάποιας ενεργού συνόδου. 

Το RTCP παρέχει λειτουργίες υποστήριξης για τηλεδιάσκεψη πραγµατικού χρόνου 

για µεγάλες οµάδες στο Internet που περιλαµβάνουν αναγνώριση της πηγής και υπο-

στήριξη για gateways (όπως audio & video bridges). 

To RTP παρουσιάζεται σαν ένα νέο “στιλ” πρωτοκόλλου, µε την έννοια ότι µπορεί 

να παρέχει µε εύκολο τρόπο την πληροφορία που απαιτεί µια εφαρµογή και συχνά χρησιµο-

ποιείται σαν ένα τµήµα της εφαρµογής παρά σαν ένα ξεχωριστό επίπεδο. Επιπλέον µεταβολές 

ή προσθήκες στη µορφή του πρωτοκόλλου µπορούν εύκολα να γίνουν αλλάζοντας τη µορφή 

της επικεφαλίδας (header), σε αντίθεση µε άλλα πρωτόκολλα όπου επιπρόσθετες θα πρέπει 

να εισαχθούν µε τρόπο που να κάνει το πρωτόκολλο πιο γενικό ή να προστεθούν µηχανισµοί 

συντακτικού ελέγχου των αντίστοιχων πακέτων. 

 

9.2 Πως λειτουργεί το RTP 

Οι πολυµεσικές εφαρµογές χαρακτηρίζονται από αυστηρούς χρονικούς περιορισµούς 

στη µετάδοση των δεδοµένων, κάτι που δε συµβαδίζει µε τη λογική λειτουργίας του Internet. 

Το RTP παρέχει κάποιους µηχανισµούς που λαµβάνουν υπόψη τα θέµατα αυτά. Τέτοιοι µη-

χανισµοί είναι το timestamping και το sequence numbering. 

Το timestamping είναι η πιο σηµαντική πληροφορία για τις εφαρµογές πραγµατικού 

χρόνου. Ο αποστολέας βάζει σε κάθε πακέτο ένα timestamp, το οποίο χρησιµοποιεί ο παρα-

λήπτης για να βρει τη χρονική στιγµή που πρέπει να «παίξουν» τα δεδοµένα. Το timestamp 

χρησιµοποιείται επίσης για το συγχρονισµό διαφορετικών streams, όπως video και ήχου. Το 

RTP όµως δεν είναι υπεύθυνο για το συγχρονισµό αυτό, τον οποίο πραγµατοποιούν οι εφαρ-

µογές. 
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Το UDP δεν παραδίδει τα πακέτα µε τη σειρά µε την οποία στάλθηκαν γι’ αυτό τα 

πακέτα αριθµούνται, τη στιγµή που στέλνονται, έτσι ώστε να µπορεί ο παραλήπτης να τα βά-

λει στη σωστή σειρά. Οι αριθµοί χρησιµοποιούνται επίσης για να ανιχνεύονται απώλειες στη 

µετάδοση των πακέτων. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του RTP είναι το source identification, που επιτρέπει στον 

παραλήπτη να ξέρει από που έρχονται τα δεδοµένα. Οι παραπάνω µηχανισµοί πραγµατοποι-

ούνται µέσω του RTP header. Στο σχήµα 3 φαίνεται ένα RTP πακέτο το οποίο έχει ενσωµα-

τωθεί σε ένα UDP/IP πακέτο. 

 

  

Σχήµα 11-1: RTP δεδοµένα σε ένα IP πακέτο 

Το RTP τρέχει πάνω από το UDP. To TCP και το UDP, είναι τα πρωτόκολλα που 

χρησιµοποιούνται πιο πολύ στο Internet. Το TCP παρέχει connection-oriented και αξιόπιστη 

ροή δεδοµένων ανάµεσα σε δύο hosts, ενώ το UDP παρέχει connectionless αλλά όχι αξιόπι-

στες υπηρεσίες. Το UDP επελέγη σαν το πρωτόκολλο µεταφοράς του RTP για 2 λόγους. 

Πρώτον, το RTP είναι κυρίως σχεδιασµένο για multicast κάτι το οποίο δε συµβαδίζει µε το 

connection-oriented TCP. ∆εύτερον, για δεδοµένα πραγµατικού χρόνου, η αξιοπιστία δεν εί-

ναι τόσο σηµαντική όσο η έγκαιρη µετάδοση. Η αξιόπιστη µετάδοση η οποία επιτυγχάνεται 

µέσω της επαναµετάδοσης των χαµένων πακέτων, δεν είναι επιθυµητή διαδικασία, αφού 

µπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του δικτύου, και προβλήµατα στη συνεχή µετάδοση των 

δεδοµένων.  

Τα πακέτα του RTP και του RTCP µεταφέρονται µέσω UDP/IP. Παρόλα αυτά έχουν 

γίνει προσπάθειες για να συνεργάζονται και µε άλλα πρωτόκολλα µεταφοράς. 
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9.3 RTP fixed header fields 

Ο header του RTP έχει τη µορφή που φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. 

0                                      1                                      2                                      3 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1 

 V=2|P|X|  CC   |M|     PT      |                      sequence number         

Timestamp 

Synchronization source (SSRC) identifier 

Contributing source (CSRC) identifiers 

………. 

Σχήµα 11-2 RTP Packet Header 

Ποιο αναλυτικά τα πεδία είναι τα ακόλουθα: 

 Padding (P): 1 bit. Αν είναι 1, τότε ο fixed header ακολουθείται από ακριβώς ένα 

header extension. 

 CSRC count (CC): 4 bits. Ο αριθµός των CSRC (contributing source) identifiers που 

ακολουθούν το fixed header. Ο αριθµός είναι µεγαλύτερος από ένα αν το πακέτο πε-

ριέχει δεδοµένα από πολλές πηγές. 

 Market (M): 1 bit. Επιτρέπει σε διάφορα events όπως τα frame boundaries να µαρ-

κάρονται στο packet stream.  

 Payload type (PT): 7 bits. ∆ηλώνει το είδος των δεδοµένων, και παρέχει έτσι πλη-

ροφορίες για το πως πρέπει να «παιχτούν» τα δεδοµένα αυτά.  

 Sequence number: 16 bits. Αυξάνεται κατά 1 για κάθε πακέτο που στέλνεται και 

χρησιµοποιείται από τον παραλήπτη για να βρει τη σωστή σειρά των πακέτων και να 

ανιχνεύσει τυχόν απώλειες. 

 Timestamp: 32 bits. Χρησιµοποιείται για συγχρονισµό από τον παραλήπτη. 

 SSRC: 32 bits. ∆είχνει αν τα δεδοµένα προέρχονται από µία πηγή, ή αν προέρχονται 

από περισσότερες από µία, δείχνει σε ποιο σηµείο ενώθηκαν τα δεδοµένα. 

 CSRC list: 0 έως 15 items, 32 bits το καθένα.. ∆είχνει τις πηγές από τις οποίες 

προέρχονται τα δεδοµένα. Ο αριθµός τους δίνεται από το πεδίο CC. 
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9.4 RTCP(Real-Time Control Protocol) 

To RTCP. είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου που σχεδιάστηκε για να συνεργάζεται µε το 

RTP. Υπάρχουν οι παρακάτω 5 τύποι πακέτων για το πρωτόκολλο RTCP: 

RR: receiver report. Περιέχουν πληροφορία για την ποιότητα των δεδοµένων στα σηµεία της 

παραλαβής τους, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία. 

• SR: sender report. ∆ηµιουργούνται από τους αποστολείς και περιέχουν πληρο-
φορία τα δεδοµένα που στέλνονται. 

• SDES: source description items. Περιέχουν πληροφορία για τις πηγές (sources) 
των δεδοµένων. 

• BYE: δηλώνει τέλος συµµετοχής. 

• APP: application specific functions. Χρησιµοποιείται για πειραµατικούς λόγους. 

Μέσω των παραπάνω πακέτων ελέγχου, το RTCP παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 QoS monitoring και congestion control. Είναι η βασική συνάρτηση του RTCP. 

Το RTCP παρέχει πληροφορία (feedback) στις εφαρµογές για την ποιότητα των 

δεδοµένων.  

 Source identification. Στα πακέτα δεδοµένων του RTP, οι πηγές (sources) ανα-

γνωρίζονται µέσω 32 bit identifiers οι οποίοι παράγονται τυχαία. Οι identifiers 

αυτοί δεν είναι βολικοί για τους ανθρώπους. Τα RTCP SDES (source description) 

πακέτα περιέχουν textual πληροφορία που καλείται canonical names, στη θέση 

των identifiers. 

 Inter-media synchronization. Τα RTCP sender reports περιέχουν ένα indication 

για τον πραγµατικό χρόνο και το αντίστοιχο RTP timestamp. Η πληροφορία αυτή 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εσωτερικό συγχρονισµό (π.χ. εικόνα και ήχος σε 

ένα video stream). 

 Control information scaling. Τα RTCP πακέτα στέλνονται περιοδικά ανάµεσα 

σε αυτούς που συµµετέχουν στην επικοινωνία. Καθώς ο αριθµός των συµµετεχό-

ντων αυξάνεται, γίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση κάποιας ισορροπίας ανά-

µεσα στην πληροφορία ελέγχου που ανταλλάσσεται και στο φόρτο του δικτύου. 

Το RTCP στην περίπτωση αυτή µειώνει την πληροφορία ελέγχου µέχρι και 5%, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του δικτύου. 
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9.5 Χαρακτηριστικά του RTP/RTCP 

 Το RTP παρέχει υπηρεσίες για την παράδοση δεδοµένων µε χαρακτηριστικά 

πραγµατικού χρόνου, όπως video και ήχος, αλλά δεν παρέχει κανένα µηχανισµό 

που να εγγυάται την έγκαιρη µεταφορά. Χρειάζεται υποστήριξη από άλλα επίπε-

δα που έχουν τον έλεγχο των πόρων. Για τη δέσµευση των απαραίτητων πόρων, 

το RTP βασίζεται στο RSVP. 

 Το RTP δεν υποθέτει τίποτα για το δίκτυο, εκτός από το γεγονός ότι το δίκτυο 

παρέχει framing. Το RTP τρέχει πάνω από το UDP, αλλά έχουν γίνει προσπάθει-

ες ώστε να γίνει συµβατό και µε άλλα πρωτόκολλα. 

 ∆εν παρέχει κανενός είδους αξιοπιστία. Υποστηρίζει timestamps, sequence 

numbers και flow/congestion control, αλλά η υλοποίηση τους αφήνεται αποκλει-

στικά για την εφαρµογή. 

 Το RTP δε µπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωµένο, αλλά είναι ανοικτό στην εισαγω-

γή νέων formats και νέου λογισµικού πολυµέσων. 

 Το RTP/RTCP παρέχει functionality και µηχανισµούς ελέγχου για τη µεταφορά 

δεδοµένων πραγµατικού χρόνου. ∆εν είναι όµως υπεύθυνο για τις δραστηριότη-

τες υψηλότερου επιπέδου, όπως assembly και συγχρονισµός, οι οποίες γίνονται 

στο application level. 

 To flow και congestion control information στο RTP παρέχεται από τα RTCP 

sender και receiver reports. 
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10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πρωτόκολλα streaming - RTSP 
(Real-Time Streaming Protocol) 

 

10.1 Εισαγωγή 

Το Real Time Streaming Protocol (RTSP), είναι ένα application-level protocol για 

έλεγχο στην διανοµή δεδοµένων µε ιδιότητες πραγµατικού χρόνου 

Το RTSP παρέχει µηχανισµούς για: 

 αίτηση διανοµής δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο 

 αίτηση ενός καθορισµένου τύπου µεταφοράς και προορισµού για την διανοµή τµ 

δεδοµένων 

 αίτηση πληροφοριών σχετικά µε τα δεδοµένα µε έναν τρόπο καθορισµένο από 

την τυποποίηση  

 εκκίνηση, σταµάτηµα και παύση της διανοµής των δεδοµένων  

 να παρέχει τυχαία προσπέλαση σε διάφορα τµήµατα των (όπου είναι εφαρµόσι-

µο) 

Το RTSP χρησιµοποιεί το TCP/IP για την διανοµή και τον έλεγχο των µηνυµάτων, 

και επιτρέπει µια µεγάλη ποικιλία επιλογών διανοµής για τα δεδοµένα επιτρέποντας multicast 

και unicast UDP που βασίζονται στο RTP και το TCP.  

Το RTSP χρησιµοποιεί το Session Control Protocol για να επιτρέψει την χρήση µιας 

απλής TCP σύνδεσης µεταξύ του client και του server για ελεγχόµενη διανοµή ενός ή περισ-

σότερων streams δεδοµένων. The RTSP συγκεκριµένα χρησιµοποιεί µια SCP session για να 

διανέµει µηνύµατα ελέγχου και επιπλέον µια νέα SCP session θα πρέπει να ανοίγει για κάθε 

διανεµόµενο real-time αντικείµενο.  

Πολλές Internet εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ευρέως, όπως FTP, GOPHER, και 

HTTP χρησιµοποιούν ένα µοντέλο πρωτοκόλλου στο οποίο κάθε συναλλαγή απαιτεί µια δια-

φορετική TCP σύνδεση. Επειδή οι clients κανονικά µοιράζουν πολλαπλές αιτήσεις στον ίδιο 

server, αυτό το µοντέλο είναι αρκετά αναποτελεσµατικό this model is quite inefficient, καθώς 

επιφέρει τα κόστη εκκίνησης όλων των συνδέσεων για κάθε απλή αίτηση.  

Το RTSP υποστηρίζει δύο ειδών µηνύµατα: 

 µηνύµατα σύνδεσης στέλνονται στην Global control session. 
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 µηνύµατα αντικειµένων στέλνονται στην Control session. 

Στις τρεις τυπικές κατηγορίες δεδοµένων, των οποίων η διανοµή θα µπορούσε να ε-

λεγχθεί µε το RTSP, συµπεριλαµβάνονται: 

 Real-time stored clips. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει όλες τις εγγραφές σε 

πραγµατικό χρόνο (κυρίως βίντεο/ήχο). Παραδείγµατα συµπεριλαµβάνουν web 

sites µε περιγραφή µε ήχο, αποθηκευµένες εγγραφές µε ήχο και βίντεο.  

 Real-time live feeds. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δεδοµένα πραγµατικού 

χρόνου τα οποία οδηγούνται ζωντανά στον server site από το να εγγράφονται από 

πριν. Παραδείγµατα από΄αυτή την χρήση περιλαµβάνουν µια συνέντευξη τύπου, 

η έναν ζωντανό ραδιοφωνικό σταθµό στο Internet. 

 Non real-time stored data. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δεδοµένα µη πραγµα-

τικού χρόνου οποιουδήποτε MIME type, όµοια µε δεδοµένα που εξυπηρετούνται 

από HTTP servers.  

Τα πολυµεσικά δεδοµένα αντί να αποθηκεύονται σε µεγάλα αρχεία, συνήθως στέλ-

νονται διαµέσω του δικτύου σε streams. Το streaming χωρίζει τα δεδοµένα σε πακέτα, µε µέ-

γεθος κατάλληλο για µεταφορά από τους servers στους clients. 

Το RTSP είναι ένα client-server multimedia presentation πρωτόκολλο το οποίο επι-

τυγχάνει ελεγχόµενη αποστολή των streamed multimedia δεδοµένων πάνω από ΙΡ δίκτυο. 

Παρέχει “VCR style” remote control functionality για video και audio streams, όπως pause, 

fast forward, reverse, και absolute positioning. 

Το RTSP είναι ένα application level πρωτόκολλο σχεδιασµένο να τρέχει µε πρωτό-

κολλα χαµηλότερου επιπέδου (RTP, RSVP και άλλα) έτσι ώστε να παρέχει µία ολοκληρωµέ-

νη streaming υπηρεσία στο Internet.  

 

10.2 Λειτουργίες που παρέχει το RTSP 

To RTSP παρέχει τις παραπάνω λειτουργίες: 

 Ανάκτηση media δεδοµένων από media server. 

 Πρόσκληση σε ένα media server για conference 

 Προσθήκη media σε µία υπάρχουσα παρουσίαση. Ο server ή ο client µπορούν να 

ειδοποιούν ο ένας τον άλλο για τυχόν πρόσθετα media που είναι διαθέσιµα. 
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Στόχος του RTSP είναι να παρέχει για video και ήχο τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει για 

text και γραφικά το HTTP. Στο RSTP, κάθε παρουσίαση ενός media stream αναγνωρίζεται 

µέσω ενός RTSP URL.  

Οι υπηρεσίες υποστηρίζονται µέσω των ακόλουθων µεθόδων: 

 OPTIONS: Ο client ή ο server λέει στην άλλη πλευρά τις παραµέτρους που µπο-

ρεί να δεχτεί. 

 DESCRIBE: Ο client διαβάζει την περιγραφή µιας παρουσίασης ενός media 

object που αναγνωρίζεται µέσω του request URL από το server. 

 ANNOUNCE: Όταν στέλνεται από τον client στο server, δηλώνει την περιγραφή 

µιας παρουσίασης ενός media object. Όταν στέλνεται από τον server στον client, 

ενηµερώνει την περιγραφή σε πραγµατικό χρόνο. 

 SETUP: Ο client ζητάει από το server να δεσµεύσει πόρους για ένα stream, και 

να ξεκινήσει ένα RTSP session. 

 PLAY: Ο client ζητάει από το server να ξεκινήσει να στέλνει δεδοµένα. 

 PAUSE: Ο client προσωρινά σταµατάει το stream χωρίς να ελευθερώνει τους 

δεσµευµένους γι’ αυτό το stream πόρους του server. 

 TEARDOWN: Ο client ζητάει από το server να σταµατήσει την αποστολή ενός 

stream και να ελευθερώσει τους δεσµευµένους πόρους γι’ αυτό το stream. 

 GET_PARAMETER: ∆ιαβάζει την τιµή µιας παραµέτρου για την παρουσίαση 

ενός stream. 

 SET_PARAMETER: Θέτει την τιµή µιας παραµέτρου για την παρουσίαση ενός 

stream. 

 REDIRECT: Ο server ενηµερώνει τους clients ότι πρέπει να συνδεθούν µε ένα 

server σε µία άλλη τοποθεσία. 

 RECORD: Ο client ξεκινάει να αποθηκεύει ένα κοµµάτι των media δεδοµένων 

σύµφωνα µε την περιγραφή παρουσίασης. 

 

10.3 Χαρακτηριστικά του RTSP  

Το RTSP έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Το RTSP είναι application level πρωτόκολλο µε σύνταξη και λειτουργίες παρό-

µοιες µε αυτές του HTTP, αλλά λειτουργεί για video και ήχο. 
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 Ένας RTSP server πρέπει να διατηρεί κάποια states, χρησιµοποιώντας SETUP, 

TEARDOWN και άλλες µεθόδους. 

 Τα RTSP µηνύµατα µεταφέρονται out-of-band. 

 Σε αντίθεση µε το HTTP, στο RTSP µπορούν να κάνουν requests και οι servers 

και οι clients. 

To RTSP έχει υλοποιηθεί σε πολλά λειτουργικά συστήµατα. 
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11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Υπάρχοντα Προϊόντα Οµαδικής 
Τηλε-εργασίας 

 

Ως προϊόντα Τηλε-εργασίας, υπονοούνται όλα εκείνα τα προϊόντα και υπηρεσίες τα 

οποία καθιστούν δυνατή την αποδοτική συνεργασία οµάδων εργασίας (workgroups) µέσω 

δικτύου και µε τη χρήση και πρόσβαση σε κοινές εφαρµογές, αρχεία και δεδοµένα. Τα προϊό-

ντα Τηλε-εργασίας µπορεί να περιλαµβάνουν κλασσικές υπηρεσίες απαραίτητες για τη συ-

νεργασία ατόµων σε διαφορετικούς σταθµούς εργασίας µέσω δικτύου, όπως ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, discussion lists, διαχείριση ατζέντας και ηµερολογίου κ.α., η βασικότερη κα-

τεύθυνσή τους όµως εστιάζεται στην παροχή δυνατοτήτων για από κοινού πρόσβαση σε δια-

φόρων µορφών δεδοµένα (αρχεία, κείµενα, εφαρµογές) τα οποία είναι συνήθως οργανωµένα 

σε διαµοιραζόµενους χώρους πρόσβασης (καταλόγους κ.α.).  

Η δυνατότητα διαµοίρασης και ταυτόχρονης ελεγχόµενης πρόσβασης σε τέτοιου εί-

δους πόρους αποτελεί τη βασική έννοια των προϊόντων Τηλε-εργασίας. Τέτοιου είδους δυνα-

τότητες δε σε συνδυασµό και µε ακόµα πιο προχωρηµένες δυνατότητες οµαδικής συνεργασί-

ας, όπως χρήση “shared whiteboard”, µπορούν να παρασχεθούν είτε σε περιβάλλον τοπικού 

δικτύου είτε σε ευρύτερο δικτυακό περιβάλλον (π.χ. Internet). 

Σήµερα µπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο µια µεγάλη γκάµα από προϊόντα και υ-

πηρεσίες Τηλε-εργασίας µε διαφορετικές προσφερόµενες δυνατότητες αλλά µε κύριο και κοι-

νό στόχο την αποτελεσµατική αποµακρυσµένη σύγχρονη ή ασύγχρονη συνεργασία. Όλα αυ-

τά τα προϊόντα ενθαρρύνουν την  δηµιουργία ιδεατών οµάδων εργασίας (workgroup) είτε 

µέσω πρόσβασης όλων των µελών σε ένα κοινό αποµεµακρυσµένο τοπικό δίκτυο είτε πάνω 

από το Internet, χωρίς µεγάλο κόστος και µε µεγάλη αξιοπιστία. Στην συνέχεια του κεφαλαί-

ου παραθέτουµε ενδεικτικά µερικά προϊόντα Τηλε-εργασίας ενώ για πληροφορίες σχετικά και 

µε άλλα διαθέσιµα προϊόντα µπορεί να ανατρέξει κανείς στο παράρτηµα. 

 

11.1 GroupWise 

Το GroupWise της Novell, αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη εργαλεία για groupware 

ανάγκες και υπηρεσίες, έχοντας ίσες και δυνατότητες εξυπηρέτησης workflow διαδικασιών. 

Παρέχει πλήρη πρόσβαση και ευέλικτη διαχείριση σε πάσης µορφής χρήστες, εφαρµογές και 

δεδοµένα, µέσω ολοκληρωµένων υποσυστηµάτων όπως, εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδρο-

µείου (µία από τις καλύτερες υπάρχουσες στην αγορά), εργαλεία για τήρηση ηµερολογίου, 

οργάνωση και δροµολόγηση εργασιών (calendaring & scheduling), διαµοίραση αρχείων και 
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καταλόγων, ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και αρχειοθέτησης κειµένων κ.α. Το 

GroupWise υποστηρίζει όλες σχεδόν τις χρησιµοποιούµενες πλατφόρµες λογισµικού 

(Windows 3.x, Windows 9x, Windows NT clients, Macintosh, PowerMac, UNIX clients). 

Επίσης υποστηρίζει πολλά από τα γνωστά πρότυπα και πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως 

NetBEUI, NetBIOS, SMTP, TCP/IP, X.400, POP3). 

 

11.2 DocuShare 

Τo DocuShare της Xerox, αποτελεί ένα από τα πιο εύχρηστα και ευέλικτα εργαλεία 

του είδους, εγκαθίσταται πολύ εύκολα, και έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί αποκλειστικά για 

να παρέχει σε οµάδες εργασίας (συνεργάτες κ.α.) τη δυνατότητα να χτίσουν ένα “εικονικό” 

περιβάλλον ανταλλαγής και διαµοίρασης πάσης φύσεως πληροφοριών και δεδοµένων πάνω 

είτε από τοπικά δίκτυα είτε από ευρείας περιοχής δίκτυα και το Internet. Μέσω του 

DocuShare οι συνεργαζόµενοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν, να ανακτήσουν 

ή να ψάξουν απλά για πληροφορίες και δεδοµένα (κείµενα κ.α.) σε κοινούς διαµοιραζόµενους 

καταλόγους, να καθορίσουν δικαιώµατα πρόσβασης σε αρχεία και καταλόγους (π.χ. 

read/write permissions), να πληροφορούνται έγκαιρα και εύκολα για την κατάσταση των δια-

κινούµενων κειµένων (π.χ. new, revised, updated κ.α.), καθώς και να παρεµβαίνουν στο ερ-

γαλείο καθαυτό, µέσω µεγάλου αριθµού επιλογών και παραµέτρων, ώστε να το προσαρµό-

σουν στις ειδικές ανάγκες της οµάδας τους και του project στο οποίο εργάζονται. Το 

DocuShare, από πλευράς εφαρµογών πελάτη, µπορεί να προσπελαστεί από οποιονδήποτε o ο 

οποίος διαθέτει έναν Web-browser και από οποιαδήποτε υπολογιστική πλατφόρµα (PC, 

Macintosh, UNIX). 

 

11.3 HotOffice - Virtual Office Service 

Το Virtual Office Service της HotOffice, αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη και ολοκληρω-

µένα, εργαλεία groupware υπηρεσιών στην αγορά, το οποίο παρέχει ενοποιηµένες σε ένα ερ-

γαλείο όλες τις δυνατές υπηρεσίες ευέλικτης και αποδοτικής συνεργασίας και διαµοίρασης 

πόρων και εφαρµογών για οµάδα συνεργατών πάνω από ένα τοπικό η ευρείας περιοχής δί-

κτυο καθώς και πάνω από το Internet. Πιο συγκεκριµένα, παρέχονται: 

 Αξιόπιστη διαχείριση και διαµοίραση κειµένων, εγγράφων, δεδοµένων ανάµεσα σε 

πλήθος ταυτόχρονων χρηστών/συνεργατών. 

 Web-based υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), καθώς και ηλεκτρονική 

ατζέντα (address book) και υπηρεσία υπενθύµισης (reminder). 
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 ∆υνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης discussion lists. 

 ∆υνατότητα απλής συνδιάλεξης (talk, phone) µέσω γραπτού κειµένου, καθώς και η-

λεκτρονικού αυτόµατου τηλεφωνητή (υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αν δεν απαντή-

σει κάποιος σε κάποιον άλλον που τον “καλεί” ηλεκτρονικά, να αποστέλλεται αυτό-

µατα ένα µήνυµα στον e-mail λογαριασµό αυτού που “καλεί”). 

 ∆υνατότητα πολλαπλής συµµετοχής συνδιάλεξης και Τηλε-εργασίας µε χρήση απλού 

κειµένου (σε πολλαπλά “δωµάτια” – chat rooms – ταυτόχρονα). 

Τέλος, παρέχεται και µία σύνδεση (link) αυτόµατα στο εργαλείο NetMeeting της 

Microsoft για όσους επιθυµούν υπηρεσίες Τηλε-εργασίας µε χρήση “whiteboard”, ήχου, ει-

κόνας και κινούµενης εικόνας (video).  

 

11.4 MsOffice και ΜS-Exchange Server 

Τα γνωστά και ευρέως διαδεδοµένα εργαλεία λογισµικού της Microsoft (MS-Office 

και MS-Exchange Server), αποτελούν ίσως την πιο δηµοφιλή και πλήρη λύση (µαζί µε τα 

Lotus Domino/Notes εργαλεία) ολοκληρωµένου groupware περιβάλλοντος. O συνδυασµός 

του MS-Exchange Server ως διακοµιστή εφαρµογών και µηνυµάτων (applications & 

messaging server) µε εξειδικευµένα εργαλεία υπηρεσιών όπως τα MS-Outlook, MS-Schedule, 

MS-Internet Explorer (και σε συνεργασία και µε τις υπόλοιπες γνωστές εφαρµογές αυτοµατι-

σµού γραφείου του MS-Office), παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας υψηλού επιπέδου πλαι-

σίου συνεργασίας, επικοινωνίας και διαµοίρασης πληροφοριών (κειµένων, εγγράφων δεδοµέ-

νων) για οµάδες συναδέλφων και συνεργατών πάνω από τοπικά δίκτυα αλλά και πάνω από το 

Internet.  

 

11.5 FirstClass  

Το FirstClass  είναι ένα πολύ ισχυρό, περιεκτικό εµπορικό πρόγραµµα λογισµικού το 

οποίο παρέχει δυνατότητες συζήτησης, συνδιάλεξης µέσω γραπτών µηνυµάτων και ένα 

bulletin board, όλα µαζί ενσωµατωµένα µε τον διαµοιρασµό εγγράφων. Επίσης έχει ένα απλό 

σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Οι συζητήσεις λαµβάνουν χώρα µε την µορφή συνδιασκέψεων οι οποίες αναπαρι-

στώνται µε folders. Οι υπό-συνδιασκέψεις αναπαριστώνται µε folders µέσα σε folders. Όταν 

ένας χρήστης επιλέγει ένα folder τότε αυτοµάτως εισέρχεται σε µια συνδιάσκεψη όπου µπο-

ρεί να δει τι έχει ειπωθεί µέχρι την στιγµή εκείνη, να συνεισφέρει νέα θέµατα, να απαντήσει 

σε µηνύµατα και να προσθέσει δικά του έγγραφα. 
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Η δύναµη του FirstClass αντλείται από το περιεκτικό σύστηµα διαχείρισης που δια-

θέτει και το οποίο επιτρέπει στους προεδρεύοντες (moderators) να δουν και να ταξινοµήσουν 

αρχεία ανάλογα µε το όνοµα, το θέµα, την ηµεροµηνία και το µέγεθος. Επίσης τους παρέχει 

τη δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα επίπεδα συµπεριλαµβανοµένου και τα µηνύµατα, τη 

δυνατότητα να µεταφέρουν αρχεία στον διακοµιστή του FirstClass έτσι ώστε να µπορούν οι 

συµµετέχοντες να τα µοιραστούν καθώς και την ικανότητα να ορίζουν οµάδες και υποοµάδες. 

Τέλος οι προεδρεύοντες µπορούν να ελέγξουν τι προνόµια θα έχει το κάθε άτοµο που συµµε-

τέχει στην συνδιάσκεψη αλλά και να ορίσει private συζητήσεις. 

Το FirstClass απαιτεί εγκατάσταση του λογισµικού όχι µόνο σε έναν διακοµιστή αλ-

λά και στον εξυπηρετητή του κάθε χρήστη. Μερικά από τα πλεονεκτήµατά του είναι οι εκτε-

ταµένοι moderation έλεγχοι των πινάκων µε τα µηνύµατα και το φιλικό, γραφικό περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης που παρέχει στους χρήστες. 

 

11.6 Lotus Notes 

To Lotus Notes είναι ένα ισχυρό, πολύπλευρο λογισµικό τόσο για Windows όσο και 

Mancintosh υπολογιστές, το οποίο βοηθά στην αποτελεσµατική συνεργασία εξαλείφοντας τα 

οποιαδήποτε τεχνικά, οργανωτικά ή γεωγραφικά εµπόδια. Αποτελείται από τρία βασικά προ-

γράµµατα: έναν DominoTM εξυπηρετητή, έναν κλασσικό Internet εξυπηρετητή και τον Notes 

πελάτη.  

Ο Lotus Domino Server είναι ένας εξυπηρετητής εφαρµογών και επικοινωνίας µέσω 

µηνυµάτων (applications & messaging server), o οποίος παρέχει ένα ολοκληρωµένο σύνολο 

υπηρεσιών για οργάνωση και αυτοµατισµό σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα (εταιρείες, οργα-

νισµούς κ.α.) πάνω τόσο από τα τοπικά δίκτυα αυτών όσο και πάνω από το Internet. Προσφέ-

ρει υψηλού επιπέδου δυνατότητες για δηµιουργία και διαχείριση εφαρµογών (διαδικασιών) 

µέσα από τις οποίες συνεργάτες, συνάδελφοι και εκάστοτε ΤΟ µπορούν να συνεργάζονται 

ανταλλάσσοντας µηνύµατα και έχοντας πρόσβαση από κοινού σε διάφορους πόρους (κείµε-

να, έγγραφα, εφαρµογές γραφείου κ.α.) on-line, ώστε να φέρουν σε πέρας δύσκολες και µε-

γάλης κλίµακας εργασίες. Ο Domino Server, µε σκοπό να εξυπηρετεί κατά τον αποδοτικότε-

ρο δυνατό τρόπο groupware ανάγκες και διαδικασίες, διαθέτει αυξηµένες δυνατότητες εξυ-

πηρέτησης µηνυµάτων, επικοινωνίας µεταξύ εφαρµογών, on-line ταυτόχρονων προσβάσεων 

σε εφαρµογές κ.α., ενώ από πλευράς εφαρµογών πελάτη (clients), υποστηρίζει µεγάλο αριθµό 

υπαρχόντων και ευρέως διαδεδοµένων εφαρµογών όπως Web-browsers, LotusNotes clients 

κ.α. 
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11.7 BSCW (Basic Support for Cooperative Work) 

To BSCW είναι ένα σύστηµα βασιζόµενο στο Web που διευκολύνει την συνεργασία 

µεταξύ ατόµων ή οµάδων εργασίας µε την χρήση του λεγόµενου ¨διαµοιραζόµενου χώρου 

εργασίας (shared workspace)¨, ο οποίος δηµιουργείται από τα µέλη µιας οµάδας για την ορ-

γάνωση και τον συντονισµό της δουλειάς τους. Ένας διαµοιραζόµενος χώρος εργασίας µοιά-

ζει µε τα κλασσικά folders που υπάρχουν σε ένα PC µόνο που εδώ το κάθε folder είναι µια 

αποθήκη διαµοιραζόµενης πληροφορίας στην οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση τα µέλη 

µιας οµάδας απλά µε την χρήση login και password. Κάθε BSCW εξυπηρετητής ( ένας web 

εξυπηρετητής επεκτεινόµενος µε το BSCW σύστηµα χρησιµοποιώντας το CGI  περιβάλλον 

προγραµµατισµού) διαχειρίζεται έναν αριθµό από διαµοιραζόµενους χώρους εργασίας, διότι 

διαφορετικές οµάδες και διαφορετικοί χρήστες µπορεί να είναι µέλη σε πολλούς διαµοιραζό-

µενους χώρους εργασίας. 

Ένα folder µπορεί να περιέχει διαµοιραζόµενα ¨αντικείµενα¨ διαφόρων τύπων, όπως 

έγγραφα σε µεγάλη ποικιλία file formats (Word, PowerPoint, Excel κ.α) , εικόνες, links σε 

άλλες web σελίδες ή FTP sites, σειρά από συζητήσεις, πληροφορίες σχετικά µε τις συναντή-

σεις των µελών καθώς και άλλα folders.  

Κάθε άτοµο που ανήκει σε µια οµάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στα αντικείµενα του 

διαµοιραζόµενου χώρου της οµάδας του. Αυτό ελέγχεται µέσω µιας ιεραρχίας δικαιωµάτων 

πρόσβασης. Κάθε µέλος µπορεί να µεταφέρει πληροφορία από τον εξυπηρετητή του σε ένα 

χώρο εργασίας και να θέτει δικαιώµατα πρόσβασης για να ελέγξει την ορατότητα αυτής της 

πληροφορίας και τις λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν από άλλους. Επίσης µπορεί να 

κάνει download, να τροποποιήσει και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε κά-

ποιο διαµοιραζόµενο αντικείµενο µέσω λειτουργιών από τον BSCW εξυπηρετητή που ενερ-

γοποιούνται µε την επιλογή HTML links. Μετά από κάθε λειτουργία ο εξυπηρετητής επι-

στρέφει µια νέα HTML σελίδα µε την νέα κατάσταση του χώρου εργασίας.  

Εκτός από την µεταφορά εγγράφων και την συµµετοχή σε συζητήσεις, δίνεται η δυ-

νατότητα για οργάνωση συνεδριάσεων, αναζήτηση, αποθήκευση των αποτελεσµάτων αναζή-

τησης, δηµιουργία ιστορικού όσον αφορά τις εκδόσεις των εγγράφων, προσθήκη νέων µελών 

σε µια οµάδα καθώς και  διαχείριση των αντικειµένων . 

 

11.8 ICQ (I Seek You) 

Το ICQ είναι ένα επαναστατικό, εργαλείο του Internet φιλικό προς τον χρήστη το ο-

ποίο ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο για το ποιος φίλος ή συνεργάτης που περιέχεται στην 
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λίστα επικοινωνίας του είναι on-line κάθε χρονική στιγµή, καθιστώντας παράλληλα δυνατή 

την επικοινωνία και την συνεργασία µαζί του. Ανάµεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει είναι 

η συνδιάλεξη µέσω γραπτών µηνυµάτων, η αποστολή µηνυµάτων, η µεταφορά αρχείων  και η 

ανταλλαγή διευθύνσεων σελίδων στο web, η δηµιουργία προσωπικής homepage και πολλά 

άλλα. 

Το ICQ επιτρέπει την επιλογή του mode της επικοινωνίας που κάποιος επιθυµεί να 

έχει. Ανεξάρτητα από την εφαρµογή, είτε αυτή είναι συνδιάλεξη µέσω γραπτών µηνυµάτων, 

ήχου ή δεδοµένων, είτε µεταφορά αρχείων, το ICQ πραγµατοποιεί την µεταφορά των µηνυ-

µάτων σε πραγµατικό χρόνο. Επίσης υποστηρίζει µια µεγάλη ποικιλία από Internet εφαρµο-

γές και υπηρετεί ως µια παγκόσµια πλατφόρµα από την οποία µπορεί να ξεκινήσει κάποιος 

οποιαδήποτε ισότιµη εφαρµογή (όπως  Microsoft NetMeeting ή Netscape CoolTalk).  Μπορεί 

ακόµη να χρησιµοποιηθεί σε πολυχρηστικό mode επιτρέποντας σε οµάδες να διεξάγουν συν-

διασκέψεις, ενώ οι απαιτήσεις του σε µνήµη και πόρους δικτύου είναι ελάχιστες. Στο χρονικό 

διάστηµα που κάποιος ασχολείται µε άλλες εφαρµογές, το ICQ τον ενηµερώνει για το ποιοι 

φίλοι ή συνεργάτες είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο, επιτρέποντας την αποτελεσµατική διεκπε-

ραίωση της εργασίας µε την ταυτόχρονη παροχή µιας µεγάλης ποικιλίας Internet λειτουρ-

γιών, οι οποίες είναι συγκεντρωµένες σε ένα εύχρηστο πρόγραµµα που ενοποιείται οµαλά 

στα desktop συστήµατα.  

 

11.9 Virtual Meeting 

Το Virtual Meeting είναι ένα πολυχρηστικό σύστηµα συνδιάσκεψης καθώς και ένα 

περιβάλλον groupware ανάπτυξης. Αποτελείται από µια συλλογή εφαρµογών οι οποίες δηµι-

ουργούν ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον multimedia επικοινωνιών που µπορούν να χρη-

σιµοποιηθούν για την διεξαγωγή παρουσιάσεων, συνεδριάσεων και διδασκαλιών µεταξύ α-

τόµων που βρίσκονται σε γεωγραφικά διαφορετικές τοποθεσίες. Το σύστηµα είναι σχεδια-

σµένο να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και µε ηχητική επικοινωνία.  

Το Virtual Meeting είναι βαθµωτό. Εικονικά δίκτυα εκποµπής µπορούν να δηµιουρ-

γηθούν για να υποστηρίξουν από δύο µέχρι και χιλιάδες ταυτόχρονους χρήστες χρησιµοποιώ-

ντας τοπικά ή δίκτυα ευρείας περιοχής ή modems.  Από την στιγµή που θα συνδεθούν οι 

χρήστες, ελέγχονται από εκείνο τον χρήστη που έχει το ¨floor¨ στην συνδιάσκεψη. Ανά πάσα 

στιγµή µπορούν να κάνουν αίτηση για να τους δοθεί το ¨floor¨ και όταν αυτό τους δοθεί ε-

κτός του ότι η φωτογραφία τους εµφανίζεται εφόσον το επιθυµούν στις οθόνες όλων των 

συµµετοχόντων, έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία που υπάρχουν στον 

ασπροπίνακα για να σχεδιάσουν ή ακόµη να κάνουν και κάποιο σκίτσο προκείµενου να επε-

ξηγήσουν την άποψή τους. 



170 

Φίλιππος Απ. Σωτηριάδης  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

Το σύστηµα παρέχει πρόσβαση σε multimedia αντικείµενα, είτε αυτή είναι κατανε-

µηµένη, είτε µετά από απαίτηση. Στην περίπτωση που η πρόσβαση είναι κατανεµηµένη τα 

µεγάλα multimedia αρχεία διανέµονται στους συµµετέχοντες πριν την συνδιάσκεψη, για να 

µειωθούν έτσι οι χρόνοι προσπέλασης, καθώς και η συµφόρηση στο δίκτυο. Στην περίπτωση  

πρόσβασης µετά  από απαίτηση τα multimedia αρχεία τοποθετούνται σε έναν εξυπηρετητή 

αρχείων,  FTP εξυπηρετητή ή WWW εξυπηρετητή από όπου και προσπελαύνονται σε πραγ-

µατικό χρόνο.   Το Virtual Meeting λειτουργεί σε περιβάλλον Macintosh και Windows χωρίς 

να απαιτεί κάποιο ειδικό hardware. 

 

11.10 TeamNow 

Το TeamNow είναι µια online υπηρεσία που διευκολύνει την γρήγορη, αποδοτική και 

αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων καθώς και εσωτερικών οµάδων- ανεξάρ-

τητα από τον χρόνο και την τοποθεσία. Επιτρέπει τον διαµοιρασµό και την διανοµή πληρο-

φορίας µέσω του Internet και την συνεργασία σε οποιοδήποτε είδους έργο µε συναδέλφους ή 

επιχειρηµατικούς συνεργάτες, σε εικονικούς χώρους εργασίας. Επίσης µε το TeamNow µπο-

ρεί κάποιος να έχει πρόσβαση και να ενηµερώνει αρχεία και έγγραφα από οποιοδήποτε µέρος 

του κόσµου και αν βρίσκεται, να είναι ενηµερωµένος σχετικά µε όλες τις εξελίξεις σε κάθε 

ένα από τα έργα στα οποία λαµβάνει µέρος, καθώς και να µοιράζεται γνώσεις και ικανότητες 

µε τα άτοµα της υπόλοιπης οµάδας. 

Μερικά άλλα από τα πλεονεκτήµατά του TeamNow είναι ότι παρέχει έλεγχο των εκ-

δόσεων των εγγράφων, διαθέτει πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση ενός εγγράφου, υποστηρίζει 

threaded συζητήσεις και παρέχει πλήρες ιστορικό για τα έργα, για κάθε ένα µάλιστα από τα 

οποία διατίθεται διαφορετικός εικονικός χώρος εργασίας. Μέλος ενός έργου γίνεται κάποιος 

µόνο µετά από πρόσκληση, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα για ανάθεση διαφορετικών ρό-

λων ανάµεσα στα µέλη κάθε οµάδας, µε τα οποία µπορεί να συνεργάζεται κάποιος διατηρώ-

ντας συνεχή επαφή. 

Για να χρησιµοποιήσει κάποιος την TeamNow υπηρεσία, το µόνο που χρειάζεται εί-

ναι µια σύνδεση στο Internet και έναν απλό browser. Μετά την εγγραφή του µπορεί να συ-

νεργαστεί ελεύθερα µε όποιον επιθυµεί. 

 

11.11 Facilitate.com 

Το Facilitate.com είναι µια εφαρµογή η οποία µετατρέπει οποιονδήποτε web browser 

σε ένα εικονικό χώρο συνδιάσκεψης στο Internet ή στο Intranet ενός οργανισµού. Οι καινο-
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τοµικές λύσεις του  Facilitate.com παρέχουν ένα ηλεκτρονικό κέντρο συνδιάσκεψης όπου 

πολλαπλές συσκέψεις και συζητήσεις µπορούν να διεξαχθούν την ίδια χρονική στιγµή. Οι 

συµµετέχοντες µπορεί να βρίσκονται είτε στον φυσικό χώρο που λαµβάνει χώρα ή συνδιά-

σκεψη είτε οπουδήποτε στον κόσµο λαµβάνοντας µέρος µε την χρήση του δικτύου. Τα ηλε-

κτρονικά κέντρα συνδιάσκεψης υποστηρίζουν έναν απεριόριστο αριθµό από ταυτόχρονες 

συσκέψεις, θέµατα, χρήστες και οµάδες ενώ σε αντίθεση µε άλλα Internet εργαλεία όπως οι 

χώροι συνδιάλεξης µέσω γραπτών µηνυµάτων, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι εξυπηρετητές 

λιστών ή τα bulletin boards, παρέχουν ένα δοµηµένο περιβάλλον για οµαδικές συζητήσεις, 

αποτέλεσµα του οποίου είναι ένα οργανωµένο σύνολο από ιδέες, λύσεις και αποφάσεις. 

Η πρόσβαση στις συνδιασκέψεις µπορεί είτε να περιοριστεί µόνο στα µέλη µιας οµά-

δας είτε  να είναι δυνατή για όποιον διαθέτει Internet πρόσβαση. Οι συµµετέχοντες µπορούν 

να εκφράσουν τις ιδέες τους πάνω στο θέµα, να δώσουν προτεραιότητα σε προκύπτουσες λύ-

σεις, καθώς επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να δουν και ανταποκριθούν σε συνεισφορές 

από όλη την οµάδα, δηµιουργώντας µια δυναµική ανταλλαγή πληροφορίας και προοπτικών.  

Σε γενικές γραµµές τα χαρακτηριστικά του Facilitate.com είναι ότι υποστηρίζει  απε-

ριόριστους χρήστες και sessions, επιτρέπει πρόσβαση µέσω ενός κλασσικού web browser, 

διαθέτει πολύ αποτελεσµατικές επιλογές για συσκέψεις µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, προ-

σφέρει ένα πλήρες σύνολο από οργανωτικά εργαλεία και εργαλεία editing, ανώνυµη login ή 

ασφαλής πρόσβαση, καθώς και ελέγχους για την διευκόλυνση sessions που λαµβάνουν χώρα 

την ίδια στιγµή και στον ίδιο χώρο. 
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12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Το δηµοσιευµένο έργο που προέκυψε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αποτελεί-

ται από τέσσερις  δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και τρεις δηµοσιεύσεις σε πρακτικά συ-

νεδρίων µε πλήρη κρίση κειµένου. 

Επίσης διενεργήθηκε κρίση τριών εργασιών τρίτων, έπειτα από την αποδοχή προσω-

πικών προσκλήσεων.  

 

Α. ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά 

1. Economou, G. - Ρ. Κ., and Sotiriades, Ρ., collaboration in the Capital titled "DSS Integra-

tion into a Tele-Working Platform", of  the book "Decision Support for Tele-medicine 

Applications", Research Studies Press Limited Elsevier Science, ISBN- 0863802877 

15 December 2004 . 

2. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D., "Α Novel Tele-Working Plat-
form supporting Public Administrationαl Bureaus", Elsevier Science at Electronic 
Commerce Research and Applications Journal. 

3. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D., Invited Capital titled " A 

Complementary Tele-Working Platform between Data and Voice Networks", of the 

book "Strategies for Generating e-Business Returns on Investment", Idea Group Pub-

lishing, ISBN- 159140418-5, January 2005 

4. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D., "Premises and Application of 

a Commercial Tele-Working Platform”, Telematics and Informatics Journal, 16 April 

2003. 

 

Β. ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια (µε κρίση στο πλήρες κείµενο) 

1. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D. "Αn ISDN-based Tele-

Working Platform", IASTED Advances in Communications 2001, Rhodes, Hellas, 

July, 2001. 

2. Economou, G. - Ρ. Κ., Sotiriades, Ρ., Charokopos, Ν., and Lymberopoulos D., "Tele-
Medicine Applications of an ISDN-based Tele-Working Platform", Proc. of 23d ΙΕΕΕ 
Αnn Int. Conf. Of  EMBC, Constadinoupolis, Turkey, October, 2001. 
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3. Sotiriades, Ρ., Economou, G. - Ρ. Κ., and Lymberopoulos, D. "Enhanced Applications of αη 

ISDN-based Tele-Working Ρ1atform", IASTED Communication Systems and Net-

works 2002, Malaga, Spain, September, 2002 
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sor Namchul Shin. 
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