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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ νιφςπρα, ηνλ θαζεγεηή θχξην Γεψξγην Υξπζνινχξε, ν νπνίνο κε ηε 

κνλαδηθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ, ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε απηήο ηεο δηαηξηβήο. 

Θα επηζπκνχζα επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, 

θαζεγεηέο θ.θ. Γ. Υξηζηνδνπιάθε θαη Γ. Γαξνθαιάθε, νη νπνίνη κνπ παξείραλ πνιιέο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ρξεηάζηεθε λα ιάβσ ππφςε φρη κφλν γηα ηε δηαηξηβή κνπ αιιά θαη γηα λα 

ηηο έρσ σο αλαθνξά γηα ηε εξγαζία κνπ ζην κέιινλ.   

Γελ ζα κπνξνχζα λα κελ εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ ζε φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ρξήζηκεο πξνηάζεηο πνπ αληαιιάμακε θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ. Δηιηθξηλείο επραξηζηίεο ζηνπο αθνχξαζηνπο ζπλεξγάηεο κνπ              

θ.θ. Κνζκά Αιεμφπνπιν θαη Βαγγέιε Ξαλζάθε γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία  πνπ είρακε φιν απηφ 

ην δηάζηεκα.  

Θα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ αθιφλεηε 

ππνζηήξημή θαη ελζάξξπλζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ. 

Σέινο αηζζάλνκαη φηη πξέπεη λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηε επθαηξία, πνπ κνπ δφζεθε απφ ηα 

Σκήκαηα Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ & Πιεξνθνξηθήο θαη Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ. 

 



   

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

ηε βηνκεραλία, ην ζεκεξηλφ παγθφζκην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πξσηνθαλή αληαγσληζκφ θαη απαηηεηηθνχο πειάηεο, νη νπνίνη επηδεηνχλ θαηλνηφκεο θαη ηαρείεο 

ιχζεηο.  Η θαηαλφεζε θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ ζεσξείηαη αθξνγσληαίνο 

ιίζνο επηηπρίαο ζε έλα ηφζν γξήγνξα εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ.  Η ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ 

εηζαγσγήο ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ, ζε πςειά επίπεδα, 

έρνπλ γίλεη νη θχξηνη παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ηνπ.  Γηα απηφ ην ιφγν, θξίζεθε επηηαθηηθή ε 

αλάγθε χπαξμεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εθάζηνηε 

πξντφλησλ.   

ηε παξνχζα εξγαζία, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο 

(ΓΠ), ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πνιιψλ απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, πάλσ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο.  θνπφο ηεο εξγαζίαο 

ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα απνδνηηθή, αμηφπηζηε θαη εχθνιε ζην ρεηξηζκφ ηεο Γηαδηθηπαθή 

Πιαηθφξκα, γηα ηελ επνπηεία, αμηνιφγεζε θαη επηθχξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο, ζε φιεο 

ηηο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ.  Λεηηνπξγίεο, φπσο ε δηαρείξηζε ρξεζηψλ, έξγσλ, ξφισλ θαη 

αξρείσλ, αλαπηχρζεθαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζε κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα, πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα εξγάδνληαη θαηά ηξφπν ζπλεξγαηηθφ θαη θαηαλεκεκέλν, κεηψλνληαο έηζη αξθεηά 

ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ.   

ηελ εξγαζία απηή, παξνπζηάζηεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ζπλδπαζκέλε 

ρξήζε ηεο Java, ησλ ζρεζηαθψλ ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζε έλα πεξηβάιινλ ηξηψλ 

επηπέδσλ (3-tier), γηα ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Η ηερλνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε Java ζαλ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα εγθαζίζηαηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα, ε Oracle γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε JSP γηα ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ 

ηζηνζειίδσλ, ν Tomcat σο web server θαζψο θαη ε XML γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα.  Οη κέζνδνη θαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη γεληθέο θαη έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ 

ηνπο νξγαληζκνχο.   
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

ήκεξα, ε αλάπηπμε ελφο πξντφληνο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο δηθηπαθήο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα έξγα, πνπ ζπλήζσο είλαη γεσγξαθηθά 

θαηαλεκεκέλα, αμηψλνπλ λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ [1]. ε έλα ζπλεξγαηηθφ εγρείξεκα, γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο πξντφληνο, είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ ιεθζεί ππφςηλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζσκάησζε, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηε αληαιιαγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πξντφλ, ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ απεηθφληζή ηνπ.  Σα λέα θαη απνδνηηθά παξαδείγκαηα κηαο 

δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, ζε κηα παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ζα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλεο αλαζέζεηο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (outsourcing), ζε 

απμαλφκελν αληαγσληζκφ, θαη ζε πίεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο [2].  

1.1. Έθζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο - Κίλεηξν                                  

Παξά ηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πάλσ ζηελ έξεπλα αιιά θαη ζε 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, ε παγθφζκηα αγνξά έρεη αθφκα ειιείςεηο ζε νινθιεξσκέλεο, επέιηθηεο 

θαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθέο ιχζεηο γηα λα ππνζηεξίμεη ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ.  Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιχζεηο πνπ δηαηίζεληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα, εζηηάδνπλ κφλν ζε 

κεκνλσκέλεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ π.ρ. 

παξέρνληαο έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ γηα ζπλεξγαηηθά PDM/PLM, είηε ζε CAD/ VR 

πεξηβάιινληα γηα ηελ κνληεινπνίεζε ή ηνλ έιεγρν ελφο πξντφληνο. Γελ ππάξρεη θακία εξεπλεηηθή 

εξγαζία πνπ λα έρεη παξάζρεη κέρξη ηψξα έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ γηα ηε ζπλεξγαηηθή 

δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ηε δηακφξθσζε πξντφλησλ (data modeling), ηελ επηζεψξεζε/έιεγρν 

(review) θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ(decision making). Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εκπνξηθέο 

ιχζεηο πνπ δηαηίζεληαη, είλαη πεξίπινθεο, κεγάιεο θιίκαθαο θαη παξαδνηέα εξγαιεία (COTS) ηα 

νπνία είλαη ηππηθά πνιχ αθξηβά θαη δχζθνια πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη ΜηθξνΜεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) δελ δχλαληαη ζπλήζσο λα ηα 

ελζσκαηψζνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ δηθψλ ηνπο πξντφλησλ.  Σα πξναλαθεξζέληα 

κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ ην θίλεηξν γηα γίλεη αληηιεπηφ ην πξνηεηλφκελν πιαίζην ηεο 

ελζσκαησκέλεο πιαηθφξκαο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζην WEB, θαη ζα απνθαιείηαη Γηαδηθηπαθή 

Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (Collaborative Web Platform-CWP).  Απηή ε πιαηθφξκα αλαπηχρζεθε 

γηα λα ππνζηεξίδεη ζπλεξγαηηθέο αλάγθεο γηα ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, ηελ επηζεψξεζε ηνπο, ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο θαη ηελ επίδεημή ηνπο.  



Κεθάιαην 1 - Δηζαγσγή   

Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (CWP)                                                                                2 

 

Η CWP είλαη βαζηζκέλε ζηελ ελνπνίεζε ελφο θάζκαηνο ηερλνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Content Management (CM), (CAD), (VR/AR) θαη ηελ Decision Support, κέζσ κηαο δηεπαθήο, 

θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε.  Γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο ηδέαο ρξεηάδεηαη ε νινθιήξσζε ησλ 

αθφινπζσλ εξγαιείσλ: 

 Γιαδικηςακή Πλαηθψπμα: κηα πιαηθφξκα, βαζηζκέλε ζην WEB γηα ηελ ζπλεξγαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο πξντφληνο.  Απηή παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ρξεζηψλ, ησλ έξγσλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο, ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ αξρείσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ (content management). 

 CAD: ελνπνίεζε κε έλα ζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα CAD [3] 

 Τποζηήπιξη Αποθάζευν (DS): ελνπνίεζε κε έλα εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ [4] 

 Δικονική Ππαγμαηικψηηηα (VR): ελνπνίεζε κε κηα εκπνξηθή πιαηθφξκα εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (VR platform) [5] θαη έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα παξνπζίαζεο πεξηερνκέλσλ 

γηα πνιιαπινχο ρξήζηεο (VR viewer) [6] 

 Γιεςπςμένη Ππαγμαηικψηηηα(AR): ελνπνίεζε κε έλα πξφγξακκα παξνπζίαζεο πεξηερνκέλσλ 

Γηεπξπκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο (AR viewer) [7] 

Σν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζα ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν γηα ηελ ζπλεξγαζία πνιιψλ ρξεζηψλ, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξντφληνο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, σο έλα απνδνηηθφ εξγαιείν, απφ ζρεδηαζηέο, 

κεραληθνχο, δηεπζπληέο, πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο.  Δπηηξέπεη ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ή/θαη ζε 

νκάδεο ρξεζηψλ λα εξγαζηνχλ θαηά ηξφπν ζπλεξγαηηθφ, αθφκα θη αλ είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ην πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο.  Παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή πνπ θαζηζηά ηηο νκάδεο ησλ κεραληθψλ 

απνδνηηθέο, βειηηψλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, ε νπνία νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηε νινθιήξσζε ηεο ζρεδηαζηηθήο θάζεο.  

1.2. πκβνιή-Πιενλεθηήκαηα                                                                                                                                

Η θαηλνηνκηθή άπνςε ηεο CWP έγθεηηαη ζηελ θξίζηκε εθηίκεζε ησλ αλζξσπίλσλ παξαγφλησλ 

(human factor), φπσο είλαη απηνί ηεο ζπλεξγαζίαο (collaboration), ηεο παξνπζίαο (presence) θαη ηεο 

εξγνλνκίαο (ergonomics), θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο, πξνζδηνξίδνληαο 

ηηο πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο γηα ηνλ θάζε παξάγνληα, ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Η ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο είλαη ε επέιηθηε 

αξρηηεθηνληθή ηεο, ε νπνία ελζσκαηψλεη ην CAD, ην VR/AR, θαη ην DS ζε έλα αξζξσηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα (modular feature), ην νπνίν είλαη εχθνιν θαλείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη 

θαη λα ην δηαρεηξηζηεί.  ε απηφ, ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη αλάγθεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
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κεραλνινγηθψλ θαη κε-πξντφλησλ έηζη ινηπφλ, ζεσξείηαη φηη είλαη εθαξκφζηκν ζε έλα επξχ θάζκα 

πξντφλησλ θαη ελζσκαηψλεη ζρεδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο θαη εξγαιεία.  Η 

CWP ζα παξέρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηεο ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο, κέζσ κηαο θηιηθήο δηεπαθήο  

θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη νπνίεο δελ κπνξνχλ ζπλήζσο λα 

αληέμνπλ νηθνλνκηθά λα ελζσκαηψζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, πεξίπινθεο θαη κεγάιεο θιίκαθαο 

εκπνξηθέο, άκεζα παξαδνηέεο ιχζεηο (COTS) γηα ηε ζρεδίαζε ελφο πξντφληνο.  Η ρξήζε ηεο CWP 

θαηαδεηθλχεηαη απφ έλα ζελάξην ρξήζεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε  λέσλ εμαξηεκάησλ κηαο 

κεραλήο ιέηδεξ.  

Η πξνηεηλφκελε web πιαηθφξκα επηηξέπεη ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο λα εξγάδνληαη θαηά ηξφπν 

ζπλεξγαηηθφ θαη θαηαλεκεκέλν, πνπ ζα βειηηψλεη ηελ νκαδηθή παξαγσγηθφηεηα θαη ζα κεηψλεη 

αξθεηά ηνλ ρξφλν, πνπ απαηηείηαη γηα ηε γεληθή αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο.  ην πιαίζην ηεο 

αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο, ε CWP πιαηθφξκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο αθφινπζεο δχν 

πεξηπηψζεηο: 

 ςνεπγαηικψρ ζσεδιαζμψρ πποφψνηυν και επιθεϊπηζη αςηϊν: νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο πξντφληνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ ηα δηαζέζηκα ζρέδηα ηνπ πξντφληνο δηα ζπλεξγαζίαο. 

 Απεςθείαρ επίδειξη ηος ζσεδιαζμοω ηος πποφψνηορ και ηηρ πποζαπμογήρ ηος ζηιρ 

απαιηήζειρ ηος πελάηη: Αθ' ελφο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα 

πξνθεηκέλνπ λα επηδεηθλχνπλ ζηνλ Ιζηφ ηα πξντφληα ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ πην πξνεγκέλν 

θαη ξεαιηζηηθφ ηξφπν, θαη αθ' εηέξνπ, νη πειάηεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ έλα πξντφλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπο, κέζσ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ εθζεηεξίνπ.  

πλνπηηθά, ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη:  

 Η γξήγνξε θαη εχθνιε απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ έλα πξντφλ.  

 χγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ θαηαλεκεκέλσλ αηφκσλ. 

  πλεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηε γεσκεηξηθή ζρεδίαζε ησλ πξσηνηχπσλ ελφο 

πξντφληνο. 

 Οπηηθνπνίεζε θαη αιιειεπίδξαζε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ κε ηα θνηλά εηθνληθά πξσηφηππα ηνπ 

πξντφληνο. 

 Τπνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ελφο πξντφληνο θαη ησλ 

παξαιιαγψλ ηνπο. 

 Απεπζείαο επίδεημε θαη πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζε έλα ηξηζδηάζηαην αιιειεπηδξψλ 

πεξηβάιινλ. 
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1.3. Η Γνκή ηεο εξγαζίαο                                                                                                                                   

ε απηήλ ηελ εξγαζία, αλαιχνληαη νη ιφγνη, νη επηινγέο θαη ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σα θεθάιαηα είλαη έηζη δηεπζεηεκέλα ψζηε λα παξέρνπλ 

θαη κηα βαζκηαία εηζήγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηεο πινπνίεζή ηνπο. Η 

εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα θεθάιαηα   

1) Δηζαγσγή: Πεξηγξάθεη ην ιφγν/θίλεηξν θαζψο θαη ην πξφβιεκα απηνχ ηνπ έξγνπ. 

2) Αμηψζεηο: Πεξηγξάθεη ηηο αμηψζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

3) ρέδην ζπζηήκαηνο: Πεξηγξάθεη ηηο επηινγέο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ. 

4) Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο: Πεξηγξάθεη ηελ επηινγή ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

5) Τινπνίεζε: Πεξηγξάθεη ηελ αζθάιεηα θαη ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

6) Γνθηκή: Πεξηγξάθεη ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ησλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηηο 

νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

7) ελάξην Δπίδεημεο: Πεξηγξάθεη έλα ζελάξην ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κεραλήο ιέηδεξ. 

8) Αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο: αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα, πηζαλέο κειινληηθέο εξγαζίεο 

9) πκπεξάζκαηα: επίινγνο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έθβαζε απηνχ ηνπ έξγνπ 

10) Βηβιηνγξαθία:  Οη αλαθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα γίλεη ην ζχζηεκα ζσζηά αληηιεπηφ. 

11) Παξαξηήκαηα: νξνινγία/ζπληκήζεηο , data dictionary, sample data, class diagrams 
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2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

Οη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκεο, κε ην λα ζρεδηάδνπλ λέα πξντφληα θαη λα 

εκπινπηίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ[1].  πλήζσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ελφο πξντφληνο, φια ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη κνηξάδνληαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζρεδίσλ-

αξρείσλ θαη πξνηχπσλ ζπλαξκνιφγεζεο.  πρλά, ηα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία (components) 

ή ηα ππν-ζπγθξνηήκαηα(sub-assemblies) ηνπ πξντφληνο ζρεδηάδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ζρεδηαζηψλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθά πεξηνρέο.  Οη εηαηξείεο ζπρλά θάλνπλ εμσηεξηθέο 

αλαζέζεηο (outsourcing) πνπ αθνξνχλ κεραλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί 

ην ζρέδην θαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο.  ήκεξα, 50-80% φισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνπο αξρηθνχο θαηαζθεπαζηέο ηνπο αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο [8].   

Απηή ε πξάμε ζπρλά δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηαλεκεκέλσλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζρεδηαζκνχ ηα νπνία ζα δηέδηδαλ απνηειεζκαηηθά ηηο γλψζεηο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ. Σα ζρεηηθά πξνβιήκαηα επηιχνληαη ηππηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ηειεθσληθψλ ζπδεηήζεσλ ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  Οη 

ζπλάδειθνη δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ εχθνια γλψκεο, εάλ 

ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε, ηδηαίηεξα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο.  

ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθαξκνγέο επηθεληξψλνληαλ 

ζηε ρξήζε ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ πξντφλησλ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.  Έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ απηέο επίζεο πεξηειάκβαλε 

αλζξψπηλεο πξνζνκνηψζεηο, γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγνλνκηθήο αλάιπζεο εηθνληθψλ πξντφλησλ, ή 

ησλ δηεξγαζηψλ ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο[9].   

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε έξεπλα έρεη επίζεο παξνπζηάζεη δηάθνξεο εθαξκνγέο ηεο Γηεπξπκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality), πνπ πνηθίιινπλ απφ ηα παηρλίδηα, θαη ηελ εθπαίδεπζε 

κέρξη ηηο ζηξαηησηηθέο, ηαηξηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο [10].  Η δπλαηφηεηα ηεο Γηεπξπκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο (AR)γηα ηελ παξνπζίαζε πξντφλησλ αλαθαιχθζεθε πνιχ θαηξφ πξηλ. Γηα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο κε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηαο, ηα πξντφληα κπνξνχλ λα 

παξνπζηάδνληαη ζην κειινληηθά πξαγκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο, αθφκε θαη πξνηνχ λα παξαρζνχλ.   

Σν 1999, ε Dempski παξνπζίαζε ηελ ηδέα ηνπ ζεκαηηθνχ (context-sensitive) ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Γηεπξπκέλε Πξαγκαηηθφηεηα. Υξεζηκνπνίεζε ηελ αγνξά επίπισλ 

σο παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο θπζηθνχ κεγέζνπο, θάπνησλ 

εηθνληθψλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα θπζηθφ θαζηζηηθφ [11]. Πεξίπνπ ηνλ ίδην ρξφλν, ν Zhang θαη ν 

Navab αλέπηπμαλ έλα άκεζν ζχζηεκα κάξθεηηλγθ, βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία ηεο Γηεπξπκέλεο 
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Πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα marker plate είρε παξνπζηαζηεί ζε έλα δσληαλφ ηειενπηηθφ βίληεν, φπνπ ην 

ζχζηεκα ην αλαγλψξηζε θαη ηνπνζέηεζε πάλσ απφ απηφ ηξηζδηάζηαηα πξφηππα πξαγκαηηθψλ 

πξντφλησλ [12].  

Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπζηεκάησλ, βαζηζκέλσλ ζην web, έρεη επίζεο αλαπηπρζεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ.  Απηά ηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ην κάξθεηηλγθ, ην ζρεδηαζκφ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δηεξγαζηψλ, ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή, ηηο ππεξεζίεο, θ.ιπ.   

Οη θαηαλεκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ δσήο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο, ζε έλα 

παγθφζκηα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ, ζπλδένληαη θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Ιζηνχ.   

Πνιιά ζπζηήκαηα, φπσο ην CAD (ζρεδίαζε κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηή) ή ην CAM (βηνκεραληθή 

παξαγσγή κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηή) γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επθπή 

γλψζε, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, έρνπλ επίζεο, ελζσκαησζεί, κέζσ ησλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ Ιζηνχ, ζε απηά ηα δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα ζπλεξγαζίαο [13].   

Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ελφο πξντφληνο γηα ηνλ ζπλεξγαηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζην WEB είλαη: Immersive Discussion Tool (IDT), cPAD [14], Detailed Virtual Design 

System (DVDS) [15], Virtual-based Collaborative Environment (VRCE) [16], Web-enabled Product 

Data Management (PDM) [17] etc.  Δπί πιένλ, δηαηίζεληαη κεξηθά εκπνξηθά εξγαιεία, φπσο ην 

OneSpace.net [18], ην IBM‟s Product Lifecycle Management (PLM) Express Portfolio, eDrawings 

Professional [19] θαη ην Matrix10 [20].  

Σν Computer Supported Collaborative Design (CSCD) είλαη έλαο πνιχ-ρξεζηκνπνηεκέλνο φξνο, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

δηεπηζηεκνληθψλ πξνγξακκαηηζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ.  

Γηάθνξεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ ζην WEB, θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πξσηνηχπσλ γηα CSCD, έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία [21].  Ο 

ζπλεξγαηηθφο ζεσξεηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, πνπ 

θπξίσο απεπζχλεηαη ζε έλα αξηζκφ πξνζεγγίζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηνλ Ιζηφ θαη ζε agents, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαζία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ πξντφληνο, ησλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ζρεδηαζκνχ, ηεο επίιπζεο 

δηρνγλσκηψλ θαζψο θαη ηεο νκαδηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ζεσξεηηθφ 

ζρεδηαζκφ.[22].   

Έρεη επίζεο αλαθεξζεί εθηελήο εξεπλεηηθή εξγαζία πάλσ ζην ζπλεξγαηηθφ CAD, πνπ απεπζχλεηαη 

ζε ζέκαηα, φπσο ηα ζπζηήκαηα νκν-ζρεδηαζκνχ θαη απεηθνλίζεηο βαζηζκέλεο ζε 
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ραξαθηεξηζηηθά/ζπλαξκνιφγεζεο, ηελ νπηηθνπνίεζε κε βάζε ζην web, ηξηζδηάζηαηεο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα εθαξκνγέο ζην web θαη ε ηξηζδηάζηαηε ζπλερή ξνή κέζσ ησλ δηθηχσλ[23].  

Σα ζπζηήκαηα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε ζπλεξγαηηθή 

δηακφξθσζε πξντφλησλ, είραλ επίζεο πξνηαζεί ζην παξειζφλ [24].  Η θνηλή νπηηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ πξντφλησλ θαη ε ζπλεξγαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο είλαη έλαο άιινο ζεκαληηθφο 

ηνκέαο ηεο εξγαζίαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  Οη κέζνδνη γηα ηελ δηαλνκή ησλ εηθνληθψλ 

απεηθνλίζεσλ ησλ πξντφλησλ, κέζσ ηνπ Ιζηνχ, θαη έλαο αξηζκφο CAD-ελζσκαησκέλσλ θνηλψλ 

εξγαζηαθψλ ρψξσλ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα ηε θαηαλεκεκέλε 

αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ [25]. Σα θνηλά πεξηβάιινληα κε βάζε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 

ππέξ ηεο  αιιειεπηδξαζηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

[26][27].   

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη, εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή 

εξγαιείσλ ζπλεξγαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο.  

Μφλν ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θαηαδείμεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο, πνπ λα δχλαληαη λα 

απεπζπλζνχλ ζε αιιεινζπζρεηηζκέλεο θάζεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο ε κνληεινπνίεζε, ε 

αλαζεψξεζε θαη ε αλάιπζε [23].   

Δπηπιένλ, δηάθνξνη πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ έρνπλ κπεη ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ.  Κάπνηα ελδεηθηηθά εκπνξηθά εξγαιεία ινγηζκηθνχ 

είλαη ηα Creo Elements/Pro ECAD-MCAD Collaboration [28], ENOVIA [29], IBM PLM Express 

Portfolio [30] and Teamcenter [31]. 
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3. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ 

3.1. Γηακφξθσζε πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

Μηα πεξίπησζε ρξήζεο (use case) θαζνξίδεη έλα ζηφρν-πξνζαλαηνιηζκέλν ζχλνιν 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ (actors) θαη ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο. Οη 

ρξήζηεο είλαη νκάδεο έμσ απφ ην ζχζηεκα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε απηφ. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

είλαη κηα θαηεγνξία ρξεζηψλ, ξφινη πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ, ή άιια 

ζπζηήκαηα. Μηα πεξίπησζε ρξήζεο αξρίδεη απφ έλαλ ρξήζηε, πνπ έρεη έλαλ ηδηαίηεξν ζηφρν ζην 

κπαιφ ηνπ, θαη νινθιεξψλεηαη επηηπρψο, φηαλ εθείλνο ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί. Πεξηγξάθεη ηελ 

αθνινπζία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία πνπ ζα ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο πηζαλέο παξαιιαγέο απηήο ηεο αθνινπζίαο, π.ρ., ελαιιαθηηθέο αθνινπζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην ζηφρν, θαζψο επίζεο θαη αθνινπζίεο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε απνηπρία ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο, ιφγσ  ρεηξηζκφο ιάζνπο, θ.ιπ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο (use case) ζπιιακβάλνπλ ην πνηνο (ρξήζηεο) θάλεη πνηα 

(αιιειεπίδξαζε) κε ην ζχζηεκα, γηα πνην ζθνπφ (ζηφρνο), ρσξίο λα αληηκεησπίδεη ηα εζσηεξηθά 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ ζχιιεςε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, θαη ππφ απηήλ ηε κνξθή, δηαδξακαηίδνπλ έλαλ βαζηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξντφλησλ.  Σα αθφινπζα ηκήκαηα πεξηγξάθνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο, ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξίπησζεο. 

3.1.1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ρξεζηψλ  

Όινη νη ρξήζηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ CWP πξνζδηνξίδνληαη θαη ε πεξηγξαθή ηνπο 

παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

    Υπήζηηρ                                          Πεπιγπαθή 

 

Γηαρεηξηζηήο 
(administrator) 

Απηφο ν ρξήζηεο αληηπξνζσπεχεη θάπνηνλ πνπ έρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φια ηα 

ηκήκαηα θαη ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη αξκφδηνο γηα 

ηε δεκηνπξγία ή ηε δηαγξαθή ησλ ινγαξηαζκψλ ρξήζηε, ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

ππαξρφλησλ έξγσλ  θαη ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο γηα  

ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ  

ρεδηαζηήο 

Γηεπζπληήο 

(user) 

Απηφο ν ρξήζηεο αληηπξνζσπεχεη θάπνηνλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα γηα ηελ δεκηνπξγία έξγσλ θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε φια 

ηα ελζσκαησκέλα εξγαιεία. Απηφο ν ρξήζηεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο έρεη ν administrator (π.ρ. γηα ηελ δεκηνπξγία 

ινγαξηαζκνχ ρξήζηε, λα βιέπεη φια ηα έξγα ηεο πιαηθφξκαο). 
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Πειάηεο 

(customer) 

Απηφο ν ρξήζηεο αληηπξνζσπεχεη θάπνηνλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα γηα λα θάλεη ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ. Ο πειάηεο 

κπνξεί λα βιέπεη ηνπ θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ ζε 2D/3D κνξθή, ρσξίο λα 

εηζέξρεηαη ζηελ πιαηθφξκα. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ 

εθζεηήξην ρψξν ηνπ VR, θαη ηνπ AR, ν administrator πξέπεη λα ηνπ εθρσξήζεη ηα 

θαηάιιεια πξνλφκηα. 
Πίλαθαο 1: Υξήζηεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο 

3.1.2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεηο ηνπ CWP ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

Υπήζη Πεπιγπαθή 

1. Δηζαγσγή ζην 

ζχζηεκα 

Οη ρξήζηεο κεηά ηελ ιήςε ησλ πηζηνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχλ λα 

θάλνπλ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. 

2.Γεκηνπξγία 

ινγαξηαζκνχ 

Ο administrator ζα δχλαηαη λα δεκηνπξγεί, λα επεμεξγάδεηαη, λα δηαγξάθεη 

ινγαξηαζκνχο ρξήζηε 

3. Άπνςε ηεο 

αξρηθήο ζειίδαο 

ηνπ ρξήζηε 

Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί απφ ηελ αξρηθή ζειίδα λα έρεη πξφζβαζε ζην πξνθίι 

ηνπ γηα λα ελεκεξψλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Θα κπνξεί επίζεο λα 

βιέπεη ηα έξγα πνπ έρεη απηφο ν ίδηνο ή θαη απηά ζηα νπνία ζπκκεηέρεη θαη ζα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηα κελχκαηα πνπ έρεη ιάβεη απφ άιινπο 

ρξήζηεο. 

4.Γεκηνπξγία 

Έξγνπ 

Ο ρξήζηεο ζα δχλαηαη λα δεκηνπξγεί λέα έξγα, θαζνξίδνληαο ην φλνκα, ηνλ 

ηχπν θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ή λα δηαγξάθεη ππάξρνληα έξγα. 

5.Γεκηνπξγία 

Ρφισλ 

Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί, λα επεμεξγάδεηαη, λα δηαγξάθεη ξφινπο 

πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδνπλ ιεπηνκεξψο ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζήο ηνπο ζε ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο  

6.Πξνζζήθε 

ρξεζηψλ ζην 

έξγν 

Μεηά ηελ δεκηνπξγία ελφο έξγνπ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα θάλεη αλάζεζε ησλ ξφισλ ηνπο  ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. Θα δχλαηαη λα πξνζζέηεη, λα δηαγξάθεη ζπκκεηέρνληεο ή αθφκα θαη λα 

αιιάμεη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ ππαξρφλησλ. 

7. Γηαρείξηζε ησλ 

αξρείσλ ηνπ 

έξγνπ 

Έλαο ρξήζηεο έξγνπ ή έλαο ζπκκεηέρσλ ζε απηφ, ππφ ηνλ φξν φηη έρεη ηα 

θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, ζα δχλαηαη λα θνξηψλεη/θαηεβάδεη 

/αθαηξεί θάπνηεο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ, λα θνξηψλεη/θαηεβάδεη /αθαηξεί αξρεία 

απφ ηελ απνζήθε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη λα θνξηψλεη/θαηεβάδεη/αθαηξεί 

πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ.  

8.Γεκηνπξγία 

Μελπκάησλ 

Οη ρξήζηεο ζα δχλαληαη λα επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα κέζσ γξαπηψλ 

κελπκάησλ θαζψο επίζεο λα δεκηνπξγνχλ, λα απαληνχλ, λα δηαγξάθνπλ θαη 

λα βιέπνπλ εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα κελχκαηα. 

9. Υξήζε ηνπ 

Μεραληζκνχ 

πλνκηιηψλ  

Οη ρξήζηεο ζα δχλαληαη λα επηθνηλσλνχλ  ζπγρξφλσο κέζσ ζπλνκηιηψλ ζε έλα 

θαλάιη πξνεπηινγήο ηνπ ή ζηα θαλάιηα, πνπ βαζίδνληαη ζηα έξγα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Θα δχλαληαη λα επηιέγνπλ λα ζπλνκηινχλ κε public ή private 

mode  

10. Υξήζε ηνπ 

CAD εξγαιείνπ 

Οη ρξήζηεο ζα δχλαληαη λα ζρεδηάδνπλ, λα βιέπνπλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηα 

γεσκεηξηθά πξφηππα ελφο πξντφληνο κεκνλσκέλα ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε       

ζπλεξγαηηθέο ζπλεδξίεο CAD κε άιινπο ρξήζηεο. 
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11.Υξήζε 

εξγαιείσλ 

εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο 

Οη ρξήζηεο ζα δχλαληαη λα εηζαγάγνπλ ηα γεσκεηξηθά πξφηππα, ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ CAD ζπλεδξηψλ, λα θαζνξίδνπλ ηελ 

αθνινπζία ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο θαη ζπλεξγαηηθά λα επαλεμεηάδνπλ ηα 

ελαιιαθηηθά ζρέδηα ησλ πξντφλησλ.  

12. Υξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ γηα ηελ 

ζηήξημε ησλ 

απνθάζεσλ 

Οη ρξήζηεο ζα δχλαληαη λα αμηνινγνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πνπ βαζίδνληαη 

ζε πνηνηηθά ή πνζνηηθά θξηηήξηα θαη ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηά ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε κηαο ηειηθήο απφθαζεο, σο πξνο ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο. 

13.Υξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ 

Γηεπξπκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο 

Ο ρξήζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα έρεη κία πξνεπηζθφπεζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ 

πξνηχπνπ ηνπ πξντφληνο, ζε έλα AR εθζεηήξην, φπνπ ζα κπνξεί λα αιιάδεη ηε 

ζέζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη κεξηθέο ηδηφηεηεο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα ην 

ηνπνζεηήζεη ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

14. Άπνςε ησλ 

θαηαιφγσλ ησλ 

πξντφλησλ 

Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη ηνπο online web θαηαιφγνπο ησλ 

πξντφλησλ θαη λα ηνπο εμεηάζεη (κεκνλσκέλα) κε 3D αιιειεπίδξαζε ή/θαη ζε 

2D κηθξνγξαθία. 

15. Άπνςε ηνπ 

εγρεηξηδίνπ 

ρξήζεο 

Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα έρεη πξφζβαζε ζην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε ψζηε λα 

θαηαλνεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ησλ ηξφπσλ πξφζβαζεο γηα ηα 

νινθιεξσκέλα εξγαιεία. 

16. Άπνςε ησλ 

επαθψλ 

Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ςάρλεη γηα επαθέο ζηελ πιαηθφξκα, λα βιέπεη ην 

πξνθίι ηνπο θαζψο θαη επίζεο λα ζηέιλεη κελχκαηα θαη/ή λα πξνζζέηεη απηέο 

ηηο επαθέο ζηα έξγα.  

17. Απνζχλδεζε 

απφ ην ζχζηεκα 

Οη ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα εμέιζνπλ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 

απνζπλδεζνχλ. 

Πίλαθαο 2: Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

3.2. Γηαγξάκκαηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σν παξαθάησ ζρήκα αληηπξνζσπεχεη ην δηάγξακκα κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο (use case diagram) 

ηνπ CWP ζπζηήκαηνο. Μηα γξακκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχλδεζε ελφο ρξήζηε κε έλα use case, 

θάζε θνξά πνπ o ρξήζηεο  αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ιεηηνπξγίαο. 
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ρήκα 1: Γηαγξάκκαηα ιεηηνπξγηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ  

 

3.3. Πξνδηαγξαθέο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο  

Κάζε use case πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη, ψζηε απηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα λα επηηεπρζεί.  Πεξηιακβάλεη ηελ πξνυπφζεζε 

(Precondition), ηε ξνή ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ αθνινπζία (post condition). To “Precondition” 

πξνζδηνξίδεη απηφ πνπ έξρεηαη πξηλ απφ ηελ πεξίπησζε ρξήζεο θαη ην “post condition” απηφ πνπ 

έπεηαη απηήο.  Με άιια ιφγηα, απηέο είλαη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πεξίπησζε ρξήζεο. 
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1) ωνδεζη ζηο ζωζηημα 

Πποχπψθεζη (Precondition): έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί έλαο ινγαξηαζκφο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή απφ 

ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ηεο ζχλδεζεο δηαπηζηεπηήξηα (login credentials) απηνχ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ παξέρνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή (administrator) ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ροή ηυν γεγονψηυν (Flow of event):  Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην φλνκα ηνπ θαη ηνλ πξνζσπηθφ 

θσδηθφ ηνπ ζηε ζειίδα ζχλδεζεο θαη πηέδεη ην θνπκπί «ζχλδεζε». Σν ζχζηεκα ειέγρεη εάλ ν 

ρξήζηεο έρεη εηζαγάγεη έγθπξα ζηνηρεία, θάλνληαο έιεγρν ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  Δάλ ηα ζηνηρεία 

απηά είλαη αλαθξηβή, ηφηε ην ζχζηεκα ζα ελεκεξψζεη ην ρξήζηε θαη ζα ηνλ πξνηξέςεη λα 

μαλαδνθηκάζεη ή ζα δεηήζεη λα γίλεη ππελζχκηζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα έρεη μεράζεη. 

Ακολοςθία (Post condition): Αθνχ έρεη γίλεη ε πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε ηφηε 

ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα.  Οη ζπλεδξίεο ηνπ ζα δηαξθέζνπλ έσο φηνπ απνζπλδεζεί απφ απηφ, ή ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ελεξγφο γηα θάπνην δηάζηεκα, ηφηε ζα ηνπ δεηεζεί απφ ην ζχζηεκα λα 

επαλαζπλδεζεί εάλ επηζπκεί πάιη λα έρεη πξφζβαζε ζε απηφ. 

 

2) Γιασείπιζη ηυν λογαπιαζμϊν ηυν σπηζηϊν και ηυν έπγυν ηοςρ (Admin) 

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη ν administrator έρεη ήδε ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα  

Flow of event:  Ο administrator δεκηνπξγεί έλαλ λέν ινγαξηαζκφ γηα ηνλ ρξήζηε, απφ ηελ επηινγή 

"Create User".  Όηαλ θάπνηνο εηζέξρεηαη ζε απηή ηε ζειίδα, εκθαλίδνληαη ηα αθφινπζα πεδία, ηα 

νπνία είλαη πξνζβάζηκα ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη. «Όλνκα ρξήζηε, θσδηθφο πξφζβαζεο, φλνκα, 

επψλπκν, εηαηξεία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, skype θ.ιπ.».  Μεηά απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ, πνπ αλαθέξνληαη κε ηνλ αζηεξίζθν(*)θαη παηψληαο ην θνπκπί “save”, 

δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ινγαξηαζκφο ρξήζηε.  Καηφπηλ παηψληαο ην θνπκπί “Send E-mail”, έλα 

θξπκκέλν ειεθηξνληθφ κήλπκα ζα δεκηνπξγεζεί απφ ην ζχζηεκα θαη ζα απνζηαιεί ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ λένπ ρξήζηε, πνπ ζα ηνπ παξέρεη ηα απνδεηθηηθά δηαπηζηεπηήξηα εο 

ζχλδεζεο ηνπ θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο.  

Ο administrator δχλαηαη λα ςάρλεη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο ή  έξγα θαζψο θαη λα δηαγξάθεη, λα 

ελεκεξψλεη ηνπο ππάξρνληεο ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεζηψλ. Μπνξεί επίζεο λα βιέπεη, λα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα δηαγξάθεη νπνηαδήπνηε απφ ηα ππάξρνληα έξγα. 

Post-condition: Αθνχ ζα έρεη ιάβεη ν λένο ρξήζηεο  e-mail απφ ην ζχζηεκα κε πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ζχλδεζή ηνπ, ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα. Οπνηεζδήπνηε απφ 

ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ administrator ζα έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε.  πλεπψο, εάλ ν administrator δηαγξάςεη έλαλ ινγαξηαζκφ θάπνηνπ ρξήζηε, ελψ ν ρξήζηεο 

είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα, ζα ελεκεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

ζχλδεζεο εθείλνπ ηνπ ρξήζηε, δελ ζα έρνπλ πιένλ ηζρχ. 
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3) Άποτη ηηρ απσικήρ ζελίδαρ & ηυν επαθϊν  

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη ν ρξήζηεο έρεη ήδε ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα 

Flow of Events:  Ο ρξήζηεο απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ζα δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζην πξνθίι ηνπ 

(ζχληνκν βηνγξαθηθφ) θαη/ή λα ην ελεκεξψλεη κε πξνζσπηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηέο. Θα δχλαηαη επίζεο 

λα βιέπεη ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρεη απηφο ν ίδηνο ή απηά ζηα νπνία ζπκκεηείρε θαζψο επίζεο 

λα βιέπεη ηα κελχκαηα πνπ δελ έρνπλ αλνηρηεί θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ απηψλ πνπ έρεη ιάβεη απφ 

άιινπο ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ςάρλεη γηα επαθέο ζηελ πιαηθφξκα θαη λα βιέπεη ην 

πξνθίι ηνπο online θαζψο επίζεο λα ηνπο ζηέιλεη κελχκαηα θαη/ή λα ηνπο πξνζζέζεη ζηηο επαθέο 

ηνπ γηα θάπνην πξφγξακκα. 

 

4) Γημιοςπγία έπγος 

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα. 

Flow of Events: Ο ρξήζηεο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν έξγν, αλαθέξνληαο φλνκα, ηνλ ηχπν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θάλνληαο κία πεξηγξαθή. Ο ηχπνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδέεη ην θαηάιιειν 

πξφηππν (template) απφ ηα 4 πνπ παξέρνληαη, κε ην ελζσκαησκέλν εξγαιείν πνπ θάπνηνο επηζπκεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα απηφ ην έξγν.  

Post-condition: Μεηά ηελ δεκηνπξγία ελφο έξγνπ, απηφ απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ ρξήζηε, φπνπ ν administrator ζα δχλαηαη λα ην επεμεξγαζηεί 

ή λα ην δηαγξάςεη αξγφηεξα εάλ ζα ήζειε.  

 

5) Γιασειπιζμψρ πψλυν (δικαιϊμαηα ππψζβαζηρ) 

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα 

Flow of Events: Ο ρξήζηεο ζα δχλαηαη λα δεκηνπξγεί, λα επεμεξγάδεηαη  θαη λα δηαγξάθεη ξφινπο 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ έξγνπ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, ζπγθεθξηκέλα 

ζε απηφ.  Έλαο ξφινο ζα κπνξνχζε λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ή θαη λα ηελ αξλείηαη  ζε 5 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, δειαδή απηήλ ηνπ αλεβάζκαηνο ή/θαη ηνπ θαηεβάζκαηνο κηαο 

ηνπ έθδνζεο, ηνπ αλεβάζκαηνο ή/θαη ηνπ θαηεβάζκαηνο αξρείσλ απφ ηελ απνζήθε, λα ρεηξίδεηαη ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξντφληνο γηα ηελ εηζαγσγή ή/θαη ηε δηαγξαθή  ηνπ. 

Post condition: Μεηά ηελ δεκηνπξγία θάπνηνπ ξφινπ, απηφο ζψδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη 

εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ ξφισλ ηνπ ρξήζηε, φπνπ νη ρξήζηεο/ ηδηνθηήηεο δχλαληαη λα ηνπο 

επεμεξγάδνληαη ή λα ηνπο δηαγξάθνπλ εάλ ζα ήζειαλ αξγφηεξα.  Οη ξφινη πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

παξαηίζεληαη ζε πίλαθεο, θαη είλαη δηαζέζηκνη γηα απηνχο πνπ έρνπλ ην έξγν ψζηε λα παξέρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε νπνηνπζδήπνηε λένπο ζπκκεηέρνληεο.  
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6) Γιασείπιζη ηυν σπηζηϊν ηος έπγος 

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα, είλαη θχξηνη ελφο 

έξγνπ θαη ππάξρνπλ νη ξφινη. 

Flow of Events: Ο θάηνρνο ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα επεμεξγάδεηαη ή λα δηαγξάθεη λένπο ρξήζηεο απφ 

ηα έξγα πνπ έρεη.  Δπηιέγεη δηαζέζηκνπο ρξήζηεο απφ ηηο επηινγέο drop menu θαη ηνπο εθρσξεί ηα 

θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, απφ ην αληίζηνηρν (πηπζζφκελν) drop menu.  

Post condition: Αθφηνπ έρεη πξνζηεζεί ή έρεη δηαγξαθεί έλαο ρξήζηεο απφ έλα πξφγξακκα, απηή ε 

ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ν πίλαθαο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ 

ελεκεξψλεηαη αλαιφγσο. Δπίζεο, θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη ή δηαγξάθεηαη έλαο ρξήζηεο απφ έλα 

έξγν, ην drop menu κε ηνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα λα πξνζηεζνχλ 

αξγφηεξα, ελεκεξψλεηαη θαη απηφ αλαιφγσο.  

 

7) Γιασείπιζη ηυν απσείυν ηος έπγος 

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα θαη έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ 

Flow of Events: Ο θάηνρνο ηνπ έξγνπ έρεη φια ηα δηθαηψκαηα λα ρεηξηζηεί ην αξρείν κε ηα 

δεδνκέλα. Οη άιινη ζπκκεηέρνληεο κε βάζε  ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζήο ηνπο ζα κπνξνχλ λα 

ρεηξίδνληαη ηηο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ, ηα αξρεία θαη ηνπο θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ.  Έλαο ρξήζηεο 

δχλαηαη λα αλεβάδεη/λα θαηεβάδεη/θαη λα δηαγξάθεη ηηο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 

αξρείσλ ή/θαη ζηα πξφηππα ησλ πξντφλησλ. 

Post condition: Αθνχ ν ρξήζηεο έρεη θνξηψζεη κηα λέα έθδνζε, ή/θαη έλα λέν αξρείν ή/θαη έλα λέν 

πξντφλ, νη αληίζηνηρνη πίλαθεο ελεκεξψλνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην φλνκα, απφ 

πνηνλ θαη πφηε δεκηνπξγήζεθε, θαη είλαη ηψξα έηνηκνη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ άιινπο 

ρξήζηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα λέα έθδνζε θνξηψλεηαη, ν πίλαθαο πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ηεο 

καδί κε κία  πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο σο αλαθνξά ηηο δηαθνξέο απφ ηε πξνεγνχκελε έθδνζε.  

Όηαλ ηα λέα πξντφληα θνξηψλνληαη, έλαο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε ηφηε λα δεη ην πξντφλ ζηνπο 2D 

ή/θαη 3D θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ. 

  

8) Γιασείπιζη μηνςμάηυν  

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα. 

Flow of Events: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί/λα βιέπεη /λα δηαγξάθεη θαη λα απαληά ζηνπο 

άιινπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο δηα γξαπηψλ κελπκάησλ Ο ρξήζηεο ςάρλεη θαη επηιέγεη ρξήζηεο 

απφ ηηο επαθέο ηεο πιαηθφξκαο, πξνζδηνξίδεη ην έξγν γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη απηφ ην κήλπκα θαη 

έπεηηα ζπκπιεξψλεη ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ. 
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Post condition: Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο, απηφ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα outbox θαζψο 

επίζεο θαη ζην πίλαθα inbox ηνπ απνζηνιέα. Όηαλ έλαο ρξήζηεο ιακβάλεη έλα λέν κήλπκα, ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ αξρηθή ζειίδα, παξέρεηαη πιεξνθνξία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ πνπ δελ 

έρνπλ αλνηρηεί θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα βιέπεη, λα 

δηαγξάθεη ηα κελχκαηα, πνπ ππάξρνπλ ζηνπο inbox/outbox πίλαθεο ή λα επηιέμεη λα απαληήζεη ή 

λα πξνσζήζεη έλα κήλπκα πνπ έρεη ιάβεη. 

 

9) Υπήζη ηος μησανιζμοω ζςνομιλίαρ 

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα. Με βάζε ηα έξγα πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ππάξρεη επίζεο θαη ην  αληίζηνηρα θαλάιηα ζπλνκηιηψλ (chat channel).  

Flow of Events: Έλαο ρξήζηεο δχλαηαη λα ζπλνκηιεί κε άιινπο ρξήζηεο πιαηθνξκψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ζπλνκηιίαο. Έλα θαλάιη πξνεπηινγήο (default channel) παξέρεηαη γηα 

λα είλαη ζε ζέζε φινη νη ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ. Με βάζε ηα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν θάζε 

ρξήζηεο, ππάξρνπλ θαη δηαζέζηκα θαλάιηα (channels) γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ίδηνπ έξγνπ. Έλαο 

ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα απνθαζίδεη εάλ ζέιεη λα ζπλνκηιεί ζε public ή ζε private mode.  Με ηνλ 

private mode, ε επηθνηλσλία ηνπ είλαη κφλν κε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε.  

 

10) Υπήζη ηος CAD Δπγαλείος  

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα έξγν ζρεδίαζεο. Σν έξγν απηφ δεκηνπξγήζεθε επηιέγνληαο σο ηνλ ηχπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 

«ρέδην» (πξφηππν 1)  

Flow of Events: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ απηφλνκν ή ζπλεξγαηηθφ ηξφπν γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην 

CAD εξγαιείν. Σν ζχζηεκα δεηά απφ ην ρξήζηε λα πξνζδηνξίζεη, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ηνπηθφ 

ζχζηεκα, ην  αξρείν ζρεδίαζεο ηνπ έξγνπ. Όηαλ ν ρξήζηεο ζα έρεη θαζνξίζεη ην θάθειν 

(directory), ην ζχζηεκα ηνλ ξσηά εάλ ζέιεη λα θαηεβάζεη ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε πνπ είλαη 

δηαζέζηκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Οη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξία ζπλεξγαζίαο ζα έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ηαπηφρξνλα θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσκεηξηθνχ 

πξνηχπνπ, έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζην ζρέδην.  

Post-condition: Όηαλ ρξήζηεο ζα έρεη δεκηνπξγήζεη ηα πξφηππα ησλ πξντφλησλ, απηά 

θνξηψλνληαη ζην ζχζηεκα σο κία λέα έθδνζε θαη ζα είλαη κεηέπεηηα δηαζέζηκα πξνο επαλεμέηαζε 

ζηελ VR πιαηθφξκα. 

11) Υπήζη ηηρ Πλαηθψπμαρ Δικονικήρ Ππαγμαηικψηηηαρ  
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Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζηε δηαδηθαζία επηζεψξεζεο ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ηεο ζρεδίαζεο δεκηνπξγήζεθε, επηιέγνληαο σο 

ηχπν ηνπ έξγνπ “Review” (πξφηππν έξγνπ  2)  

Flow of Events: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ απηφλνκν ή ηνλ ηξφπν client/server mode γηα λα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  Σν ζχζηεκα δεηά απφ ην ρξήζηε λα 

θαζνξίζεη ζε πην ζεκείν, εληφο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην αξρείν κε ην ζρέδην ηνπ έξγνπ.  

Μφιηο ν ρξήζηεο ζα έρεη πξνζδηνξίζεη ηνλ θαηάινγν, ην ζχζηεκα ζα ηνλ ξσηήζεη εάλ ζέιεη λα 

θαηεβάζεη ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  Άπαμ θαη ν 

ρξήζηεο έρεη πξνβεί ζε απηφ, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα αξρίζεη ή λα πξνζρσξήζεη ζηελ ζπλεδξία 

γηα ηελ ζπλεξγαηηθή αλαζθφπεζε ελφο ζρεδίνπ,  ζε έλα θνηλφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Σν ζχζηεκα 

παξέρεη ηελ πινήγεζε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Οη ρξήζηεο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα εηζαγάγνπλ ηα γεσκεηξηθά πξφηππα, πνπ δνκήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζπλεδξηψλ CAD, λα θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά ζπλαξκνιφγεζεο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηά ζπλεξγαζίαο.  

Post condition: Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνηχπσλ ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζεηξάο 

ζπλαξκνιφγεζήο ηνπο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνέθππηαλ θάπνηα πξνβιήκαηα, ηφηε ν 

ζρεδηαζηήο ζα ελεκεξσλφηαλ γηα ηηο δηνξζψζεηο πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηεο λα γίλνπλ. Δάλ ηα 

πξντφληα ζα ήηαλ θαιά σο ελαιιαθηηθή ιχζε, ζα παξείραλ θαη ην δηθφ ηνπο input αμηνιφγεζεο ζην 

εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ.  

 

12) Η Υπήζη ηος επγαλείος  DS  

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα έξγν αμηνιφγεζεο. Σν έξγν  ηεο ζρεδηαζκνχ δεκηνπξγείηαη δηα ηεο επηινγήο σο ηχπνο 

πξνγξάκκαηνο «Αμηνιφγεζε» (πξφηππν έξγνπ 3) 

Flow of Events: Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα θάλεη κηα λέα αμηνιφγεζε ή λα επεμεξγαζηεί ηελ ήδε 

ππάξρνπζα. Σν DS παξέρεη βνήζεηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηελ ηειηθή θάζε ειέγρνπ ηνπ 

πξντφληνο κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζην πξντφλ. Η 

εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ ζηελ ελφηεηα ππνζηήξημε απνθάζεσλ είλαη έλα ζχλνιν απφ ελαιιαθηηθά 

ζρέδηα ηνπ πξντφληνο πνπ έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

ζπλεδξίαο. Η αμηνιφγεζε θαη ε θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ πξντφληνο ζα 

θαζνξηζηνχλ ιεπηνκεξψο ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο βαξχηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. Η Decision Engine 

γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζα παξέρεη ζην ρξήζηε κηα ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ ζρεδηαζηηθψλ ιχζεσλ, 

θαη ζπλεπψο, ζα παξέρεη κηα πξφηαζε,  πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ κεηξηθή γηα ην πνηεο ιχζεηο 

ζεσξνχληαη θαιέο.  
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Post condition: Μφιηο ην ζχζηεκα ζα έρεη θάλεη ηελ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ, ν 

Γ/ληήο θαη νη κεραληθνί ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

επηιεγκέλνπ πξντφληνο θαζψο επίζεο θαη λα θνξηψζνπλ ην πξφηππφ ηνπ ζην θαηάινγν κε ηα 

πξντφληα πνπ ζα δηαηίζεληαη γηα ηνπο πειάηεο.  

 

13) Γιασείπιζη ηυν καηαλψγυν με ηα πποφψνηα  

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη ηα πξντφληα είλαη αλεβαζκέλα ζην ζχζηεκα απφ έλαλ 

πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε. Γηα λα δχλαηαη ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζηελ ελφηεηα ζπγγξαθή ηνπ 

πξντφληνο (product authoring), ψζηε λα αλεβάδεη ηα πξφηππα ησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη ζην έξγν επίδεημεο ηνπ. Σν έξγν απηφ δεκηνπξγήζεθε δηα ηεο επηινγήο «επίδεημε» σο 

ηχπν ηνπ έξγνπ(πξφηππν έξγνπ 4). Οη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο πίλαθεο ησλ 

πξντφλησλ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο ρσξίο ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα πηζηνπνηήζεη ηελ 

απζεληηθφηεηά ηνπ ζηελ πιαηθφξκα.  

Flow of Events: Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ online θαη 

λα ηα εμεηάζεη (κεκνλσκέλα) ζε ηξηζδηάζηαηε θαηάζηαζε (VRML) ή/θαη ζε 2-δηαζηηηηθή 

θαηάζηαζε (thumbnails). ηελ ηξηζδηάζηαηε θαηάζηαζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εζηηάζεσο, 

παλνξακηθήο ιήςεο θαη πεξηζηξνθήο ηνπ θαζ‟ ελφο απφ ηα ππάξρνληα πξντφληα, ψζηε λα κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα θαηαλνεί θαιχηεξα (πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα) ηελ γεσκεηξία, ην πιηθφ θαη ηελ 

ζχζηαζε ηνπ πξντφληνο.  

Post-condition: Έλαο επηθπξσκέλνο ρξήζηεο ζα δχλαηαη επίζεο λα θαηεβάδεη/λα δηαγξάθεη ηα 

πξφηππα ησλ πξντφλησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ππφ ηνλ φξν φηη ζα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα ην θάλεη. 

 

14) Υπήζη VR/AR εικονοζκοπίυν 

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην 

έξγν ηεο επίδεημεο. Σν έξγν ζρεδηαζκνχ δεκηνπξγήζεθε δηα ηεο επηινγήο «Δπίδεημε» σο ηχπν ηνπ 

έξγνπ(πξφηππν έξγνπ 4) 

Flow of Events: Μεηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ, ζεηξά έρεη ε πξνεηνηκαζία ελφο εθζεηεξίνπ, φπνπ ζα κπνξεί λα γίλεηαη επίδεημε 

ηνπ πξντφληνο ζηνπο πειάηεο online. Η επίδεημε απηή κπνξεί λα είλαη θαηά ηξφπν ζπλεξγαηηθφ κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ VR πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο πεξηερνκέλσλ απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο ή 

ζε έλαλ απηφλνκν ηξφπν (standalone mode) κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο AR viewer. Δάλ ν ρξήζηεο 

δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα ππάξρνληα (ζηε βάζε δεδνκέλσλ) πεξηβάιινληα VR θαη δελ 

δχλαηαη λα θάλεη ηε δηθή ηνπ παξνπζίαζε ζην επηζπκεηφ πεξηβάιινλ, ζε ηξηζδηάζηαηε θαηάζηαζε, 
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ηφηε ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ AR πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνεπηζθφπεζεο (preview) ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξνηχπνπ ηνπ πξντφληνο επάλσ ζε κηα θσηνγξαθία, 

πνπ έρεη ιεθζεί απφ ςεθηαθή θάκεξα.  Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαη κπνξεί λα αιιάδεη ηε ζέζε θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα ην ηνπνζεηήζεη ζηελ επηζπκεηή ζέζε, κέζα ζην 

εηθνληθφ δηάζηεκα. Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαη αιιάδεη κεξηθέο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο (δει. 

ρξψκα, πιηθφ, ζχζηαζε, θιίκαθα) πξνθεηκέλνπ λα ην πξνζαξκφζεη, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ/ηεο. 

Post condition: Αθνχ ζα έρεη γίλεη ε επίδεημε ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε, απηφο ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα θάλεη πεξαηηέξσ ζρφιηα ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ή κπνξεί λα ζπλερίζεη θαη λα 

δψζεη  ηελ παξαγγειία, ζε πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα ηνλ ηθαλνπνηνχζε. 

 

15) Γιεπεωνηζη  ηος εγσειπιδίος ηος σπήζηη και έξοδορ απψ ηο ζωζηημα  

Precondition: Τπφ ηνλ φξν φηη νη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα 

Flow of Events:  Ο ρξήζηεο ζα δχλαηαη λα δεη ην εγρεηξίδην ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγνληαο απφ ην 

menu ηνλ αληίζηνηρν ζχλδεζκν. Ο Administrator έρεη έλα δηαθνξεηηθφ εγρεηξίδην απφ απηφ πνπ 

παξέρεηαη γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο.  Δάλ επηιέμνπλ ηνλ „Logout‟ ζχλδεζκν, νη ρξήζηεο βγαίλνπλ 

απφ ην ζχζηεκα.  

Post condition: Αθνχ απνζπλδεζεί ν ρξήζηεο απφ ην ζχζηεκα, νινθιεξψλεη ηελ ζπλεδξία θαη 

επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο.   

3.4. Λεηηνπξγηθέο & Με ιεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο  

Οη απαηηήζεηο ελφο ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζπρλά ηαμηλνκεκέλεο σο ιεηηνπξγηθέο ή κε 

ιεηηνπξγηθέο: 

Λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ: Δίλαη ε αλαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο ζα παξέρεη ην ζχζηεκα, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αληηδξά ζε ηδηαίηεξα inputs θαζψο επίζεο θαη ην πσο ζα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο. 

Μη λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ: Δίλαη πεξηνξηζκνί ζηηο ππεξεζίεο ή ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο φπσο ζπγρξνληζκνχ, ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ησλ ζηάληαξ ζχγθξηζεο θ.ιπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ απαηηήζεσλ δελ είλαη ηφζν 

επδηάθξηηε φζν θαίλεηαη απφ ηνπο απινχο νξηζκνχο. Μηα απαίηεζε ελφο ρξήζηε πνπ αθνξά ζηελ 

αζθάιεηα, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο κε ιεηηνπξγηθή.  Δληνχηνηο, φηαλ 

αλαπηχζζεηαη ιεπηνκεξέζηεξα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άιιεο απαηηήζεηο πνπ είλαη ζαθψο 
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ιεηηνπξγηθέο, φπσο ε αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζχζηεκα, ε εμνπζηνδφηεζε γηα παξνρή 

επθνιηψλ ζηνπο ρξήζηεο. Οη ηειηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κεηά απφ επίζεκεο 

ζπλεδξηάζεηο πνπ είρα κε ηνλ επηβιέπνληα απηνχ. Δπνκέλσο, κεξηθέο απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 Σν ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζρεδίαζε, ηελ αλαζεψξεζε, ηελ αμηνιφγεζε & ηελ 

επίδεημε ησλ πξντφλησλ δηα ζπλεξγαζίαο. 

 Σν ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πειάηεο, ην ζρεδηαζηή, ηνπο κεραληθνχο, ηνπο 

δηεπζπληέο θ.ιπ. 

 Η δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε πξέπεη λα ελζσκαησζεί κε ηελ Oracle.  

 Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ηξέρεη ζε έλα Tomcat server.  

 Σν ζχζηεκα ζα είλαη εθαξκνγή  πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην Web. 

 Σν ζχζηεκα ζα είλαη εππξφζηην απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κεραλέο (π.ρ. IE, Firefox, Netscape) 

 Σν ζχζηεκα ζα πηζηνπνηεί ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο & 

ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζήο ψζηε λα ζπλδεζνχλ. 

 Σν ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ SSL (αζθαιή ζηξψζε ο ππνδνρψλ) 

 Σν ζχζηεκα ζα πξνζδηνξίδεη ην θάζε κέινο κε έλα κνλαδηθφ φλνκα ρξήζηε 

 Σν ζχζηεκα ζα εκπνδίδεη νπνηαδήπνηε αλαξκφδηα πξφζβαζε (π.ρ. κε ηελ πεηξαηεία ηνπ URL) 

 Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη εγρεηξίδηα γηα ρξήζηεο  

 Σν ζχζηεκα ζα είλαη απμνκεηψζηκν γηα κειινληηθή ηνπ επέθηαζε 

 Σν ζχζηεκα ζα έρεη κηα ηέηνηα δηεπαθή πνπ δελ ζα απαηηεί λα έρεη θαλείο νπνηαδήπνηε 

απαξαίηεηε θαηάξηηζε 

 Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζηνλ administrator λα ελεκεξψλεη accounts on-line θαη νη αληίζηνηρεο 

αιιαγέο λα έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηα accounts ησλ ρξεζηψλ. 

 Σν ζχζηεκα γηα πξφζζεηε αζθάιεηα, ζα απαηηεί απφ ηνλ ζπλδεδεκέλν ρξήζηε λα επαλαζπλδεζεί 

εάλ είλαη αλελεξγφο γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 ιεπηά. 

 Σν ζχζηεκα ζα δεκηνπξγεί απηφκαηα έλα ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) σο ππελζχκηζε γηα 

ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 
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4. ΥΔΓΙΑΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ   

4.1. Λεηηνπξγηθή Αξρηηεθηνληθή (Funtional architecture) 

H ιεηηνπξγηθή αξρηηεθηνληθή πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκά καο απαληά ζηηο 

αλάγθεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξντφληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο αλάπηπμήο ηνπ (ρήκα 2). 

4.1.1.  χζθεςε γηα αληαιιαγή ηδεψλ (Brainstorming) 

 Απηή ε θάζε αξρίδεη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ 

πξντφληνο. Η εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ έλα πειάηε, ε έξεπλα αγνξάο, νη πιεξνθνξίεο θαη νη 

γλψζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο έλα ππφβαζξν γηα ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ζε 

απηή ηελ θάζε. Οη ζπκκεηέρνληεο (ζρεδηαζηέο, κεραληθνί, πξνκεζεπηέο, θ.ιπ.) κπνξνχλ λα 

ζπλδένληαη  ζηελ πιαηθφξκα, λα κνηξάδνληαη αξρεία θαη λα επηθνηλσλνχλ, κε έλαλ ζχγρξνλν ή 

αζχγρξνλν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε ηδέεο, γλψζεηο, απφςεηο θαη δεδνκέλα. Ο 

θχξηνο ζηφρνο είλαη λα ιακβάλεηαη κηα θνηλή απφθαζε σο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ. 

4.1.2.   ρεδηαζκφο  πξντφλησλ (Product Design) 

 Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξντφληνο, ζα αξρίζεη ε θάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ.  

ε απηφ ην ζηάδην, νη ζπκκεηέρνληεο εμ απνζηάζεσο κπνξνχλ λα έρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ηαπηφρξνλεο CAD ζπλεδξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, δηα ζπλεξγαζίαο, λα 

ρεηξηζηνχλ επηδέμηα έλα πξντφλ, λα ην δεκηνπξγήζνπλ θαζψο θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ην πξφηππν ηνπ 

πξντφληνο ή κέξνπο απηνχ. Όινη νη ρξήζηεο CAD, θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεδξίαο, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα κνηξάδνληαη θαη λα εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ζε έλα θνηλφ CAD πξφηππν.  Κάζε ρξήζηεο 

έρεη ηελ δηθή ηνπ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα επηιέγεη ην δηθφ ηνπ νπηηθφ επίπεδν, 

νπηηθή γσλία θ.ιπ. θαη είηε απηφκαηα είηε ρεηξνθίλεηα λα δέρεηαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα γίλνληαη ζην 

πξφηππν, πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο άιινπο ζπλεξγαηηθνχο ρξήζηεο.  

4.1.3. Έιεγρνο ζρεδηαζκνχ (Product Review) 

Μεηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο, ηα δεδνκέλα ηνπ (2D, 3D, θ.ιπ.) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε θαη ηελ αλαζεψξεζή ηνπ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ.  Οη κεραληθνί πνπ αζρνινχληαη κε 

ηηο εθαξκνγέο θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλννχλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ζεηξάο ζπλαξκνιφγεζεο, ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη, θ.ι.π.   
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Μηα δνθηκή ηεο ζπλαξκνιφγεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ζε απηφ ην ζεκείν, ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο φζνλ αθνξά ηελ επηηεπμηκφηεηα ηεο 

ζπλαξκνιφγεζεο/θαηαζθεπήο ηνπ.  χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζε ζέκαηα ζπλαξκνιφγεζεο, ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζρεδηαζηέο γηα ηηο αιιαγέο/ηηο ηξνπνπνηήζεηο, πάλσ ζηα εμαξηήκαηα ηνπ 

πξντφληνο, πνπ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε λέεο απνθάζεηο θαη λέεο εληνιέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ.  H έμνδνο απφ απηή ηε θάζε ζα είλαη έλα ηειηθφ 

ζρέδην ηνπ πξντφληνο πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαρζεί θαη λα ζπλαξκνινγεζεί, κεηά απφ ηελ έγθξηζε 

φισλ ησλ κεραληθψλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

 

4.1.4. Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ (Product Evaluation) 

 Μεηά απφ κηα ζπλεδξία αλαζεψξεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο εμ απνζηάζεσο, ζα κπνξνχλ λα 

εκπιαθνχλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή ζπλεδξία γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ 

θαιχηεξνπ ζρεδίνπ, κέζα  απφ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  Αθνχ, κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηεί ηα 

πνιιαπιά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ε αληίζηνηρε  βαξχηεηα απηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρνπλ ηηο ηηκέο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ γηα ηελ θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ αθνξά ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο.  Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεδξίαο είλαη κηα ζρεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζην ζρέδην θαη πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο 

ιχζεο ζπγθξηηηθά.  

 

4.1.5. Δπίδεημε πξντφλησλ (Product Demonstration) 

Σν ηειεπηαίν βήκα, είλαη απηφ ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν ζα είλαη έηνηκν 

πξνο επίδεημε ζηνπο πειάηεο (ή ηελ δηεχζπλζε) γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.  Ο 

αξκφδηνο κεραληθφο, ν δηεπζπληήο, ην ηκήκα πσιήζεσλ θαη νη πειάηεο ζε απηήλ ηελ θάζε, ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ζε κηα ζπκθσλία γηα ην ηειηθφ ζρέδην.   

Δπηπιένλ, ηα ηειηθά ζρέδηα ηνπ πξντφληνο ζα κπνξνχλ λα ηα αλεβάζνπλ ζηνλ θαηάινγν/επξεηήξην, 

έηζη ψζηε νη λένη πειάηεο λα δχλαληαη on-line, λα εμεξεπλνχλ φια ηα δηαζέζηκα πξντφληα, θαηά 

ηξφπν απηφλνκν ή κέζα ζε έλα ηξηζδηάζηαην αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ.  
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ρήκα 2: Λεηηνπξγηθή Αξρηηεθηνληθή 

 

4.2. Αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ (Software architecture) 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πιαηθφξκαο, βαζίδεηαη ζε κηα ειεχζεξε αξρηηεθηνληθή θαη ζηελ ηερλνινγία 

Browser/Server. Η αλάπηπμή ηεο νδεγείηαη απφ ηππνπνηεκέλεο ηερλνινγίεο, πνπ εθαξκφδνληαη ζηε 

J2EE γιψζζα. Σέηνηεο ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζειίδεο θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Java 

Java Server Pages (JSP) γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζειίδσλ HTML 

θαη ησλ Servlets γηα ην ρεηξηζκφ ζηνηρείσλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηνλ 

θεληξηθφ Web Server θαη ηα Servlets, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν Apache Jakarta Tomcat. Η αλάπηπμε 

ηεο πιαηθφξκαο έγηλε  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Eclipse σο ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

(IDE) θαη ηελ Oracle γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Η αλάπηπμε 

θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ελφο πξντφληνο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ 

Windows, αιιά ηα ίδηα εξγαιεία, νη ηερλνινγίεο θαη νη αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ επίζεο 

λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δειαδή ην UNIX.  

Απηή ε αξρηηεθηνληθή ζα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηξηψλ επηπέδσλ (three-tier) θαη ζα 

πεξηιακβάλεη: (α) ην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ, (β) ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη (γ) ην επίπεδν 

παξνπζίαζεο.  Καη ηα ηξία επίπεδα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή ηνπ ελδνδηθηχνπ, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν επηθνηλσλίαο:  

Δπίπεδο δεδομένυν(1η ζειπά): πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηηο 

ζπλδέζεηο κε φια ηα άιια εμσηεξηθά ζπζηήκαηα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηελ ζχλδεζε ηεο 

εμσηεξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Μεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θιείδσκα ησλ ζηνηρείσλ, ε ζπλέπεηα θαη ε επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο 

αζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ.    
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Δπισειπηζιακψ  επίπεδο(2ηζειπά): απνηειείηαη απφ ηελ ινγηθή ηεο επηρείξεζεο . Η αξρηηεθηνληθή 

απηνχ ηνπ επηπέδνπ κπνξεί λα δηαηξεζεί θαη λα αλαιπζεί απψηεξα:  ηνλ κεραληζκφ ζχλδεζεο 

κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη ηεο εθαξκνγήο, ηελ Java Bean αξρηηεθηνληθή, ε νπνία 

πεξηέρεη ηνλ αιγφξηζκν γηα ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

 Δπίπεδο παποςζίαζηρ (3η ζειπά): αθνξά ζηνπο πειάηεο θαη απνηειείηαη απφ έλα ηππηθφ Web 

browser ( δει. Internet Explorer, Mozilla, θιπ.) θαζψο επίζεο θαη CAD/VR/AR εξγαιεία, ηα νπνία 

είλαη ελζσκαησκέλα ζηνλ Web browser. 

Presentation

Layer

Client 2

Client 1

Business

Layer

Web Server

Java Bean

Data

Layer

Database

Web Browser

CAD/  VR/ AR

Web Browser

CAD/  VR / AR

Web Browser

CAD/ VR / AR

Client n

…

CWP

   

ρήκα 3: Αξρηηεθηνληθή 3 επηπέδσλ  

 

Γιεπαθή σπηζηϊν: Η δηεπαθή κε ηνπο ρξήζηεο πξνζαξκφδεηαη ζηα πξφηππα/ηνπο θαλφλεο ηεο 

δηεπαθήο ηνπο ζηνλ browser, ζηα Windows θαη ππνζηεξίδεη έλα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ, 

πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαθαιχςνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ν 

ηζηνρψξνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ browser (πινεγφ) ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.   

Γιαθεζιμψηηηα: Ο θχξηνο δηαθνκηζηήο ησλ εθαξκνγψλ (main Application Server) φρη κφλν ζα 

ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, θάζε κέξα ηνπ έηνπο, αιιά θαη ν θεληξηθφο 

ππνινγηζηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (main database server) ζα πξάηηεη ην ίδην.  

Αζθάλεια: Η πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ησλ ξφισλ ζηνπο ρξήζηεο.  Η αλάζεζε ησλ θσδηθψλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο, γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πξφζβαζεο, ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα έρεη πξνζδηνξηζηεί, 

θαη ζα βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία. Οη ρξήζηεο ζα εθνδηαζηνχλ κε 

εκπηζηεπηηθά PINs πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλδεζήο ηνπο. 

Μεηαθεπζιμψηηηα: Σν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη κεηαθεξηφ ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα ρσξίο νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο αιιαγέο.   
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4.3. Αξρηηεθηνληθή ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ (Component architecture) 

Η CWP απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα, φπνπ ην θαζέλα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο 

ελφηεηεο :  

1) Απηή πνπ βαζίδεηαη ζηελ διαδικηςακή πλαηθψπμα ζςνεπγαζίαρ, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ 

επηθνηλσλία απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

πξντφλησλ.   

2) Απηή γηα ηνλ ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ κε (CAD), πνπ επηηξέπεη θαηαλεκεκέλν θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν νκν-ζρεδηαζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ πξνηχπσλ.  

3) Απηή ησλ εξγαιείσλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (VR) ηα νπνία επηηξέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ θαη έιεγρν ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο κέζα ζε έλα θνηλφ πεξηβάιινλ.  

4) Απηή ηνπ εξγαιείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ (MCDS), πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ ιχζεσλ, κε βάζε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ, θαη ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ. 

5) Απηή ησλ εξγαιείσλ ηεο Γηεπξπκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο (AR)/θαη ηεο γιψζζαο (VRML) πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπηδξαζηηθή επίδεημε θαη πξνζαξκνγή ησλ θαηά παξαγγειία πξντφλησλ.  

4.3.1. Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (Collaborative Web Platform)  

Μηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ επηθχξσζε ρξεζηψλ/ηελ 

έγθξηζε, ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηηο ζχγρξνλεο/αζχγρξνλεο επηθνηλσλίεο θαη 

απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:   

•Δνψηηηα πιζηοποίηζηρ/έγκπιζηρ (authentication module):  παξέρεη αζθάιεηα θαη εκπνδίδεη/ 

κπινθάξεη νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα.  

•Δνψηηηα επικοινυνίαρ (communication module):  επηηξέπεη ηελ εμ απνζηάζεσο ζχγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία.  

•Δνψηηηα διασείπιζηρ δεδομένυν (data management module):  παξέρεη έλαλ θνηλφ ρψξν εξγαζίαο, 

ηηο εθδφζεηο ησλ αξρείσλ ηνπ έξγνπ, ηνπο ξφινπο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ πξφζβαζήο ηνπο.  

•Δνψηηηα διασείπιζηρ πποφψνηυν (Αuthoring Μodule): επηηξέπεη ηα λέα πξντφληα λα θνξηψλνληαη 

ζηνλ online θαηάινγν ηεο εηαηξείαο.  

Η WEB πιαηθφξκα, ρξεζηκεχεη επίζεο σο ν «ελνπνηεηήο» φισλ ησλ CWP ηκεκάησλ.  Αgents 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο πιαηθφξκαο κε ην ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν CAD θαη 

ηα εξγαιεία VR/AR (ρήκα 4).  Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη agents, έλαο γηα θάζε ελφηεηα.  Ο θάζε 

agent «μέξεη» πψο λα επηθνηλσλεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή.  Η 
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αληαιιαγή ζηνηρείσλ εθηειείηαη κεηαμχ ηνπ agent θαη ηεο πιαηθφξκαο.  Γηα θάζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο, έλαο agent ρξήζηεο δεκηνπξγείηαη ζην ππνινγηζηή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ν νπνίνο 

ρεηξίδεηαη ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο.  Με ηελ έλαξμε 

θαη ην θιείζηκν  απηήο, νη agents πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα ζπλεξγαηηθή ζπλεδξία/πεξίνδν, 

θξνληίδνπλ ψζηε ν θάζε ζπκκεηέρσλ λα έρεη ην ίδην πξφηππν ηνπ πξντφληνο κε απηφ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ web πιαηθφξκα. ε πεξίπησζε πνπ έλαο agent πξνζδηνξίζεη αζπκβαηφηεηεο, ζε έλα θπζηθφ 

αξρείν, δεηά ηελ έθδνζε ηνπ αξρείνπ ηνπ «θεληξηθνχ ππνινγηζηή», ή ελεκεξψλεη ην αξρείν ηνπ 

ζηελ ηνπηθή έθδνζε, κε ην θιείζηκν ηεο εθαξκνγήο, γηα κειινληηθή ρξήζε.   

Η δηεπαθή κεηαμχ ηεο web-πιαηθφξκαο θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ εξγαιείσλ βαζίδεηαη, επί ηνπ 

παξφληνο, ζε κηα παξάκεηξν πνπ πεξλά κέζσ ηνπ HTTP πξσηνθφιινπ.  

 
ρήκα 4: Αξρηηεθηνληθή Γηεπαθψλ  

   

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγηέο  πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ ελνηήησλ ηεο πιαηθφξκαο, ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο (ρήκα 5): 

Αζθάλεια: Ο δηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθφξκαο έρεη ηελ γεληθή δηαρείξηζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  Γηα λα έρεη έλαο ρξήζηεο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο, 

απαηηείηαη λα θάλεη εγγξαθή.  Όινη νη ρξήζηεο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, 

θαηεγνξηνπνηνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, έηζη ψζηε ν θάζε έλαο λα έρεη 

ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα ζηελ πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Κάζε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο πξέπεη λα παξέρεη ηα δηαπηζηεπηήξηα 

(login credentials) ηεο ζχλδεζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο 

πιαηθφξκαο.  Σν ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα κπινθάξεη νπνηαδήπνηε αλαξκφδηα πξνζπάζεηα 

πξφζβαζεο θαη παξέρεη έλαλ κεραληζκφ πνπ κπνξεί απηφκαηα λα ζηείιεη εθ λένπ  ηελ ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή  ηνπ ρξήζηε ζηελ θαηαρσξεκέλε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Αζωγσπονη επικοινυνία: Η αζχγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ 

γξαπηψλ κελπκάησλ.  Σνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπλ απεπζείαο, ζε φια ηα πεξηιεθζέληα 
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κέιε, έλα κήλπκα θαηά νκάδεο, θαζψο επίζεο θαη κηα εηδνπνίεζε ζε κεξηθνχο άιινπο, νη νπνίνη 

κφλν επηβιέπνπλ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ.  

ωγσπονη επικοινυνία:  Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

θαη ηελ βειηίσζή ηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ζχγρξνλεο ζχζθεςεο κέζσ ηεο αληαιιαγήο ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ κεηαμχ φισλ ησλ ρξεζηψλ, πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλνη, ζε δηαθνξεηηθά δσκάηηα ζπλνκηιίαο θαη θαηά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

δεκφζηα/ηδησηηθή ζπλνκηιία.    

Υπήζηηρ/διασείπιζη ηος ππογπάμμαηορ: Μέζσ ηεο πξνζσπηθήο αξρηθήο ζειίδαο, ζε θάζε 

ρξήζηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα  ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ/ηεο πξνθίι θαζψο επίζεο θαη 

λα βιέπεη ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο άιινπο ζπλεξγαηηθνχο ρξήζηεο, φζνλ αθνξά ηα 

έξγα ζηα νπνία εκπιέθνληαη. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε έλα έξγν ή λα δεκηνπξγεί έλα 

λέν θαη λα εθρσξεί ζε απηφ άιινπο ρξήζηεο πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ καδί κε ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ επηινγψλ, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, νη ρξήζηεο ζα 

δχλαληαη λα μεθηλνχλ ηα πεξηβάιινληα (VR, AR, CAD) ζηα νπνία ζα πξνηηκνχζαλ λα εξγαζηνχλ.  

Αποθήκη έπγος(μοίπαζμα ηυν απσείυν): Μέζσ θηιηθήο δηεπαθή, επηηξέπεηαη ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα θαηεβάδνπλ θαη λα αλεβάδνπλ αξρεία.  Έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε 

λα πηνζεηείηαη γξήγνξα απφ κία επηρείξεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε θάπνηνο λα έρεη κηθξή ή αθφκα θαη 

θαζφινπ θαηάξηηζε, γηα λα εμνηθεησζεί κε απηή θαη λα αλαδεηά γξήγνξα κέζσ ησλ θίιηξσλ 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  

Τπάξρεη επίζεο έλαο κεραληζκφο γηα ην θαηαρψξεζε ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ησλ 

αξρείσλ ελφο έξγνπ (project file versioning). Όιεο νη λέεο εθδφζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απνζεθεχνληαη, παξέρνληαο έηζη ζηνπο ρξήζηεο έλαλ εχθνιν ηξφπν παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ 

πξφζθαησλ ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθηνχλ θαη ηηο παιαηέο θαη ηηο λέεο εθδφζεηο θαη λα παξαηεξνχλ ηηο 

φπνηεο αιιαγέο.  

Γιασείπιζη πποφψνηυν/ καηαλψγυν. Σα ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο είλαη απηά πνπ αλεβάδνπλ ηα λέα 

πξντφληα ηηο εηαηξείαο ζηνπο θαηαιφγνπο, έηζη ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ λα 

είλαη ζηε δηάζεζε κειινληηθψλ πειαηψλ.  Ο ρξήζηεο δχλαηαη λα δηεξεπλά ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξντφλησλ ζην web θαη λα ηνπο εμεηάδεη (κεκνλσκέλα) ζε 3D θαηάζηαζε ή  2D. 

 
ρήκα 5: Δλφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο  
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4.3.2. πλεξγαηηθφ εξγαιείν CAD  

Έλα ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν CAD (ρήκα 6)  έρεη ελζσκαησζεί γηα λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

(ζρεδηαζηέο εμαξηεκάησλ) λα μεθηλνχλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηαπηφρξνλεο CAD ζπλεδξίεο.   

Οη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεξγαηηθή ζπλεδξία ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ 

ηαπηφρξνλα θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνηχπνπ, 

έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ.   

 
ρήκα 6:  GUI -πλεξγαηηθφ  εξγαιείν CAD   

4.3.3.   Δξγαιεία εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο  

Μηα εκπνξηθή πιαηθφξκα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (ρήκα 7) [5] θαη κία κε εκπνξηθή 3D 

εξγαιεηνζήθε (toolkit) (ρήκα 8)  [7] έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε πιαηθφξκα ψζηε λα κπνξεί λα 

γίλεηαη άκεζε πξνζέγγηζε απηψλ, κέζσ ηνπ GUI ηεο πιαηθφξκαο, ελψ ε επέιηθηε θαη αξζξσηή 

(modular) αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθφξκαο, επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε θαη άιισλ εκπνξηθψλ ή 

εξεπλεηηθψλ VR εξγαιείσλ, πνπ ζα ηαίξηαδαλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηνπ 

ζρεδίνπ.  

Μέζσ ηεο web πιαηθφξκαο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ  ηα εξγαιεία VR κε απηφλνκν 

ηξφπν ή κε ζπλεξγαηηθφ (server/client) ψζηε λα δεκηνπξγνχλ, λα κνηξάδνληαη, θαη λα αλαζεσξνχλ 

ην εηθνληθφ πξσηφηππν ηνπ πξντφληνο.  Οη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέηνπλ ζπλεξγαηηθά έλα 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη λα εηζαγάγνπλ ηα γεσκεηξηθά πξφηππα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ CAD ζπλεδξηψλ ζπλεξγαζίαο.  Δπηπιένλ, κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα πινεγνχλ  θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ , ψζηε λα εμεηάδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ αμηνπηζηία 
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ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζρεδίαζεο. Σν ζρέδην ζπλαξκνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηφ ην πιαίζην καδί κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ πξντφλησλ. Η 

δηεπαθή ησλ εξγαιείσλ VR ζηε ζπλεξγαηηθή πιαηθφξκα, εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο ησλ 

αξρείσλ XML ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη.   

Σα αθφινπζα ζρήκαηα πεξηγξάθνπλ ηα GUIs κηαο ζπλεδξίαο γηα ηελ επηζεψξεζεο ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ πξντφληνο ην ζρεδηαζκφ/ζπλαξκνιφγεζε ηνπ.  Μηα εηθνληθή ξάβδνο εξγαιείσλ 

επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο/ ρξήζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα ελαιιαθηηθά 

ζρέδηα ησλ πξντφλησλ θαη ηε ζεηξά ζπλαξκνιφγεζήο ηνπο.     

  
ρήκα 7: VR  πιαηθφξκα (Server/Client GUI) 

 

Οη αθφινπζνη αξηζκνί θαηαδεηθλχνπλ ην GUIs κηαο ζπλεξγάζηκεο ζπλφδνπ επίδεημεο πξντφλησλ. 

    
ρήκα 8: VR toolkit (Server/Client GUI) 

 

4.3.4. Δλίζρπζε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα   

Έλα εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα (MCDS) (ρήκα 9)  

[4] έρεη ελζσκαησζεί πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη βνήζεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε κία νκάδα 
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εκπεηξνγλσκφλσλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξντφληνο, κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ.   

To Multi-Criteria Decision Support (MCDS) εξγαιείν (ρήκα 9) [4] παξέρεη βνήζεηα ζηηο νκάδεο 

ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ πξντφληνο, δηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζχγθξηζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ. Η ξνή ηεο 

εξγαζίαο αξρίδεη κε ηε θάζε ηεο δηεπζέηεζεο/δηακφξθσζεο (configuration), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα δηακνξθψλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Οη 

ιεπηνκέξεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ:  

•Σα κπιηήπια και η βαπωηηηα αςηϊλ (list of criteria/weights). Με βάζε ηελ πνιηηηθή ησλ 

απνθάζεσλ, ν  δηεπζχλσλ ην έξγν ηεο ζρεδίαζεο, πξνζδηνξίδεη έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε 

ηε βαξχηεηά ηνπο.  Σα θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ζε 

φθεινο (benefit) θαη ζε θφζηνο (cost).  Οη πςειέο ηηκέο ελφο benefit θξηηεξίνπ ππνδειψλνπλ θαιή 

απφδνζε, ελψ γηα ην  cost θξηηήξην νη πςειέο ηηκέο δείρλνπλ θαθή απφδνζε.   

• Καηάλογορ εναλλακηικϊν λωζευν (list of alternatives). Οη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δείρλνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ.  

• Καηάλογορ αξιολογηηϊν (list of evaluators/ weights). Οη αμηνινγεηέο κπνξεί λα είλαη άιινη 

ρξήζηεο πνπ ζα αμηνινγήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηα δηακνξθσκέλα θξηηήξηα.  Δπηπιένλ, γηα 

θάζε δεπγάξη εθηηκεηψλ/ θξηηεξίσλ, θαζνξίδεηαη έλαο θαηάινγνο κε ηε βαξχηεηα ηνπο, αλάινγα κε 

ην ξφιν ηνπ εθηηκεηή θαη ην ηερληθφ ηνπ ππφβαζξν.  

Αθνινπζεί κία θάζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (data entry phase).  Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

ζπλεδξίαο αμηνιφγεζεο (εθηηκεηέο) κπνξνχλ λα παξαζέηνπλ ηηο ηηκέο γηα ην θάζε θξηηήξην ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ζρεδίνπ .  Η απφδνζε απηήο ηεο θάζεο είλαη έλαο καζεκαηηθφο πίλαθαο γηα ηνλ θάζε 

εθηηκεηή πνπ θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα γηα θάζε ελαιιαθηηθφ ζρέδην/δεπγάξη θξηηεξίσλ.    

Με βάζε ηηο βαζκνινγίεο ησλ εθηηκεηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ηφηε ζηελ θάζε αμηνιφγεζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ.  Αξρηθά, ε 

βαζκνινγία θάζε ελαιιαθηηθνχ ζρεδίνπ, γηα ην θάζε θξηηήξην, ππνινγίδεηαη απφ ηε κέζε αμία ησλ 

βαζκνινγηψλ  φισλ ησλ εθηηκεηψλ/αμηνινγεηψλ.  Καηφπηλ νη ηηκέο ηνπ θάζε δεχγνπο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ/θξηηεξίσλ γίλνληαη normalized. Η ρξεζηκφηεηα (ηειηθή βαζκνινγία) ηνπ 

θάζε ελαιιαθηηθφ ζρεδίνπ ππνινγίδεηαη απφ ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ. Χο ηειηθφ απνηέιεζκα ε εθαξκνγή αλαθέξεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζρεδίσλ.    
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ρήκα 9: GUI – Δξγαιείν γηα βνήζεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

 

4.3.5. Γηεπξπκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (AR) - VRML εξγαιεία 

Σν authoring module ηεο ζπλεξγαηηθήο πιαηθφξκαο, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ ηα 

πξφηππα ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηνλ online θαηάινγν ηεο εηαηξείαο.  Οη VRML θαη AR viewers 

(ρήκα 10) έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ πιαηθφξκα πξνθεηκέλνπ λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα νπηηθνπνηνχλ απηά ηα πξφηππα ησλ πξντφλησλ, γηα ιφγνπο επίδεημεο θαη πξνζαξκνγήο.  

Γηα ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο VRML viewer έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί 

κέζσ ελφο plug-in [51].  Μέζσ απηνχ ηνπ viewer, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εμεξεπλνχλ ηνλ θαηάινγν 

ησλ πξντφλησλ, αιιειεπηδξαζηηθά θαη ηξηζδηάζηαηα.  

Μηα εκπνξηθή πιαηθφξκα AR [7] έρεη επίζεο ελζσκαησζεί  ζηε CWP.  Μέζσ κηαο ειαθξηάο 

online εθαξκνγήο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνπλ ζαθή εηθφλα ησλ πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ, 

κέζα ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα, δεκηνπξγψληαο κηθηέο ζθελέο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απνηεινχκελεο απφ δεδνκέλα ςεθηαθψλ εηθφλσλ, ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, θαη απφ εηθνληθά 

ηξηζδηάζηαηα πξφηππα.  

    
ρήκα 10: AR Viewer - VRML Viewer 
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4.4.  Ρνή επηθνηλσλίαο θαη  δεδνκέλσλ (Communication & data flow) 

Η πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο εγθαηληάδεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο πιαηθφξκαο.  Μεηά απφ 

κηα επηηπρή ζχλδεζε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί/επεμεξγάδεηαη έλα έξγν θαη κεηά λα επηιέγεη 

ην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ, αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηελ νπνία ζα 

αζρνιεζεί (ζρεδηαζκφο πξντφλησλ, αλαζεψξεζε πξντφλησλ, αμηνιφγεζε πξντφλησλ, επίδεημε 

πξντφλησλ).  

Σα ζπζηήκαηα CAD θαη VR πξνζθέξνπλ ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ 

ππνινγηζηή (server) θαη ηνπ πειάηε (client).  Μέζσ ηνπ κεραληζκνχ versioning,  ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο/εθδφζεηο ηνπ αξρείσλ ηνπ έξγνπ.  Η απνζήθε ηνπ έξγνπ 

(data repository) επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θνξηψλνπλ (upload) θαζψο θαη λα θαηεβάδνπλ 

(download) θάζε είδνπο αξρεία, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο απηνχο πνπ 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ.  

 

Σν ρήκα 11, είλαη έλα γεληθφ δηάγξακκα νιφθιεξεο ηεο CWP πιαηθφξκαο, πνπ θαηαδεηθλχεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο νινθιεξσκέλεο ελφηεηεο θαη ηε ξνή ηεο εξγαζίαο ησλ users . Η ξνή ησλ δεδνκέλσλ 

ζηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο, αλαιχεηαη σο εμήο:  

 
ρήκα 11: CWP ελφηεηεο- βήκαηα ρξήζεο ηνπο  
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4.4.1. Web Πιαηθφξκα & CAD εξγαιείν 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ελνπνίεζεο, ηνπ εξγαιείνπ CAD θαη ηεο web πιαηθφξκαο, ήηαλ λα παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ελφο 

πξντφληνο θαη λα ηα ελζσκαηψλνπλ ζηελ πιαηθφξκα, ψζηε λα δχλαληαη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε 

ζε απηή κέζσ ηνπ GUI. Δπηπιένλ, επαλαβεβαηψλεηαη έηζη φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εξγάδνληαη 

ζην ίδην γεσκεηξηθφ πξφηππν. Η ελνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο κε ην εξγαιείν CAD παξείρε ζην 

δίθηπν, έλα πξνεγκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, σο θνηλφ ρψξν ζρεδηαζκνχ, ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο 

ζα κπνξνχζαλ λα εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο ησλ 

πξντφλησλ.  

Αξρηθά, ν ρξήζηεο θαηεβάδεη ηα αξρεία CAD απφ ηελ πιαηθφξκα, ζην ηνπηθφ ζχζηεκα ησλ 

αξρείσλ, θαη έπεηηα αξρίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ψζηε λα εξγαζηεί πάλσ ζηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα 

ηνπ πξντφληνο.  Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο CAD, κέζσ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο πλεξγαζίαο 

(Collaboration Manager), κπνξεί λα εγθαηληάδεη έλα λέν ζέκα θαη λα αξρίδεη κηα ζπλεξγαηηθή 

ζπλεδξία.  Καηά ηε δηάξθεηα απηήο, θάζε ηξνπνπνίεζε ζην γεσκεηξηθφ πξφηππν δηακνηξάδεηαη 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξεζηψλ.  Ο Collaboration Manager θαη ν Broker είλαη αξκφδηνη γηα 

ηελ επίδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ελέξγεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ δηθηχνπ, αλαθνξηθά κε ην γεσκεηξηθφ πξφηππν.  Όηαλ ε ζπλεδξία έρεη 

ηειεηψζεη, ν ρξήζηεο απνζεθεχεη ην γεσκεηξηθφ πξφηππν ηνπ πξντφληνο θαη ην αλεβάδεη ζηελ 

πιαηθφξκα σο ηελ λέα έθδνζε.  

4.4.2. Web Πιαηθφξκα & ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ    

Καη νη δχν είλαη web εθαξκνγέο θαη παξέρνπλ ζηελ MCDS ελφηεηα ηελ επηινγή λα μεθηλά 

απεπζείαο απφ ηελ CWP πιαηθφξκα.  ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ έξγνπ, 

πνπ ζα εθηειέζνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαζψο επίζεο θαη ηα ελαιιαθηηθά ζρέδηα πξνο αμηνιφγεζε, ζα 

πεξάζνπλ απφ ηελ πιαηθφξκα ζηελ εθαξκνγή MCDS.  

Σν ρήκα 12 παξνπζηάδεη ηελ ελζσκάησζε  ηεο ελφηεηαο MCDS ζηελ πιαηθφξκα απφ ηελ άπνςε 

ηεο ξνήο ησλ ζηνηρείσλ.  Αξρηθά, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα φπνπ ην MCDS GUI 

εκθαλίδεηαη κέζα ζην GUI ηεο web πιαηθφξκαο.  Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην MCDS γηα λα 

ζέζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

θξηηήξηα, εθηηκεηέο, απνηειέζκαηα θ.ιπ.) θαη αθνχ απηφ έρεη νινθιεξσζεί θάλεη ηελ απνζήθεπζή 

ηνπο  .  
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ρήκα 12: χλδεζε Web πιαηθφξκαο θαη MCDS εξγαιείνπ  

4.4.3. Web Πιαηθφξκα & VR ζπζηήκαηα 

Πιαηθφξκα VR: Η ζχλδεζε ηεο πιαηθφξκαο VR κε απηή ζην Web εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο ησλ XML αξρείσλ πνπ δηακνξθψλνληαη. Οη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαηεβάδνπλ θαη λα αλεβάδνπλ έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ  (xml  αξρείν) θαζψο θαη ηα βαζηθά ηνπο 

ζηνηρεία κέζσ ηνπ Ιζηνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 13. Αξρηθά, ν ρξήζηεο θαηεβάδεη ηα VR 

αξρεία απφ ηελ πιαηθφξκα, ζην ηνπηθφ ζχζηεκα θαη αξρίδεη λα αιιειεπηδξά κε ην πξφηππν πξντφλ 

θαη λα δεκηνπξγεί έλα ζθεληθφ (scene). Ο ρξήζηεο ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

δεκηνπξγεί/επεμεξγάδεηαη  ηελ ζεηξά ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο, θαη κέζσ ηνπ collaboration 

module λα κπνξεί λα μεθηλά κηα ζπλεδξία γηα ηελ αλαζθφπεζή ηνπ .  Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο 

ζπλεδξίαο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ session απνζεθεχεη ηα αξρεία ηνπ πξντφληνο θαη ηα αλεβάδεη ζηελ 

πιαηθφξκα σο λέα έθδνζε.  

VR εξγαιεηνζήθε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ: Η ινγηθή ελζσκάησζε ηνπ VR viewer ζηελ web 

πιαηθφξκα είλαη ε αθφινπζε.  Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά αξρηθά κε ηελ web πιαηθφξκα πνπ 

θαηεβάδεη φια ηα απαξαίηεηα αξρεία ηνπ  έξγνπ, ζην ηνπηθφ ζχζηεκα, θαη μεθηλά κε ην VR 

εξγαιείν (πεξλψληαο παξακέηξνπο εληνιψλ -command based approach) γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο. O viewer δηαβάδεη ηα αξρεία, πνπ παξέρνληαη απφ ηελ web πιαηθφξκα γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ζθεληθνχ θαη ηεο εθαξκνγήο.  Ο Viewer κέζσ ηεο ελφηεηαο πλεξγαζίαο μεθηλά 

κηα ζπλεδξία.  Καηά ηε δηάξθεηα απηήο, θάζε αιιειεπίδξαζε κε ην ζθεληθφ δηακνηξάδεηαη κεηαμχ 

ηνπ θάζε ρξήζηε ζην δίθηπν: ην Collaboration module είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη γηα ην ζπγρξνληζκφ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, αλαθνξηθά κε ην ζθεληθφ ζε 

θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο (work station).  Μφιηο ηειεηψζεη ε ζπλεδξία (ή εάλ ε απφθαζε ηνπ ρξήζηε 

είλαη λα ηελ απνζεθεχζεη) ην Collaboration component, ηνπ Viewer, ελεκεξψλεη ηα ηνπηθά αξρεία 

(local files) θαη κε ηελ έμνδν ηνπ viewer, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε web πιαηθφξκα γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ ηνπ έξγνπ.  
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ρήκα 13: χλδεζε Web πιαηθφξκαο θαη  VR ζπζηεκάηνο-εξγαιείνπ 

4.4.4. Web Πιαηθφξκα & AR  viewers  

H βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Γηεπξπκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality), είλαη 

γεκάηε απφ πξφηππα ησλ πξντφλησλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο web πιαηθφξκαο, κε ηε ρξήζε 

ηνπ authoring interface (ρήκα 14).  Η βάζε δεδνκέλσλ είλαη επίζεο γεκάηε απφ πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηα πξντφληα, φπνπ απηέο δηαηίζεληαη κεηά ζηνπο ρξήζηεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

Απμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ.  Απηφ ην ζχζηεκα ινηπφλ 

επηηξέπεη ζε έλαλ ρξήζηε λα βιέπεη εηθνληθά πξντφληα ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ.    

  
ρήκα 14: χλδεζε Web πιαηθφξκαο θαη AR εξγαιείνπ  

4.5. Δπηινγή ησλ ηερλνινγηψλ  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ιφγσ ηνπ φγθνπ πνπ είρε, πνιιέο απνθάζεηο 

έπξεπε λα ιεθζνχλ ψζηε λα επηηξαπεί ε εθκεηάιιεπζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηθαλνηήησλ, 

πνπ πξνζθέξνληαη  απφ ηηο εξγαιεηνζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. Η ηερλνινγίεο πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε JAVA, Java Server Pages, 
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JavaScript, ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Oracle γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ, ν Tomcat γηα ηνλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή, θαη ηειηθά έλα πιαίζην πινπνίεζεο, βαζηζκέλν ζην πξφηππν ζρεδηαζκνχ 

Model-View-Controller. Η επηινγή εθείλσλ ησλ ηερλνινγηψλ βαζίζηεθε ζηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηζηνρψξνο έρεη εμειηρζεί απφ έλα δίθηπν, βαζηζκέλν ζην 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο ζε έλα εκπνξηθφ θέληξν γηα ηελ 

πψιεζε θαη ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο εθαξκνγέο 

(ψζηε λα επηηξαπεί απηή ε αγνξά) θαζηζηνχλ αλαγθαία κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία γηα ηελ 

αληηπξνζψπεπζε δπλακηθψλ πιεξνθνξηψλ.   

Η πξψηε γεληά ιχζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αληηπξνζψπεπζε δπλακηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πεξηειάκβαλε  ηε CGI(Common Gateway Interface) (θνηλή δηεπαθή ππιψλ), πνπ είλαη έλαο 

κεραληζκφο γηα ηα εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο 

πιεξνθνξηψλ φπσο είλαη νη θεληξηθνί ππνινγηζηέο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο 

CGI ηερλνινγίαο είλαη φηη δελ είλαη δνκηθά πνιπλεκάηηλνο (multithreaded), ην νπνίν πεξηνξίδεη ηνλ 

αξηζκφ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ θαη ρξεζηκνπνηεί επίζεο έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο πφξνπο 

ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή ππνβαζκίδνληαο ηελ απφδνζε ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ.  

Η δεχηεξε γεληά ιχζεσλ πεξηειάκβαλε ηνπο πξνκεζεπηέο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην δίθηπν, πνπ 

παξείραλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο κε πεξαηηέξσ εμειίμεηο. Σν πξφβιεκα παξέκελε φηη νη ιχζεηο ηνπο 

ήηαλ ζπγθεθξηκέλεο γηα ην θάζε πξντφλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε Microsoft παξείρε ASP (Active 

Server Pages)  (ελεξγέο ζειίδεο θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ) πνπ θαηέζηεζε ηε δεκηνπξγία ελφο 

δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ επθνιφηεξε. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε ιχζε ηεο Microsoft ιεηηνχξγεζε 

κφλν κε ηα IIS ή ηνλ πξνζσπηθφ θεληξηθφ ππνινγηζηή ηνπ δηθηχνπ. πλεπψο, εάλ κία ASP έπξεπε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ππήξρε έλαο πεξηνξηζκφο ζηα πξντφληα ηεο Microsoft θαζψο επίζεο θαη 

θακία ειεχζεξε επηινγή ζρεηηθά κε ην παξνρέα ππεξεζηψλ ζην Ίληεξλεη θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα. Μηα άιιε ηερλνινγία δεχηεξεο γεληάο πνπ είλαη αξθεηά δεκνθηιήο ζηηο εηαηξίεο αθνξά 

ηνπο Servlets. Η ηερλνινγία ησλ Servlets θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ζηνπο 

θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ζην δίθηπν. Σν πξφβιεκα κε ηε CGI θαη κε ηα Servlets φκσο, είλαη φηη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη απηή ηεο ζπγγξαθήο, ηεο ζχληαμεο θαη ηεο αλάπηπμεο ζε 

νιφθιεξν ην θχθιν δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Οη JSP (Java Server Pages) είλαη κηα ιχζε ηξίηεο γεληάο πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί εχθνια κε ηηο 

ιχζεηο δεχηεξεο γεληάο έηζη ψζηε λα παξέρεη έλα δπλακηθφ πεξηερφκελν, λα βνεζά ζηελ αλάπηπμε 

ησλ εθαξκνγψλ, πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν, λα είλαη επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε ηηο δηάθνξεο άιιεο ηερλνινγίεο, φπσο internet servers, internet browsers 

θαη άιια θηη εξγαιείσλ γηα αλάπηπμε     
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4.5.1. Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (Java) 

Η πξψηε απφθαζε πνπ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή ηνπ 

ινγηζκηθνχ, είλαη απηή ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην ινγηζκηθφ 

αλαπηχρζεθε απφ ηε J2EE γιψζζα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ειεχζεξσλ ηερλνινγηψλ 

εθαξκνγήο, ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο γιψζζαο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ηεο ραξαθηήξα πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ εθαξκνγή ηεο.  Λεπηνκεξέζηεξα, ε Java είλαη κηα γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αξρηθά είρε αλαπηπρζεί απφ ηνλ James Gosling ηεο Sun Microsytems.  Σν 

1991, άξρηζε ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηελ 

C++. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην 1995 λα βγεη ε Java σο ππξήλαο ηεο πιαηθφξκαο Java ηεο Sun 

Microsystems. Η ζχληαμε ηεο Java έρεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε απηή ησλ γισζζψλ C θαη C++, 

κε ηε δηαθνξά φηη ην κνληέιν αληηθεηκέλσλ ηεο Java έρεη θαη ιηγφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ρακεινχ 

επηπέδνπ.  Όπσο θαη ε C++, έηζη θαη ε Java είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα.  Υξεζηκνπνηεί 

δειαδή αληηθείκελα, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ άιια αληηθείκελα, ελψ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο.  Γεδνκέλνπ φηη θαη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο απνηειείηαη απφ αληηθείκελα, νη άλζξσπνη 

είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε απηά [37].   

Έλα πνιχ ζπνπδαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο Java είλαη ε αλεμαξηεζία ηεο απφ ην κεράλεκα 

ζην νπνίν ηξέρεη.  Με άιια ιφγηα, έλα πξφγξακκα γξακκέλν ζε Java ηξέρεη παξφκνηα ζε 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, εάλ απηή ππνζηεξίδεη ηε Java. Η θνξεηφηεηα απηή επηηπγράλεηαη ράξε ζην 

γεγνλφο φηη ν Java θψδηθαο δελ κεηαγισηηίδεηαη ζε θψδηθα κεραλήο, αιιά ζε Javabyte θψδηθα.  Ο 

θψδηθαο απηφο πξέπεη κεηά λα εξκελεπηεί απφ κηα εηθνληθή κεραλή
 
ε νπνία έρεη γξαθηεί εηδηθά γηα 

ηελ ζπζθεπή ζηελ νπνία ηξέρεη.  Δθηφο βέβαηα απφ ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα, ε ηερληθή απηή 

έρεη θαη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα. Σξέρνληαο ηελ εηθνληθή κεραλή επηπιένλ θνξηίν πξνζηίζεηαη 

ζηελ ζπζθεπή, κε απνηέιεζκα ηα πξνγξάκκαηα λα ηξέρνπλ πην αξγά.  Παξ‟ φια απηά, χζηεξα απφ 

πνιιέο πξνζπάζεηεο ην πξφβιεκα απηφ έρεη ειαηησζεί σο έλα βαζκφ [34]. Πέξα απφ ηελ 

θνξεηφηεηα, ε Java έρεη θαη θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θάλνπλ κνλαδηθή [39]: 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ πνπ ηξέρνπλ κέζα απφ θπιινκεηξεηέο δηαδηθηχνπ θαη 

ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ. 

 Αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ ζε εμππεξεηεηέο γηα ηε ιεηηνπξγία forum, δηαδηθηπαθψλ 

θαηαζηεκάησλ θιπ. 

 πλδπαζκνχο ππεξεζηψλ ή  εθαξκνγψλ γηα ηε δεκηνπξγία άιισλ, πνιχ πην επέιηθησλ θαη 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. 

 Γεκηνπξγία παλίζρπξσλ θαη πνιχ απνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα απιέο ςεθηαθέο ζπζθεπέο. 
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4.5.2. Java Server Pages (JSP) 

Java Server Pages, ε ζπληνκνγξαθία ησλ νπνίσλ είλαη JSP, είλαη κηα ηερλνινγία ηεο Java, ε νπνία 

επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ λα αλαπηχμνπλ δπλακηθά δεκηνπξγνχκελεο 

ηζηνζειίδεο κε πινχζην πεξηερφκελν.  Σν πεξηερφκελν ησλ δπλακηθά δεκηνπξγνχκελσλ 

ηζηνζειίδσλ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο [40]. Γχν ηξφπνη ππάξρνπλ γηα ηε 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο.  χκθσλα κε ηνλ πξψην ηξφπν, νη αιιαγέο πάλσ 

ζηελ ηζηνζειίδα, γίλνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, κεηαβάιινληαο θάζε θνξά κία κφλν 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ δεχηεξν ηξφπν, νη κεηαβνιέο γίλνληαη ζηελ 

πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή φπνπ ζρεκαηίδεη ηελ ηζηνζειίδα αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε [41].   

Σα JSP πινπνηνχλ ηνλ δεχηεξν ηξφπν, πξνζθέξνληαο εθαξκνγέο βαζηδφκελεο ζην δηαδίθηπν θαη νη 

νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο ηεο πιαηθφξκαο ζηελ νπνία ηξέρνπλ.   

Σν πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ ειέγρεηαη απφ κηθξά πξνγξάκκαηα πνπ θαινχληαη servlets θαη ηα 

νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηα JSP αξρεία, κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα (JSP converter).  Σα Java αξρεία 

(java) πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ JSP κεηαηξνπέα κεηαθξάδνληαη κεηά ζε αξρεία “class” ηα 

νπνία ηξέρνπλ ζηνλ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ, θαζνξίδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ πνπ ζα 

ζηαινχλ ζηνλ πειάηε.  

Έηζη, νη JSP είλαη πνιχ απνδνηηθφηεξεο απφ πνιιέο άιιεο ζεκεηνγξαθηθέο γιψζζεο, δειαδή ηελ 

CGI θαη ASP. Δηηθέηεο κπνξεί λα θαζνξηζηνχλ ζηηο βηβιηνζήθεο εηηθεηψλ θαη κπνξεί έπεηηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζε νπνηαδήπνηε ζειίδα JSP. Απηφ δεκηνπξγεί έλαλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζειίδαο απφ ηνλ θψδηθά ηεο, πνπ νδεγεί ζε έλαλ ιηγφηεξν δηεζπαξκέλν 

θψδηθα θαη σο εθ ηνχηνπ, ν ηφπνο (site) είλαη επθνιφηεξν λα δηαηεξεζεί. 

Σα Servlets είλαη γεληθέο επεθηάζεηο ζε θεληξηθνχο ππνινγηζηέο κε ηε δπλαηφηεηα λα ηξέρνπληελ 

Java.Η πην θνηλή ηνπο ρξήζε είλαη λα επεθηείλνπλ ηνπο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ κε ηελ 

παξνρή κηαο πνιχ αζθαινχο, θνξεηήο, θαη εχρξεζηεο αληηθαηάζηαζεο γηα ηε CGI. Έλα servlet 

είλαη κηα δπλακηθά θνξησκέλε ελφηεηα πνπ εμππεξεηεί ηα αηηήκαηα απφ έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή 

δηθηχνπ θαη ηα ηξέρεη εμ νινθιήξνπ κέζα ζην κεράλεκα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Java. 

Γεδνκέλνπ φηη ην servlet ηξέρεη ζηελ πιεπξά ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ, δελ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπκβαηφηεηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 

4.5.3. HTML and CSS 

Σα αξρηθά HTML πξνέξρνληαη απφ ηηο ιέμεηο HyperText Markup Language [42]. H HTML δελ 

θαηαηάζζεηαη ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ αιιά ζηηο ιεγφκελεο γιψζζεο ζήκαλζεο           

(markup language), δειαδή, είλαη έλαο εηδηθφο ηξφπνο γξαθήο θεηκέλνπ.  Ο θαζέλαο κπνξεί λα 
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δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν HTML, ρξεζηκνπνηψληαο απιψο έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη 

απνζεθεχνληαο ζηε ζπλέρεηα ην αξρείν κε ηελ θαηάιεμε htm ή html. Οη θπιινκεηξεηέο 

αλαγλσξίδνπλ απηφλ ηνλ ηξφπν γξαθήο θαη εθηεινχλ ηηο εληνιέο πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα HTML 

αξρείν.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε HTML είλαη ε πξψηε θαη πην δηαδεδνκέλε γιψζζα πεξηγξαθήο 

ηεο δνκήο κηαο ηζηνζειίδαο.  Υξεζηκνπνηεί ηηο εηδηθέο εηηθέηεο (tags) γηα λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο ζηνπο θπιινκεηξεηέο.  Οη εηηθέηεο είλαη εληνιέο πνπ ζπλήζσο νξίδνπλ ηελ αξρή ή ην ηέινο 

κηαο ιεηηνπξγίαο.   

To CSS (Cascading Style Sheets) [43] είλαη κηα απιή γιψζζα πνπ καο βνεζάεη λα νξίζνπκε κε 

ζαθήλεηα θαη ηδηαίηεξε επειημία ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ζηελ 

ηζηνζειίδα καο. Σα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο CSS έλαληη ηεο κνξθνπνίεζεο κέζσ ησλ HTML 

attributes είλαη: 

 Πνιχ κεγάιε επειημία.  Σν CSS θαηέζηεζε εθηθηέο κνξθνπνηήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ αδχλαηεο ή 

πνιχ δχζθνιεο κε ηελ θιαζηθή HTML. 

 Δπθνιφηεξε ζπληήξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ.  Η εκθάληζε ελφο νιφθιεξνπ ηζηνηφπνπ κπνξεί λα 

ειέγρεηαη απφ έλα κφλν εμσηεξηθφ αξρείν CSS.  Έηζη, θάζε αιιαγή ζηπι ηεο ηζηνζειίδαο 

κπνξεί λα γίλεηαη κε κηα κνλαδηθή αιιαγή ζε απηφ ην αξρείν. 

 Μηθξφηεξν κέγεζνο αξρείνπ, δεδνκέλνπ φηη ν θάζε θαλφλαο κνξθνπνίεζεο γξάθεηαη κφλν κηα 

θνξά θαη φρη ζε θάζε ζεκείν πνπ εθαξκφδεηαη. 

 Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ κπεξδεχνληαη αλάκεζα ζην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθνπνίεζή ηνπ, 

αιιά έρνπλ πξφζβαζε ζην θαζαξφ πεξηερφκελν, νπφηε είλαη πνιχ επθνιφηεξν λα ην 

θαηαγξάςνπλ θαη λα ην αξρεηνζεηήζνπλ (indexing). 

 Γξεγνξφηεξεο ζειίδεο.  Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην εμσηεξηθφ αξρείν CSS, ν θπιινκεηξεηήο ηελ 

πξψηε θνξά πνπ ζα θνξηψζεη θάπνηα ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ ην απνζεθεχεη ζηε κλήκε ηνπ, 

νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην θαηεβάδεη μαλά θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ν ρξήζηεο κηα ζειίδα 

ηνπ ίδηνπ ηζηνηφπνπ. 

Έλαο θαλφλαο CSS απνηειείηαη απφ δπν κέξε: Σνλ επηινγέα ν νπνίνο αθνξά ην ηη ζα κνξθνπνηεζεί 

θαη ηηο ηδηφηεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ην πσο ζα κνξθνπνηεζεί. Η πην ζσζηή ρξήζε ηνπ CSS θαη απηή 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ παξνχζα εθαξκνγή είλαη απηή ησλ εμσηεξηθψλ  αξρείσλ CSS, κηαο 

θαη κπνξνχκε λα έρνπκε πνιιά αξρεία CSS ζηελ ίδηα ζειίδα. 

4.5.4. Javascript 

H JavaScript [44] ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο γηα λα βειηηψλεη ην ζρέδην, λα 

επηθπξψλεη ηχπνπο, λα αληρλεχεη ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ επηζθέπηε, λα 

δεκηνπξγεί/ρξεζηκνπνηεί ηα cookies, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, είλαη ε δεκνθηιέζηεξε γιψζζα 
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ζελαξίσλ (scripting language) ζην δηαδίθηπν. Η JavaScript ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο 

browsers, φπσο είλαη ην Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, θ.ιπ. 

H Javascript δεκηνπξγήζεθε ην 1995 απφ ηνλ Brendan Eich, έλαλ κεραληθφ ηεο Netscape, θαη 

εθδφζεθε κε ηνλ Netscape 2 ζηηο αξρέο ηνπ 1996.  Σν αξρηθφ ηεο φλνκα ήηαλ LiveScript, αιιά 

κεηνλνκάζηεθε ζε Javascript.  Σν ζθεπηηθφ ήηαλ λα θεθαιαηνπνηεζεί ε δεκνηηθφηεηα ηεο γιψζζαο 

Java ηεο Sun, παξφηη νη δχν γιψζζεο έρνπλ ειάρηζηα θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο.  Απηφ απνηειεί 

εζθαικέλα, κφληκε πεγή ζχγρπζεο απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα.  Η Javascript έρεη βαζηζηεί, φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπ θψδηθά ηεο, ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C, κε ηελ νπνία 

παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο.  

Αληίζεηα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ε γιψζζα Javascript δελ έξρεηαη 

εθνδηαζκέλε κε δπλαηφηεηεο εηζφδνπ/εμφδνπ, αιιά είλαη client side.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ εμππεξεηεηή (server) αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ.  

αλ απνηέιεζκα, ε Javascript δελ έρεη θακία απαίηεζε απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ ηνπ εμππεξεηεηή 

γηα λα εθηειεζηεί (επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ζπκβαηφ ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή), αιιά βαζίδεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ θπιινκεηξεηή ησλ επηζθεπηψλ.  Δπίζεο, κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο 

ζειίδεο HTML. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλε σο γιψζζα scripting ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηε θηινμελεί, θαη ε χπαξμε 

κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο, κε ηνλ έμσ θφζκν, είλαη επζχλε απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.  Σν πην 

ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ θηινμελίαο ηεο είλαη απηφ ηνπ θπιινκεηξεηή, αιιά κεηαθξαζηέο 

Javascript κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη αιινχ. 

4.5.5. Extensible Markup Language (XML) 

Η Extensible Markup Language, ε ζπληνκνγξαθία ηεο νπνίαο είλαη XML [45], πεξηγξάθεη µηα 

νµάδα αληηθεηκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ θαινχληαη XML έγγξαθα, ελψ πεξηγξάθεη κεξηθψο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ηα επεμεξγάδνληαη.  Η XML είλαη µηα εθαξκνγή ηεο 

πξφηππεο γεληθεπκέλεο γιψζζαο ζήµαλζεο (Standard Generalized Markup Language).  

Οπζηαζηηθά ε XML απνηειεί µηα κέζνδν δφµεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ 

ην µεράλεµα πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί, ελψ αλαπηχρζεθε απφ µηα νµάδα, ε νπνία αξρηθά ήηαλ γλσζηή 

σο SGML θαη δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ θνηλνπξαμία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (World Wide Web 

Consortium- W3C) ην 1996. Γηα ηελ XML έρνπλ νξηζηεί νη 10 παξαθάησ ζηφρνη:  

 Θα πξέπεη λα είλαη απεπζείαο ρξεζηκνπνηήζηκε µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 Θα πξέπεη λα εθαξκφδεη µηα επξεία πνηθηιία εθαξκνγψλ.  

 Θα πξέπεη λα είλαη ζπµβαηή µε ηελ SGML.  
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 Θα πξέπεη λα είλαη εχθνιε ε ζπγγξαθή πξνγξακκάησλ πνπ επεμεξγάδνληαη έγγξαθα XML.  

 Ο αξηζµφο ησλ πξναηξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην.  

 Σα XML έγγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ζαθή.  

 Σν ζρέδην XML ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη εχθνια.  

 Σo ζρέδην XML ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη επίζεµν θαη ζπλνπηηθφ.  

 Σα XML έγγξαθα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη ζρεηηθά εχθνια.  

 Ο πεξηνξηζµφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ εγγξάθνπ XML είλαη ειάρηζηεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ XML. 

Σα XML έγγξαθα απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία, ηα νπνία ηεξαξρνχληαη απζηεξά, ελψ έρνπλ µηα 

θνηλή ξίδα θαη δχλαληαη λα πεξηέρνπλ είηε δεδνµέλα ραξαθηήξσλ, είηε άιια ζηνηρεία-παηδηά ή ηνλ 

ζπλδπαζµφ ηνπο.  Δπίζεο είλαη δπλαηή ε αλαθνξά θάπνησλ ζηνηρείσλ ζε άιια, µε ηε βνήζεηα 

γλσξηζκάησλ (attributes).  Σέινο, παξέρεηαη έλαο µεραληζµφο, ν νπνίνο επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζην 

δηάηαμε απνζήθεπζεο (storage layout) θαζψο θαη ζηε ινγηθή δνµή.  

4.5.6. Java Architecture for XML Binding (JAXB)  

Η ρξεζηκφηεηα ησλ εθαξκνγψλ, πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο XML είλαη κεγάιε, ελψ ε 

ζπγγξαθή ηνπο ζε γιψζζα Java είλαη ζρεηηθά εχθνιε.  Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα γίλεη 

αληηζηνίρεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ XML εγγξάθνπ ζε αληηθείκελα, ηα νπνία ζα αλαπαξηζηνχλ, κε 

μεθάζαξν αιιά θαη ρξήζηκν ηξφπν, ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεη ην έγγξαθν, ζχκθσλα πάληα 

κε ην αληίζηνηρν schema αξρείν.  Πξνθαλψο, ηα αληηθείκελα απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζηηγκηφηππα 

θάπνησλ θιάζεσλ.  Οη θιάζεηο απηέο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απηφκαηα απφ ην JAXB (Java 

Architecture for XML Binding) [46].  Έηζη, νη πξνγξακκαηηζηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ζπγγξαθή 

απηψλ ησλ επηπιένλ θιάζεσλ. Γεληθά, κε ην JAXB νη πξνγξακκαηηζηέο Java έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ Java θιάζεσλ, ζε αλαπαξαζηάζεηο XML. Οη ηξεηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην JAXB, είλαη νη αθφινπζεο [47]: 

 Η απνθσδηθνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ XML ζε δέληξα αιιειέλδεησλ ζηηγκηφηππσλ θιάζεσλ, 

πνπ είηε ππάξρνπλ ήδε, είηε πξνέξρνληαη απφ ηα αξρεία schema. 

 Η θσδηθνπνίεζε ησλ δέληξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα έγγξαθα XML θαη ηέινο 

 Να δηαζθαιηζηεί φηη ηα δέληξα απηά δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αξρεία schema. 

4.5.7. Κεληξηθνί ππνινγηζηέο δηθηχνπ - TOMCAT  

Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο εθαξκνγήο, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί o Tomcat, δεδνκέλνπ 

φηη ππνζηεξίδεη πιήξσο ηηο απαξαίηεηεο ηερλνινγίεο. O Tomcat [48] είλαη έλα Java Servlet/JSP 

container θαη έλαο θεληξηθφο ππνινγηζηήο δηθηχνπ απφ ην πξφγξακκα ηεο Jakarta ηεο βάζεο ηνπ 
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Apache ινγηζκηθνχ. Έλαο θεληξηθφο ππνινγηζηήο δηθηχνπ παξάγεη ηζηνζειίδεο εηο απάληεζε ησλ 

αηηεκάησλ ελφο ρξήζηε ηππηθά σο α web browser. Οη θεληξηθνί ππνινγηζηέο δηθηχνπ φκσο, δελ 

πεξηνξίδνληαη ζην λα εμππεξεηνχλ ζηαηηθέο ζειίδεο HTML. Μπνξνχλ επίζεο, λα ηξέμνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα εηο απάληεζε ησλ αηηεκάησλ ελφο ρξήζηε θαη επηζηξέθνπλ ηα δπλακηθά 

απνηειέζκαηα ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ/ηεο. Ο Tomcat είλαη πνιχ θαιφο ζε απηφ επεηδή 

παξέρεη ηερλνινγίεο θαη Javaservlet θαη JSP (εθηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζηαηηθέο ζειίδεο θαη ηνλ 

εμσηεξηθφ CGI πξνγξακκαηηζκφ). Ο Tomcat κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο απηφλνκν πξντφλ κε 

ηνλ εζσηεξηθφ θεληξηθφ ππνινγηζηή δηθηχνπ ηνπ, είηε καδί κε άιινπο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ηνπ 

δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Apache, Netscape Enterprise Server, Microsoft Internet 

Information Server (IIS), and Microsoft Personal Web Server, φπνπ ν παξαδνζηαθφο θεληξηθφο 

ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηαηηθψλ ζειίδσλ θαη ν Tomcat 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο δπλακηθνχ servlet θαη ησλ αηηεκάησλ JSP. Ο Tomcat είλαη κηα απφ 

δηάθνξεο αλνηθηέο πεγέο ζπλεξγαζίαο, απνθαινχκελεο Jakarta. Απαηηεί λα ππάξρεη έλα Runtime 

Enterprise Environment θαη αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο άδεηαο/έγθξηζεο Apache, πνπ είλαη έλα 

αλνηθηφ θαη ζπκκεηέρσλ πεξηβάιινλ. 

4.5.8. Βάζε Γεδνκέλσλ 

Η Oracle [49] είλαη ε θχξηα βάζε δεδνκέλσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα επέιηθηε, ηξέρεη ζε πνιιέο 

πιαηθφξκεο θαη έρεη έλα πιήξεο θαη εμεδεηεκέλν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξα 

ππνζηεξίμηκεο θχζεο ηεο, ν δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Oracle ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιά 

θαη ζε κεγάιν βαζκφ εθπαηδεπκέλνο. Η Oracle έρεη ελζσκαησκέλν έλα κεράλεκα εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Java πνπ καο επηηξέπεη λα γξάθνπκε κε αζθάιεηα, λα απνζεθεχνπκε θαη λα 

εθηεινχκαη έλα θψδηθα, γξακκέλν ζηελ Java, ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ, γηα πην γξήγνξεο, 

αζθαιέζηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο εθαξκνγέο.  Η Oracle πξνζθέξεη ηειεησκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ζπλνπηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ απνζήθεπζε ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπλφισλ 

κεηψλνληαο αξθεηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ. Δηζάγεη επίζεο πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ βειηηψλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζηεξεφηππσλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε αλαδεκηνπξγία ησλ δεηθηψλ, θαη ζε πεξηπηψζεηο πιήξνπο 

ζπλνιηθήο θαηαζηξνθήο, κε κηα απηνκαηνπνηεκέλε εθεδξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ο δηεπζπληήο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ηεο Oracle θαζψο θαη ηα δηνηθεηηθά παθέηα ηεο Oracle, πξνζθέξνπλ επίζεο έλα 

πιήξεο πιαίζην γηα ηελ εχθνιε ιχζε ησλ νπνησλδήπνηε δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ 

απηφκαηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνζθέξνπλ κηα ηζρπξή θνλζφια, έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

εξγαιείσλ θαη ηελ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα επέθηαζεο γηα ηε ζέζε, ηελ απινπνίεζε θαη ηε ιχζε θαη 

θνηλψλ θαη ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ. 
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Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, έγηλε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη έηζη ζρεδηάζηεθαλ νη απαξαίηεηνη πίλαθεο θαη ην είδνο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θάζε ελφο.  Γηα 

ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ, ζπληάρζεθαλ νη θαηάιιειεο εληνιέο ζε γιψζζα SQL.  Οη εηζαγσγέο, 

νη δηαγξαθέο θαζψο θαη νη κεηαηξνπέο ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απηέο 

κε εληνιέο ηεο γιψζζαο SQL, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη φκσο απηφκαηα, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο Hibernate.  

4.5.9. Hibernate  

 To Hibernate είλαη κηα παλίζρπξε θαη πςειήο απφδνζεο ζρεζηαθή αληηζηνηρεκέλε βηβιηνζήθε 

(object relational mapping library), γηα ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java.  To Hibernate έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληηζηνηρίδεη έλα αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν, ζε κηα θαλνληθή ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα επηπιένλ δεδνκέλα, ηα νπνία θαινχληαη metadata.  Σα 

δεδνκέλα απηά θάλνπλ ηελ αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

κπνξνχλ είηε λα ηνπνζεηεζνχλ καδί κε ηνλ θψδηθα ηεο Java είηε ζε μερσξηζηά xml αξρεία.  Πέξα 

απφ ηελ ραξηνγξάθεζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην Hibernate είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηελ 

απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ αηηήζεσλ SQL, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

Δπηπιένλ, ην Hibernate ρεηξίδεηαη θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο SQL αηηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε δνπιεηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή.  Γεδνκέλνπ φηη ν πξνγξακκαηηζηήο δελ ρξεηάδεηαη λα 

γξάςεη ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο SQL, αθνχ απηέο δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα, έρεη θαη ην 

πιενλέθηεκα φηη ε εθαξκνγή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ 

ππνζηεξίδεη SQL [50].   

4.6. Μνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε 

4.6.1. ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ - Πιενλεθηήκαηα 

Βάζε δεδνκέλσλ (database) είλαη κηα ζπιινγή απφ ζρεηηδφκελα δεδνκέλα. Με ηνλ φξν δεδνκέλα 

ελλννχκε γλσζηά γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη πνπ έρνπλ θάπνηα ππνλννχκελε 

ζεκαζία. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) (database management system-

DBMS) είλαη κηα ζπιινγή απφ πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

λα ζπληεξήζνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ην ΓΒΓ είλαη έλα γεληθήο ρξήζεο (general-

purpose) ζχζηεκα ινγηζκηθνχ πνπ δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο νξηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ρεηξηζκνχ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. Ο νξηζκφο (definition) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνδηαγξαθή ησλ ηχπσλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε. Καηαζθεπή (construction) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία 
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απνζήθεπζεο ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα κέζν απνζήθεπζεο πνπ ειέγρεηαη απφ ην ΓΒΓ. Ο 

ρεηξηζκφο (manipulation) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο φπσο ππνβνιή 

εξσηήζεσλ (queries) πξνο ηε βάζε γηα αλάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ, ελεκέξσζε ηεο 

βάζεο ψζηε λα αληαλαθιά αιιαγέο ζην κηθξφθνζκν (ζε επίπεδν αξρείσλ) θαη παξαγσγή αλαθνξψλ 

απφ ηα δεδνκέλα [32]. Μηα βάζε δεδνκέλσλ, καδί κε ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ, ζα ηελ νλνκάζνπκε 

ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ (database system).  

Οη θχξηεο δηαθνξέο ηεο πξνζέγγηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πξνζέγγηζε επεμεξγαζίαο αξρείσλ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

•Η αςηοπεπιγπαθική θωζη ενψρ ζςζηήμαηορ βάζηρ δεδομένυν. Έλα ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζέγγηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ην φηη έλα ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ δελ πεξηέρεη κφλν 

ηελ ίδηα ηε βάζε αιιά θαη ηνλ πιήξε νξηζκφ ή ηελ πεξηγξαθή απηήο. Απηφο ν νξηζκφο 

απνζεθεχεηαη ζηνλ θαηάινγν (catalog) ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο ε 

δνκή θάζε αξρείνπ, ν ηχπνο θαη ε κνξθή απνζήθεπζεο θάζε ζηνηρεηψδνπο δεδνκέλνπ θαη δηάθνξνη 

πεξηνξηζκνί επί ησλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν ιέγνληαη 

κεηα-δεδνκέλα (meta-data) θαη πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ηεο θπξίσο βάζεο. Ο θαηάινγνο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ ΓΒΓ θαη πεξηζηαζηαθά απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ηεο βάζεο [33].  

•Απομψνυζη μεηαξω Ππογπαμμάηυν και Γεδομένυν και Αθαίπεζη Γεδομένυν. ηελ 

παξαδνζηαθή επεμεξγαζία αξρείσλ, ε δνκή ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ εκθπηεχεηαη ζηα πξνγξάκκαηα 

πξνζπέιαζεο, έηζη ψζηε θάζε αιιαγή ηεο δνκήο ελφο αξρείνπ κπνξεί λα απαηηεί λα αιιαρζνχλ φια 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζπειάδνπλ ην αξρείν απηφ. Αληίζεηα, ηα πξνγξάκκαηα πξνζπέιαζεο ζε 

έλα ΓΒΓ είλαη γξακκέλα αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλα αξρεία. Η δνκή ησλ 

αξρείσλ ησλ δεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ ΓΒΓ μερσξηζηά απφ ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζπέιαζεο. Ολνκάδνπκε απηή ηελ ηδηφηεηα αλεμαξηεζία πξνγξακκάησλ-δεδνκέλσλ (program-

data independence). Σν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηηξέπεη αλεμαξηεζία πξνγξακκάησλ-δεδνκέλσλ θαη 

πξνγξακκάησλ-πξάμεσλ ιέγεηαη αθαίξεζε δεδνκέλσλ (data abstraction). Έλα ΓΒΓ δίλεη ζηνπο 

ρξήζηεο κηα ζεσξεηηθή αλαπαξάζηαζε (conceptual representation) ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη πνιιέο απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ απνζήθεπζεο. Μηιψληαο ρσξίο 

απζηεξφηεηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλα κνληέιν δεδνκέλσλ (data model) είλαη έλα είδνο 

αθαίξεζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη απηήλ ηελ ελλνηνινγηθή αλαπαξάζηαζε. 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ινγηθέο έλλνηεο, φπσο αληηθείκελα, νη ηδηφηεηεο θαη νη 

αιιεινζπζρεηίζεηο ηνπο, πνπ κπνξεί λα είλαη πην εχθνια θαηαλνεηέο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ρξήζηεο, απφ φηη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απνζήθεπζε ζε ππνινγηζηή. Έηζη, ην κνληέιν δεδνκέλσλ 
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απνθξχπηεη ιεπηνκέξεηεο απνζήθεπζεο πνπ δελ ελδηαθέξνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ [33]. 

•Τποζηήπιξη Πολλαπλϊν Ότευν ηυν Γεδομένυν. ηελ ηππηθή πεξίπησζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 

έρεη πνιινχο ρξήζηεο, απφ ηνπο νπνίνπο θάζε έλαο κπνξεί λα απαηηεί θαη κηα δηαθνξεηηθή 

πξννπηηθή ή φςε (view) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μηα φςε κπνξεί λα είλαη ππνζχλνιν ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ή λα πεξηέρεη εηθνληθά (virtual) δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηα αξρεία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ αιιά δελ απνζεθεχνληαη. Μεξηθνί ρξήζηεο δελ έρνπλ ηελ αλάγθε λα μέξνπλ αλ ηα 

δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξνληαη είλαη απνζεθεπκέλα ή παξαγφκελα. Έλα ΓΒΓ πνιιαπιψλ 

ρξεζηψλ, ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία εθαξκνγψλ, πξέπεη λα παξέρεη 

επθνιίεο γηα ηνλ νξηζκφ πνιιαπιψλ φςεσλ. πρλά εκθαλίδεηαη ε πεξίπησζε πνπ πνιινί ρξήζηεο 

πξνζπαζνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα, φηη απηφ γίλεηαη θαηά ειεγρφκελν ηξφπν ψζηε ην 

απνηέιεζκα ηεο ελεκέξσζεο λα είλαη ζσζηφ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε φπνπ ππάιιεινη 

θξαηήζεσλ πξνζπαζνχλ λα θξαηήζνπλ κηα ζέζε ζε κηα αεξνπνξηθή πηήζε. Σν ΓΒΓ πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη φηη θάζε ζέζε κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα ηελ πξνζπειάζεη κφλν έλαο ππάιιεινο γηα λα 

ηελ παξαρσξήζεη ζε έλαλ επηβάηε. Απηέο νη εθαξκνγέο γεληθά νλνκάδνληαη εθαξκνγέο 

επεμεξγαζίαο δνζνιεςηψλ (transaction processing applications). Βαζηθφο ξφινο ηνπ ινγηζκηθνχ 

ελφο ΓΒΓ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη ηαπηφρξνλεο δνζνιεςίεο εθηεινχληαη 

ζσζηά ρσξίο παξεκβνιέο [32].  

Η ζθνπνί ηεο ρξήζεο ελφο θαινχ ΓΒΓ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα θαιφ ΓΒΓ 

ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

•Έλεγσορ ηυν πλεοναζμϊν. ηελ παξαδνζηαθή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

επεμεξγαζία αξρείσλ, θάζε νκάδα ρξεζηψλ δηαηεξεί ηα δηθά ηεο αξρεία γηα λα εμππεξεηεί ηηο 

εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηεο [32]. Πνιιά απφ ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη δχν θνξέο, 

απφ κία θνξά ζηα αξρεία ηεο θάζε νκάδαο ρξεζηψλ. Πξφζζεηεο νκάδεο ρξεζηψλ κπνξεί λα 

επαλαιακβάλνπλ πεξαηηέξσ κεξηθά ή φια απφ ηα ίδηα δεδνκέλα ζηα δηθά ηνπο αξρεία. Απηφο ν 

πιενλαζκφο (redundancy) ζηελ απνζήθεπζε πνιιέο θνξέο ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε αξθεηά 

πξνβιήκαηα. Πξψηνλ, είλαη απαξαίηεην λα επαλαιακβάλεηαη κηα απιή ινγηθή ελεκέξσζε -φπσο ε 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα έλα λέν εξγαδφκελν- πνιιέο θνξέο: κία γηα θάζε αξρείν φπνπ 

θαηαρσξνχληαη δεδνκέλα εξγαδνκέλσλ. Απηφ νδεγεί ζε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ κφρζνπ. Γεχηεξνλ, 

ζπαηαιάηε ρψξνο απνζήθεπζεο φηαλ ηα ίδηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη επαλεηιεκκέλα, θαη απηφ ην 

πξφβιεκα κπνξεί λα είλαη ζνβαξφ γηα κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Σξίηνλ, αξρεία πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηα ίδηα δεδνκέλα κπνξεί λα θαηαζηνχλ αζχκβαηα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί δηφηη κηα 

ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεη ζε κεξηθά αξρεία αιιά φρη ζε άιια. ηελ πξνζέγγηζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, νη φςεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ ελνπνηνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 
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βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο, ζα πξέπεη λα έρνπκε έλα ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο πνπ λα 

απνζεθεχεη θάζε ινγηθφ ζηνηρείν δεδνκέλσλ -φπσο ην φλνκα ή ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ελφο 

εξγαδνκέλνπ -ζε κία κφλν ζέζε ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ δελ επηηξέπεη αζπκβαηφηεηεο θαη 

εμoηθoλoκεί ρψξν απνζήθεπζεο.  

•Πεπιοπιζμψρ μη εξοςζιοδοηημένηρ πποζπέλαζηρ. Δπηπιένλ, ζε κεξηθνχο ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηηξέπεηαη κφλν λα αλαθηήζνπλ δεδνκέλα, ελψ ζε άιινπο θαη λα αλαθηήζνπλ θαη λα 

ελεκεξψζνπλ. Δπνκέλσο, ην είδνο ηεο πξάμεο πξνζπέιαζεο -αλάθηεζε ή ελεκέξσζε - πξέπεη 

επίζεο λα ειέγρεηαη. πλήζσο νη ρξήζηεο ή νη νκάδεο ρξεζηψλ παίξλνπλ ινγαξηαζκνχο (accounts) 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ θσδηθνχο ρξήζεο (passwords) θαη ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα έρνπλ πξνζπέιαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Έλα ΓΒΓ πξέπεη λα παξέρεη 

έλα ππνζχζηεκα αζθάιεηαο θαη εμνπζηνδφηεζεο (security and authorization), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ν ΓΒΓ γηα λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκνχο θαη λα πξνδηαγξάςεη πεξηνξηζκνχο γηα 

θάζε ινγαξηαζκφ. ηε ζπλέρεηα, ην ΓΒΓ πξέπεη λα επηβάιιεη ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο 

απηφκαηα [33].  

•Μψνιμη αποθήκεςζη για ανηικείμενα ππογπαμμάηυν και δομέρ δεδομένυν. Μηα πξφζθαηε 

εθαξκνγή ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ην λα παξέρνπλ κφληκε απνζήθεπζε (persistent storage) γηα 

αληηθείκελα πξνγξακκάησλ θαη γηα δνκέο δεδνκέλσλ. Έηζη πξνθχπηνπλ ηα αληηθεηκελνζηξαθή 

(object-oriented) ΓΒΓ. Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ππνζηεξίδνπλ, ζπλήζσο, πνιχπινθεο δνκέο 

δεδνκέλσλ, φπσο νη ηχπνη εγγξαθψλ ζηελ PASCAL ή νη νξηζκνί θιάζεσλ ζηε Java. Οη ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ ελφο πξνγξάκκαηνο ράλνληαη κφιηο ην πξφγξακκα ηεξκαηηζηεί, εθηφο αλ ν 

πξνγξακκαηηζηήο ηηο απνζεθεχζεη ξεηά ζε κφληκα αξρεία, πξάγκα πνπ ζπρλά πεξηιακβάλεη 

κεηαηξνπή απηψλ ησλ πνιχπινθσλ δνκψλ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε ζε αξρεία. Όηαλ 

ρξεηαζηεί λα δηαβαζηνχλ ηα δεδνκέλα απηά αθφκα κία θνξά, ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα ηα 

κεηαηξέςεη απφ ηε κνξθή ησλ αξρείσλ ζηε δνκή ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα 

αληηθεηκελνζηξαθή ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ζπκβαηά κε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

φπσο ε C++ θαη ε SMALLTALK, θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ΓΒΓ εθηειεί απηφκαηα νπνηεζδήπνηε 

αλαγθαίεο κεηαηξνπέο. Έηζη, έλα πνιχπινθν αληηθείκελν ηεο C++ κπνξεί λα απνζεθεπηεί κφληκα 

ζε κηα αληηθεηκελνζηξαθή βάζε δεδνκέλσλ, φπσο ε ObjectStore. Έλα ηέηνην αληηθείκελν ιέγεηαη 

κφληκν (persistent), επεηδή επηβηψλεη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαη 

κπνξεί αξγφηεξα λα αλαθηεζεί απ' επζείαο απφ έλα άιιν πξφγξακκα Java. Η κφληκε απνζήθεπζε 

αληηθεηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη δνκψλ δεδνκέλσλ είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ[32].  

•Παποσή πολλαπλϊν διεπαθϊν σπηζηϊν. Δπεηδή πνιιέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, κε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηερληθψλ γλψζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ κηα βάζε δεδνκέλσλ, έλα ΓΒΓ πξέπεη λα παξέρεη 
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πνηθηιία απφ δηεπαθέο ρξεζηψλ (user interfaces). Απηέο πεξηιακβάλνπλ γιψζζεο εξσηήζεσλ γηα 

πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο, δηεπαθέο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ , 

θφξκεο θαη θσδηθνχο εληνιψλ γηα παξακεηξηθνχο ρξήζηεο θαη δηεπαθέο βαζηζκέλεο ζε κελνχ ή 

θπζηθή γιψζζα γηα κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο [32]. 

•Δπιβολή πεπιοπιζμϊν οπθψηηηαρ. Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο βάζεσλ δεδνκέλσλ έρνπλ 

δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο νξζφηεηαο (integrity constraints) πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηα δεδνκέλα. 

Έλα ΓΒΓ πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ επηβνιή ηέηνησλ πεξηνξηζκψλ. Ο 

απινχζηεξνο ηχπνο πεξηνξηζκνχ νξζφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ηχπνπ δεδνκέλσλ 

γηα θάζε ζηνηρείν δεδνκέλσλ. [33]  

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη: 

•Γςναηψηηηα επιβολήρ ηςποποίηζηρ. Η πξνζέγγηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηνλ 

Γηαρεηξηζηή ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ), λα νξίζεη θαη λα επηβάιιεη πξφηππα ζηνπο ρξήζηεο κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, πξνγξακκάησλ θαη ρξεζηψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Πξφηππα 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ γηα ηα νλφκαηα θαη ηε κoξθή ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ, γηα ηε κνξθή 

παξνπζίαζεο, γηα δνκέο αλαθνξψλ, γηα ηελ νξνινγία θ.ν.θ. Ο ΓΒΓ κπνξεί λα επηβάιιεη πξφηππα 

πην εχθνια ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ πεξηβάιινλ απφ φηη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ θάζε νκάδα 

ρξεζηψλ έρεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθψλ ηεο αξρείσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ [32]. 

•Μείυζη ηος Υπψνος Ανάπηςξηρ ηυν Δθαπμογϊν. Έλα απφ ηα θχξηα θαη εκπνξηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζέγγηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη φηη ε αλάπηπμε κηαο λέαο 

εθαξκνγήο -φπσο ε αλάθηεζε θάπνησλ δεδνκέλσλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα εθηχπσζε κηαο λέαο 

αλαθνξάο- ρξεηάδεηαη πνιχ ιίγν ρξφλν. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ απφ 

ηελ αξρή κπνξεί λα απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ην λα γξαθηεί κηα απιή εμεηδηθεπκέλε 

εθαξκνγή αξρείσλ. Όκσο, φηαλ κηα βάζε δεδνκέλσλ εγθαηαζηαζεί θαη δνπιεχεη, ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ΓΒΓ είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξνο. Ο ρξφλνο αλάπηπμεο κε ρξήζε ελφο ΓΒΓ ππνινγίδεηαη αλάκεζα ζην έλα 

έθην θαη ζην έλα ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ κε ρξήζε παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ αξρείσλ [32]. 

•Δςελιξία. Μπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη ε δνκή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο αιιάδνπλ 

νη απαηηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πξνθχςεη κηα λέα νκάδα ρξεζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ βξίζθνληαη απηήλ ηε ζηηγκή ζηε βάζε δεδνκέλσλ. πλεπψο, κπνξεί 

λα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε έλα λέν αξρείν ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή λα επεθηείλνπκε ηα 

ζηνηρεηψδε δεδνκέλα ζε έλα πθηζηάκελν αξρείν. Μεξηθά ΓΒΓ επηηξέπνπλ ηέηνηεο αιιαγέο ζηε 

δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα θαη ηα πθηζηάκελα 

πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ [32]. 
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•Γιαθεζιμψηηηα Δνημεπυμένυν Πληποθοπιϊν. Μέζσ ελφο ΓΒΓ κηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη 

δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο. Μφιηο κηα ελεκέξσζε απφ έλα ρξήζηε θαηαγξαθεί ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, φινη νη άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ ακέζσο λα δνπλ απηήλ ηελ ελεκέξσζε. Απηή ε 

δηαζεζηκφηεηα ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ είλαη νπζηψδεο γηα πνιιέο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο 

δνζνιεςηψλ, φπσο ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ή ηξαπεδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη επηηπγράλεηαη κε ηα 

ππνζπζηήκαηα ειέγρνπ ζπγρξνληζκνχ θαη αλάθακςεο ελφο ΓΒΓ [32]. 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζέγγηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ην φηη παξέρεη έλα 

επίπεδν αθαίξεζεο δεδνκέλσλ κε ην λα απνθξχπηεη ιεπηνκέξεηεο ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο κηαο βάζεο. Ο θχξηνο κεραληζκφο πνπ 

παξέρεη απηήλ ηελ αθαίξεζε είλαη έλα κνληέιν δεδνκέλσλ. Έλα κνληέιν δεδνκέλσλ (data model) 

είλαη έλα ζχλνιν απφ έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Με ηνλ φξν δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ελλννχκε ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ, ηηο 

ζπζρεηίζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηα δεδνκέλα. Σα πεξηζζφηεξα 

κνληέια δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλα ζχλνιν απφ βαζηθέο πξάμεηο (basic operations) γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαθηήζεσλ θαη ελεκεξψζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, φπσο εηζαγσγή, δηαγξαθή, 

ηξνπνπνίεζε ή αλάθηεζε ελφο αληηθεηκέλνπ [32]. 

•Καηηγοπίερ μονηέλυν δεδομένυν. Πνιιά κνληέια δεδνκέλσλ έρνπλ πξνηαζεί. Μπνξνχκε λα 

ηαμηλνκήζνπκε ηα κνληέια δεδνκέλσλ κε βάζε ηνπο ηχπνπο ελλνηψλ πνπ παξέρνπλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δνκήο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Σα πςεινχ επηπέδνπ (high-level) ή ελλνηνινγηθά 

(conceptual) κνληέια δεδνκέλσλ παξέρνπλ έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πνιινί ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα, ελψ ηα ρακεινχ επηπέδνπ (low-level) ή θπζηθά 

(physical) κνληέια δεδνκέλσλ παξέρνπλ έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ 

απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Οη έλλνηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα ρακεινχ 

επηπέδνπ κνληέια δεδνκέλσλ απεπζχλνληαη γεληθά ζε εηδηθνχο ησλ ππνινγηζηψλ θαη φρη ζηνπο 

ηππηθνχο ηειηθνχο ρξήζηεο. Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν άθξσλ ππάξρεη κηα θιάζε παξαζηαηηθψλ 

(representational) κνληέισλ ή κνληέισλ πινπνίεζεο (implementation) πνπ παξέρνπλ έλλνηεο νη 

νπνίεο κπνξεί λα θαηαλννχληαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο αιιά δελ είλαη ηφζν απνκαθξπζκέλεο 

απφ ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή [32]. Σα παξαζηαηηθά κνληέια 

δεδνκέλσλ απνθξχπηνπλ κεξηθέο ιεπηνκέξεηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ αιιά κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ζε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαηά άκεζν ηξφπν. Σα κνληέια δεδνκέλσλ πςεινχ 

επηπέδνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο φπσο νη νληφηεηεο, ηα γλσξίζκαηα θαη νη ζπζρεηίζεηο.  

 Μηα νληφηεηα (entity) αληηπξνζσπεχεη έλα αληηθείκελν ή κηα έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, 

φπσο έλαο εξγαδφκελνο ή έλα έξγν, γηα ην νπνίν απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ.  
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 Έλα γλψξηζκα (attribute) αληηπξνζσπεχεη κηα ελδηαθέξνπζα ηδηφηεηα πνπ πεξηγξάθεη 

πεξαηηέξσ κηα νληφηεηα, φπσο ην επίζεην ελφο εξγαδφκελνπ ή ν κηζζφο ηνπ.  

 Μηα ζπζρέηηζε (relationship) κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ νληνηήησλ αληηπξνζσπεχεη κηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νληνηήησλ, γηα παξάδεηγκα ε "εξγάδεηαη-ζε" είλαη κηα ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ελφο εξγαδνκέλνπ θαη ελφο έξγνπ.  

Σα παξαζηαηηθά κνληέια δεδνκέλσλ ή κνληέια πινπνίεζεο είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην 

ζπρλά ζηα ζχγρξνλα εκπνξηθά ΓΒΓ, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ηξία κνληέια δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν: ην ζρεζηαθφ, ην δηθηπσηφ θαη ην ηεξαξρηθφ [32]. Μπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηα αληηθεηκελνζηξαθή (object-oriented) κνληέια δεδνκέλσλ σο κηα λέα νηθνγέλεηα 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ κνληέισλ δεδνκέλσλ πινπνίεζεο πνπ βξίζθνληαη θνληχηεξα ζηα 

ελλνηνινγηθά κνληέια δεδνκέλσλ. Σα αληηθεηκελνζηξαθή κνληέια δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεο ζπρλά σο ελλνηνινγηθά κνληέια πςεινχ επηπέδνπ, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο 

ινγηζκηθνχ. Σα θπζηθά κνληέια δεδνκέλσλ πεξηγξάθνπλ ην πσο απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ζηνλ 

ππνινγηζηή, αλαπαξηζηψληαο πιεξνθνξίεο φπσο ε κνξθή θαη ε δηάηαμε ησλ εγγξαθψλ θαη νη 

δξφκνη πξνζπέιαζεο. Έλαο δξφκνο πξνζπέιαζεο (access path) είλαη κηα δνκή πνπ θαζηζηά 

απνδνηηθή (γξήγνξε) ηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ εγγξαθψλ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ [32]. 

•σήμαηα και ζηιγμιψηςπα. ε θάζε κνληέιν δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθφ λα μερσξίζνπκε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ηελ ίδηα ηε βάζε. Η πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ιέγεηαη 

ζρήκα ηεο βάζεο (database schema) ή κεηα-δεδνκέλα (meta-data). Σν ζρήκα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη δελ αλακέλεηαη λα αιιάδεη ζπρλά. Σα 

πεξηζζφηεξα κνληέια δεδνκέλσλ δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο γηα ηε δηαγξακκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεκάησλ. Έλα αλαπαξαζηεκέλν ζρήκα ιέγεηαη δηάγξακκα ζρήκαηνο (schema 

diagram). Σα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

νλνκάδνληαη θαηάζηαζε (state) ή ζχλνιν εκθαλίζεσλ (set of occurrences) ή ζχλνιν ζηηγκηφηππσλ 

(set of instances) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πνιιέο θαηαζηάζεηο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ λα 

αληηζηνηρνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ηεο βάζεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ. Κάζε θνξά πνπ 

εηζάγνπκε ή δηαγξάθνπκε κηα εγγξαθή, ή ηξνπνπνηνχκε ηελ ηηκή ελφο ζηνηρεηψδνπο δεδνκέλνπ, 

κεηαζρεκαηίδνπκε κηα θαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε κηα άιιε θαηάζηαζε. Η 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο θαηάζηαζεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. Όηαλ νξίδνπκε κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ, πξνζδηνξίδνπκε κφλν ην ζρήκα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ζην ΓΒΓ. ην ζεκείν απηφ, ε αληίζηνηρε θαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε 

«θελή θαηάζηαζε» ρσξίο δεδνκέλα. Παίξλνπκε ηελ «αξρηθή θαηάζηαζε» ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

φηαλ ηα δεδνκέλα θνξησζνχλ γηα πξψηε θνξά. Απφ ηφηε θαη έπεηηα, θάζε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη 

κία πξάμε ελεκέξσζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, έρνπκε κηα άιιε θαηάζηαζε ηεο βάζεο. Σν ΓΒΓ 
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είλαη ελ κέξεη ππεχζπλν λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε θαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη κηα έγθπξε 

θαηάζηαζε (valid state) –δειαδή, κηα θαηάζηαζε πνπ ηθαλνπνηεί ηε δνκή θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρήκα. Δπνκέλσο, ε πξνδηαγξαθή ελφο ζσζηνχ ζρήκαηνο ζην ΓΒΓ 

είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, θαη ην ζρήκα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή. Σν 

ΓΒΓ απνζεθεχεη ην ζρήκα ζηνλ θαηάινγφ ηνπ έηζη ψζηε ην ινγηζκηθφ ηνπ ΓΒΓ λα κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζ' απηφ νπνηεδήπνηε ρξεηάδεηαη [33]. 

•Γλϊζζερ ΓΒΓ. Μφιηο ζπκπιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη επηιεγεί έλα ΓΒΓ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βάζεο, ην πξψην πξάγκα είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ελλνηνινγηθά θαη 

εζσηεξηθά ζρήκαηα γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη ηπρφλ απεηθνλίζεηο κεηαμχ ησλ δχν. ε 

πνιιά ΓΒΓ φπνπ δελ ηεξείηαη απζηεξφο δηαρσξηζκφο ησλ επηπέδσλ, κία θαη κφλν γιψζζα, πνπ 

ιέγεηαη Γιψζζα Οξηζκνχ Γεδνκέλσλ (ΓΟΓ) (data definition language (DDL)), ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην ΓΒΓ θαη ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ νξηζκφ θαη ησλ δχν ζρεκάησλ. Σν 

ΓΒΓ ζα έρεη έλα κεηαγισηηηζηή ηεο ΓΟΓ πνπ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα επεμεξγάδεηαη ηηο εληνιέο 

ηεο ΓΟΓ γηα λα αλαγλσξίζεη ηηο πεξηγξαθέο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρήκαηνο θαη λα 

απνζεθεχζεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο ζηνλ θαηάινγν ηνπ ΓΒΓ. ε ΓΒΓ φπνπ 

ππνζηεξίδεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ επηπέδνπ, ε ΓΟΓ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο. Μηα άιιε γιψζζα, ε Γιψζζα 

Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ (ΓΑΓ) (storage definition language (SDL) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ζρήκαηνο. Οη απεηθνλίζεηο κεηαμχ ησλ δχν ζρεκάησλ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο δχν γιψζζεο. Γηα κηα πξαγκαηηθή αξρηηεθηνληθή 

ηξηψλ ζρεκάησλ, ζα ρξεηαδφκαζηαλ κηα ηξίηε γιψζζα, ηε Γιψζζα Οξηζκνχ Όςεσλ (ΓΟΟ) (view 

definition language (VDL), γηα λα νξηζηνχλ νη φςεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη απεηθνλίζεηο ησλ φςεσλ 

ζην ελλνηνινγηθφ ζρήκα. Μφιηο κεηαγισηηηζηνχλ ηα ζρήκαηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη θνξησζεί 

κε δεδνκέλα ε βάζε, νη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα κέζα γηα ην ρεηξηζκφ ηεο. Σππηθέο 

πεξηπηψζεηο ρεηξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάθηεζε, εηζαγσγή, δηαγξαθή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Σν ΓΒΓ παξέρεη κηα Γιψζζα Υεηξηζκνχ Γεδνκέλσλ (ΓΥΓ) (data manipulation 

language (DML) γηα ην ζθνπφ απηφ. Δίλαη ζχλεζεο ζηα ζεκεξηλά ΓΒΓ νη παξαπάλσ ηχπνη 

γισζζψλ λα κελ δηαρσξίδνληαη. Αληίζεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα πεξηεθηηθή 

νινθιεξσκέλε γιψζζα πνπ λα πεξηιακβάλεη δνκηθά ζηνηρεία γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ζρήκαηνο, ηνλ νξηζκφ φςεσλ, ην ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ νξηζκφ ηεο απνζήθεπζεο. Σππηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε γιψζζα ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ SQL, πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ΓΟΓ, 

ΓΟΟ, ΓΥΓ θαη ΓΑΓ [32]. 

•Σαξινψμηζη ηυν ζςζηημάηυν διασείπιζηρ βάζευν δεδομένυν. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ζην 

νπνίν βαζίδεηαη θάζε έλα ΓΒΓ, απνηειεί ην θχξην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 



Κεθάιαην 4 – ρεδηαζκφο Λνγηζκηθνχ   

Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (CWP)                                                                                50 

 

ηαμηλφκεζε ησλ ΓΒΓ. Σα κνληέια δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζηα ζχγρξνλα 

εκπνξηθά ΓΒΓ είλαη ην ζρεζηαθφ, ην δηθηπσηφ θαη ην ηεξαξρηθφ κνληέιν. Μεξηθά πξφζθαηα 

ΓΒΓ βαζίδνληαη ζε αληηθεηκελνζηξαθή ή ελλνηνινγηθά κνληέια. Θα ηαμηλνκήζνπκε ηα ΓΒΓ ζε 

ζρεζηαθά, δηθηπσηά, ηεξαξρηθά, αληηθεηκελνζηξαθή θαη άιια. Έλα άιιν θξηηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ΓΒΓ είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ην ζχζηεκα. Σα ζπζηήκαηα ελφο ρξήζηε (single-user systems) ππνζηεξίδνπλ έλα κφλν ρξήζηε 

θάζε θνξά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνπ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Σα ζπζηήκαηα 

πνιιψλ ρξεζηψλ (multi-user systems), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ΓΒΓ, 

ππνζηεξίδνπλ πνιινχο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα. Έλα ηξίην θξηηήξην είλαη ν αξηζκφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο θαηαλέκεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ [32]. Σα πεξηζζφηεξα ΓΒΓ είλαη 

ζπγθεληξσηηθά (centralized), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κία 

κνλαδηθή εγθαηάζηαζε. Έλα ζπγθεληξσηηθφ ΓΒΓ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πνιινχο ρξήζηεο, αιιά 

ηφζν ην ΓΒΓ φζν θαη ε ίδηα ε βάζε δεδνκέλσλ βξίζθνληαη εμ νινθιήξνπ ζε κία κνλαδηθή 

εγθαηάζηαζε. ε έλα θαηαλεκεκέλν ΓΒΓ (ΚΓΒΓ) (Distributed DBMS (DDBMS)), ε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ΓΒΓ κπνξεί λα βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλα ζε πνιιέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε θάπνην δίθηπν ππνινγηζηψλ. Πνιιά ΚΓΒΓ ρξεζηκνπνηνχλ 

αξρηηεθηνληθή εμππεξεηψλ-εμππεξεηνχκελσλ.  Μπνξνχκε επίζεο λα ηαμηλνκήζνπκε ηα ΓΒΓ κε 

βάζε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηνπο ηχπνπο δξφκσλ πξνζπέιαζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ 

απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ. Μηα πνιχ γλσζηή νηθνγέλεηα ΓΒΓ ζηεξίδεηαη ζηηο δνκέο 

αληεζηξακκέλσλ αξρείσλ. Σέινο, έλα ΓΒΓ κπνξεί λα είλαη γεληθνχ (general) ή εηδηθνχ ζθνπνχ 

(specia1 purpose). Όηαλ ε απφδνζε είλαη πξσηαξρηθφ κέιεκα, έλα εηδηθνχ ζθνπνχ ΓΒΓ κπνξεί λα 

ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιεο εθαξκνγέο. Πνιιά ζπζηήκαηα αεξνπνξηθψλ θξαηήζεσλ θαη 

ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ είλαη ΓΒΓ εηδηθνχ ζθνπνχ. Απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπζηεκάησλ άκεζεο επεμεξγαζίαο δνζνιεςηψλ (on-line transaction processing (ΟLΣΡ) systems), 

πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ κεγάιν αξηζκφ ηαπηφρξνλσλ δνζνιεςηψλ ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ 

ππέξκεηξεο θαζπζηεξήζεηο [33]. 
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4.6.2. Γηάγξακκα ρέζεο Οληνηήησλ (ERD)  

 Η θαλνληθνπνίεζε (normalization) είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ παξαγσγήο ελφο ζπλφινπ ζρέζεσλ κε 

επηζπκεηέο ηδηφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο σο αλαθνξά ηα δεδνκέλα κηαο 

επηρείξεζεο. Δίλαη επίζεο κηα επίζεκε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζρέζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηηο ζεκειηψδεηο θαη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Σα 

νθέιε απφ ηελ ρξήζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρεη έλα θαηάιιειν ζχλνιν ζρέζεσλ είλαη φηη ε 

βάζε δεδνκέλσλ ζα είλαη επθνιφηεξε γηα ην ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε θαη λα δηαηεξήζεη ζηα 

ζηνηρεία, θαη λα θαηαιάβεη ην ειάρηζην ρψξν απνζήθεπζεο ζηνλ ππνινγηζηή. Οη πίλαθεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νκαινπνηεκέλνη ψζηε λα έρνπλ ηα αλσηέξσ νθέιε θαη λα 

απνθεχγνληαη ηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα. Έλα ιεμηθφ δεδνκέλσλ είλαη έλα ζχλνιν 

κεηαδεδνκέλσλ (metadata) πνπ πεξηέρεη νξηζκνχο θαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Η βάζε δεδνκέλσλ κεηαμχ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηέρεη 22 πίλαθεο (ρήκα 15).  

 
ρήκα 15:  Πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ  

 

Σα είδε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ απηψλ ησλ νληνηήησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο θαζψο 

επίζεο θαη ηνπ ιεμηθνχ δεδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη ζηα αθφινπζα ERDs. 

 
ρήκα 16:  ERD γηα ηελ δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ησλ αξρείσλ ελφο έξγνπ 
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ρήκα 17:  ERD γηα ηελ δηαρείξηζε πξντφλησλ θαη αξρείσλ 

 

 
ρήκα 18:  ERD γηα ηελ δηαρείξηζε κελπκάησλ  
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ρήκα 19:  ERD γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ξφισλ   

 

4.7. Υαξηνγξάθεζε ζπζηήκαηνο (Site mapping) 

Έλα (site map) απεηθνλίδεη  ηελ δνκή θαη ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 20). 

Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 3 θχξηνπο ηχπνπο ρξεζηψλ (δηαρεηξηζηή, κεραληθφ, πειάηε).  

 

 
ρήκα 20: Γνκή πζηήκαηνο 
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Σα ζρέδηα ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε (user interface), πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο αλσηέξσ 

απαηηήζεηο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο:  

1.πλέπεηα: φινη νη πιεξνθνξίεο, νη έιεγρνη θαη νη νξηζκνί λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξνί  

2.Πξνζαξκνζηηθφηεηα: Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε έιεγρν, επνκέλσο, ε δηεπαθή ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ρξήζηε  

3.Καζνδήγεζε: Σν interface design ζα πξέπεη λα θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε κέζσ ηνπ έξγνπ θαη λα 

παξέρεη (feedback) 

4.Γνκή: Σα interface designs (ζρέδηα δνκήο-δηεπαθψλ) ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλα θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κεηψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα  

5.Να βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε ζθάικαηνο θαη ζηνλ απιφ ρεηξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζθάικαηνο.  

4.8. Δπηινγή Αξρηηεθηνληθνχ Πξνηχπνπ (Framework) 

Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο αξρηηεθηνληθήο ή ελφο ηερλνινγηθνχ ζέκαηνο, ζα  πξέπεη 

λα γίλεη κηα έξεπλα, κε ηελ παξνρή πεξηζζνηέξσλ απφ κηα επηινγέο. Οη πξνηεηλφκελεο επηινγέο ζα 

πξέπεη έπεηηα λα αμηνινγνχληαη κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ 

θξηηεξίσλ, ηα νπνία ζα δειψλνληαη ξεηά. Υσξίο ηελ ππεχζπλε αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 

επηινγψλ, ε δπλαηφηεηα επηινγήο κηαο αξρηηεθηνληθήο, πνπ δελ ζα είλαη θαη ε θαιχηεξε γηα ηηο 

απαηηήζεηο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, είλαη κεγάιε. Σα θξηηήξηα ηα νπνία  ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη:  

1. Πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, πνπ ζεκαίλεη ν αξηζκφο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ κπνξεί λα 

πινπνηεζνχλ (δει. αζθάιεηα, δηθαηψκαηα, πξνεηδνπνηήζεηο θ.ιπ.)  

2. Η απφδνζε ηεο εθαξκνγήο, εάλ ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή πνπ ζα βαζίδεηαη ζε απηήλ ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ζα έρεη ηελ απαηηνχκελε παξαγσγή έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο.  

3. Η εμέιημε ηεο εθαξκνγήο, εάλ ε αξρηηεθηνληθή απηή ζα είλαη αξθεηά επέιηθηε γηα ηε 

ζπγθαηαξίζκεζε θαη λέσλ ιεηηνπξγηψλ.  

Έρνληαο θαηά λνπ φια ηα αλσηέξσ, έρεη γίλεη κηα αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ 

εθαξκνγψλ αξρηηεθηνληθήο ζην Γηαδηθηχνπ: Σν Πξφηππν 1 θαη ην Πξφηππν 2. Καη ηα δχν απηά 

πξφηππα πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.  

4.8.1. Αξρηηεθηνληθή Πξφηππν 1 & Αξρηηεθηνληθή πξφηππν 2 - MVC  

Παξά ηε ζρεηηθά πξφζθαηε εηζαγσγή ηεο, ε ηερλνινγία JavaServer (JSP), πνπ ζεσξείηαη σο 

ζεκείν εζηίαζεο γηα νιφθιεξε ηελ εθαξκνγή, βαδίδεη γξήγνξα ζην λα θαηαζηεί δηάζεκε ε 

ηερλνινγία ηεο Java γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ εμππεξεηνχλ ην δπλακηθφ πεξηερφκελν ηνπ 
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Ιζηνχ. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηεο Java πξνηηκνχλ ηελ ηερλνινγία JSP γηα κπξηάδεο ιφγνπο. Μεξηθνί 

αξέζθνληαη ζην γεγνλφο φηη θέξλεη καδί ηεο ην παξάδεηγκα «γξάθεηε κηα θνξά, ηξέρεη 

νπνπδήπνηε» ζηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο. Άιινη εθηηκνχλ ην γεγνλφο φηη είλαη αξθεηά 

απιή γηα λα ηελ κάζεη θαλείο θαη ηνπο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Java σο ζεκεηνγξαθηθή/ 

γιψζζα ζελαξίσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή. Σν κέγηζην πιενλέθηεκα απφ ηελ 

ρξήζε JSP είλαη φηη βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρψξηζε ηεο παροσζίαζης απφ ην περιετόμενο.  

Πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ην πσο κπνξεί θάπνηνο λα θεξδίδεη ηνλ βέιηηζην δηαρσξηζκφ ηεο 

παξνπζίαζεο απφ ην πεξηερφκελν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρηηεθηνληθή JSP  Ππψηςπο 2, ηελ νπνία 

κπνξεί επίζεο λα δεη θαλείο σο εθαξκνγή ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή, κε ηελ ρξήζε ηνπ δεκνθηινχο 

ζρεδίνπ Model-View-Controller (MVC)  

Σν Model-View-Controller (MVC) είλαη κηα αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ πνπ δηαρσξίδεη κηαο 

εθαξκνγήο ην πξφηππν δεδνκέλσλ, ηελ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε, θαη ηε ινγηθή ειέγρνπ ζε ηξία 

επδηάθξηηα ζπζηαηηθά, έηζη ψζηε νη ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα ζπζηαηηθφ λα κπνξνχλ λα γίλνληαη κε 

ιάρηζην αληίθηππν ζηα άιια. [38] 

  

Ση ζπκβαίλεη κε ηα Servlets; Δλψ ε ηερλνινγία JSP κπνξεί λα είλαη πνιχ θαιή ζην λα εμππεξεηεί ην 

δπλακηθφ πεξηερφκελν ηνπ Ιζηνχ θαη λα δηαρσξίδεη ην πεξηερφκελν απφ ηελ παξνπζίαζε, κεξηθνί 

κπνξνχλ αθφκα λα δηεξσηψληαη γηαηί ηα servlets πξέπεη λα απνθνπνχλ απφ ηηο JSP. Η ρξεζηκφηεηα 

ησλ servlets δελ είλαη ππφ ακθηζβήηεζε, δεδνκέλνπ φηη είλαη άξηζηνη ζηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ 

έλζεην θεληξηθφ ππνινγηζηή, θαη έρνληαο ζεκαληηθή, εγθαηεζηεκέλε βάζε, έρνπλ έξζεη γηα λα 

κείλνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηιψληαο αξρηηεθηνληθά, θάπνηνο κπνξεί λα δεη ηηο  JSP σο πςεινχ 

επηπέδνπ αθαίξεζε/πθαξπαγή ησλ servlets πνπ εθαξκφδνληαη σο επέθηαζε ηνπ Servlet 2.1 API. 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ servlets δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλεκπφδηζηε, δηφηη κπνξεί λα κελ αξκφδεη 

ζην θαζέλα. Γηα παξάδεηγκα, ελψ νη ζρεδηαζηέο ζειίδσλ κπνξνχλ εχθνια λα γξάςνπλ κηα ζειίδα 

JSP, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπκβαηηθά εξγαιεία HTML ή XML, ηα servlets ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο νπηζζνθπιαθήο (back-end developers) επεηδή γξάθνληαη ζπρλά κε ηελ 

ρξήζε ηνπ IDE, κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί γεληθά κηα εκπεηξία πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ servlets, έλα πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο θαη λα 

εμαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρεη ζηελφο ζχλδεζκνο (tight coupling) κεηαμχ ηεο παξνπζίαζεο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Η ιχζε ζε απηφ, ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο JSP θαη servlet γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ εθαξκνγήο. [35]  
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Γηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο: Οη πξψηεο JSP πξνδηαγξαθέο ππνζηήξηδαλ δχν θηινζνθηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εθαξκνγψλ κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο JSP. Απηέο νη 

πξνζεγγίζεηο, πνπ θαινχληαη JSP αξρηηεθηνληθέο πξφηππν 1 θαη πξφηππν 2, δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά 

σο πξνο ηε ζέζε ζηελ νπνία ν φγθνο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηηεκάησλ εθηειέζζεθε. ηελ 

αξρηηεθηνληθή πξφηππν 1, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 21, κφλν ε ζειίδα JSP είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ εηζεξρφκελνπ αηηήκαηνο θαη ηελ απάληεζε πξνο ηνλ πειάηε. Τπάξρεη αθφκα 

δηαρσξηζκφο ηεο παξνπζίαζεο απφ ην πεξηερφκελν, επεηδή φια ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο εθηεινχληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα beans.  Αλ θαη ε αξρηηεθηνληθή πξφηππν 1, πξέπεη λα είλαη ηέιεηα θαηάιιειε 

γηα ηηο απιέο εθαξκνγέο, κπνξεί λα κελ είλαη επηζπκεηή φκσο γηα ηηο ζχλζεηεο. Η άλεπ δηαθξίζεσο 

ρξήζε απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο νδεγεί ζπλήζσο ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ scriptlets ή Java 

θψδηθα πνπ ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηε ζειίδα JSP, εηδηθά εάλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αηηεκάησλ 

πξνο επεμεξγαζία. Δλψ απηφ κπνξεί λα κελ θαληάδεη σο ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ηεο Java, είλαη απηφ φκσο έλα δήηεκα φηαλ θάπνηνπ νη ζειίδεο JSP 

δεκηνπξγνχληαη θαη δηαηεξνχληαη απφ ζρεδηαζηέο, πνπ είλαη ζπλήζσο ν θαλφλαο ζηα κεγάια έξγα. 

Σειηθά, κπνξεί αθφκε θαη λα νδεγήζεη ζε έλαλ αζαθή θαζνξηζκφ ησλ ξφισλ θαη ηεο θαηαλνκήο 

ησλ επζπλψλ, πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ είλαη επθφισο απνθεπθηά.  

 
ρήκα 21: JSP αξρηηεθηνληθή πξνηχπνπ 1 

Η αξρηηεθηνληθή πξφηππν 2, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 22, είλαη κηα πβξηδηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ εμππεξέηεζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη ζπλδπάδεη ηε ρξήζε ησλ servlets θαη ησλ 

JSP. Δθκεηαιιεχεηαη ηηο δεζπφδνπζεο δπλάκεηο θαη ησλ δχν ηερλνινγηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο JSP 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ην επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο θαη ηα servlets γηα λα εθηειέζεη ζηφρνπο 

εληαηηθήο δηαδηθαζίαο. Δδψ, ην servlet ελεξγεί σο ν ειεγθηήο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο νπνησλδήπνηε beans ή αληηθεηκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο JSP, θαζψο επίζεο θαη λα απνθαζίδεη, αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε, ζε πνηα JSP λα πξνσζεζεί ην αίηεκα. Γελ ππάξρεη θακία ινγηθή επεμεξγαζίαο κέζα ζην 

JSP. Δίλαη απιά ππεχζπλν γηα ηελ αλάθηεζε νπνησλδήπνηε beans ή αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα 
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είραλ δεκηνπξγεζεί πξνεγνπκέλσο απφ ην servlet, γηα ηελ εμαγσγή ηνπ δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ 

απφ εθείλν ην servlet θαη γηα εηζαγσγή εληφο ζηαηηθψλ θνξκψλ/πξνηχπσλ (static templates). [35] 

Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί ηππηθά λα νδεγήζεη ζε έλα πην θαζαξφ δηαρσξηζκφ ηεο παξνπζίαζεο 

απφ ην πεξηερφκελν, πνπ νδεγεί ζε ζαθή ζθηαγξάθεζε ησλ ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ πνπ έρνπλ νη 

πξνγξακκαηηζηέο θαη νη ζρεδηαζηέο ζειίδσλ, ζε κηα νκάδα πξνγξακκαηηζκνχ. Πξάγκαηη, φζν πην 

ζχλζεηε είλαη κηα εθαξκνγή, ηφζν κεγαιχηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πξφηππν 2. 

 
ρήκα 22: JSP αξρηηεθηνληθή πξνηχπνπ 2 

4.8.2. Η δνκή ελφο MVC ζπζηήκαηνο - Struts  

Όηαλ δνκείηαη ην Πξφηππo 1 κηαο web εθαξκνγήο, ε ίδηα JSP ζειίδα ελεξγεί σο ειεγθηήο θαη 

πιαίζην, θαζψο επίζεο θαη εθηειεί κέξνο ηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο. Γεδνκέλνπ φηη έλα MVC 

πιαίζην αθαηξεί απνηειεζκαηηθά απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απφ ηε ζειίδα JSP, απηφ 

ζεκαίλεη φηη έλαο πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα εθηειεί ζεκαληηθά επηπξφζζεηε εξγαζία κέζα ζε κηα 

MVC εθαξκνγή. Έλα θαιν-ζρεδηαζκέλν MVC πιαίζην, φπσο είλαη ηα Struts, βνεζά απνθαζηζηηθά 

ζηε κείσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Μεηά απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Model View 

Controller, ζέζε έρνπλ ηα Struts, πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά απφ ηα αξλεηηθά 

δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη έλα MVC πιαίζην. Σν Struts είλαη έλα αμηφπηζην, ηζρπξφ, 

πξνδνθηκαζκέλν θαη ειεχζεξν MVC πιαίζην. Δίλαη θαιά ηεθκεξησκέλν, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη 

κηα κεησκέλε θακπχιε κάζεζεο, αληίζεηα απφ ηνλ πεξίπινθν ζηφρν θάπνηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο MVC πιαηζίνπ. Σν πην πεξίπινθν κέξνο ησλ Struts είλαη κφλν λα δηαβάδεη θαη λα 

θαηαιαβαίλεη ηελ άξηζηε ηεθκεξίσζε πνπ έξρεηαη ζαλ επαθφινπζν κε ην πξντφλ. Μεηά απφ ηηο 

εμεγήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα MVC ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, ζα βνεζήζεη επίζεο ε 

νπηηθή αληηπξνζψπεπζε γηα ην πσο κηα δηαδηθαζία θηλείηαη κέζα ζε έλα MVC ζχζηεκα. [35]  
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ρήκα 23:  Ρνή δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίδεημε κηαο JSP κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Struts 

Σν ζρεδηάγξακκα ηνπ πίλαθα απεηθνλίδεη ηελ θαλνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, κέζα ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηα Struts.   

web.xml: Σν πξψην βήκα δελ είλαη ην (browser request) αιιά είλαη κάιινλ ην πξφγξακκα 

εγθαηάζηαζεο. Έλα απφ ηα βαζηθά κπζηηθά ησλ Struts είλαη ε δηακφξθσζε ησλ αξρείσλ. Σν πξψην 

πξάγκα πνπ πξέπεη λα γίλεη, εκθαλίδεηαη φηαλ αξρίδεη ν JSP απνδέθηεο (container) πνπ ζα ειέγρεη 

ην web.xml αξρείν δηακφξθσζεο θαη ζα θαζνξίδεη πνηα Strut action Servlets ππάξρνπλ. Σν JSP 

container ζα ραξηνγξαθήζεη έπεηηα φια ηα θαηάιιεια αηηήκαηα ησλ αξρείσλ πνπ ζα πάλε ζην 

ζσζηφ Servlet.  

Ένα αίηημα (request): Σν δεχηεξν βήκα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έλαο ρξήζηεο δεηά κηα ζειίδα ή 

ππνβάιιεη κηα θφξκα εληφο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο (browser) θαη απηφ ην αίηεκα έπεηηα 

αλαραηηίδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή.  

Ο ελεγκηήρ (controller): Απηφ είλαη ν θεληξηθφο επεμεξγαζηή (central processor) κέζα ζηα Struts 

θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ έλαο ή θαη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο. Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ησλ Struts 

ζα έρνπλ κφλν έλα ActionServlet (ηνλ ειεγθηή), ν νπνίνο ζα θαηεπζχλεη δηάθνξεο ελέξγεηεο. Μέζα 

ζηα Struts ν ειεγθηήο, Servlet, θαζνξίδεη πνηα ελέξγεηα ρξεηάδεηαη θαη ζηέιλεη ηηο πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο είλαη πξνο επεμεξγαζία, κε έλα action Bean. Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο χπαξμεο ελφο 

ειεγθηή είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα ειέγρεη ηε ξνή ηεο ινγηθήο, κέζσ ησλ ηδηαίηεξα ειεγρφκελσλ, 

ζπγθεληξσηηθψλ ζεκείσλ.  

struts-config.xml:Σα Struts έρνπλ έλα αξρείν δηακφξθσζεο γηα λα απνζεθεχνπλ ηηο 

ραξηνγξαθήζεηο ησλ ελεξγεηψλ. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πξφιεςε ηεο 

ζθιεξήο θσδηθνπνίεζεο κηα ελφηεηαο πνπ θαιείηαη κέζα ζε έλα ζπζηαηηθφ, θαη ζεκαίλεη φηη είλαη 
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εχθνιν λα αληηκεηαζέηνληαη δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο κφλν κε ηελ αιιαγή ελφο κεκνλσκέλνπ 

αξρείνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ αξρηθψλ ηηκψλ (initialization file). Ο ειεγθηήο ζα ειέγρεη ην struts-

config.xml αξρείν γηα λα απνθαζίζεη πνηεο ελφηεηεο ζα ρξεηαζηνχλ γηα έλα action request (αίηεκα 

δξάζεο). Απηφ θάλεη ην struts-config.xml αξρείν λα είλαη ε θεληξηθή θαξδηά ησλ struts, ηα νπνία 

δηαβάδνπλ κφλν struts-config.xml κε ηελ εθθίλεζή ηνπο, θαη δεκηνπξγνχλ κηα βάζε δεδνκέλσλ 

ραξηνγξάθεζεο, ε νπνία απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε πξνο επηηάρπλζε ηεο απφδνζεο.  

Ππψηςπο (Model): Σν πξφηππν είλαη έλα αληηθείκελν γηα λα παίξλεη ηελ απάληεζε απφ ην ρξήζηε 

θαη λα απνζεθεχεη ηα απνηειέζκαηα γηα ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σν πξφηππν αληηθείκελν 

ζπρλά ζα παίξλεη φια ηα ζηνηρεία απφ ηε θφξκα πνπ ππνβάιιεηαη θαη ζα απνζεθεχεη ηα 

απνηειέζκαηα ζε έλα JavaBean γηα λα ηα πεξάζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο. Δίλαη 

θαηαλνεηφ φηη έλα πξφηππν αληηθείκελν ζα ππάξρεη γηα θάζε ζειίδα αηηήκαηνο θαη ζα κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιέο ζειίδεο αηηεκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα πξφηππα αληηθείκελα είλαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην έξγν, έλαο πξνγξακκαηηζηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηα πξφηππα αληηθείκελα 

θαζψο θαη ηα Struts ππφ ηνλ φξν φηη ην ActionForm θαη νη Action classes ζα κπνξνχλ λα 

επεθηαζνχλ γηα λα ηα δεκηνπξγήζνπλ.  

Ότη (View): Σν view αληηθείκελν, είλαη ζπρλά κηα ζειίδα JSP, ξπζκηζκέλε ψζηε λα δεκηνπξγεί σο 

έμνδν (output) έλα αξρείν γηα ηνλ ρξήζηε. Γεδνκέλνπ φηη Struts είλαη έλα πιαίζην, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε ηνπ θψδηθα κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν, έρεη πνιιέο βηβιηνζήθεο 

εηηθεηηψλ (Tag libraries) γηα λα θαηαζηήζεη ηελ δνκή ηεο ζειίδαο view αθφκα επθνιφηεξε γηα έλαλ 

πξνγξακκαηηζηή.  

Strut Tag Libraries: Οη Struts Tag libraries είλαη Struts ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα λα επηηξέπνπλ ηελ 

εχθνιε ελζσκάησζε ηνπο κέζα ζηε ινγηθή ηνπ έξγνπ. Απηέο νη Tag libraries θξχβνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο, απφ ηελ ρξήζε ησλ Struts, πίζσ απφ ηηο απιέο ζηε ρξήζε ηνπο tag 

πξνηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν εληφο ησλ view ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

«Controller» Servlet θαη ηα «Model» JavaBeans δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα Tag library 

αιιά αλη' απηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε Struts class library γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

δηεξγαζίαο ησλ Struts.  

Απσείο ιδιοκηηζίαρ (Property File): Σν αξρείν ηδηνθηεζίαο είλαη έλαο ηξφπνο απνζήθεπζεο 

κελπκάησλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ έλα αληηθείκελν ή κηα ζειίδα. πρλά νη Struts Tag 

libraries ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα αξρεία ηδηνθηεζίαο γηα ηίηινπο θαη γηα άιιε ζεηξά δεδνκέλσλ. Σν 

πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη πνιιά δηαθνξεηηθά αξρεία 

ηδηνθηεζίαο γηα λα ρεηξηζηεί ηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Σα αξρεία ηδηνθηεζίαο κπνξνχλ λα 

ελεξγήζνπλ ζαλ θέιπθνο γηα ηα κελχκαηά θάπνηνπ, θαη ζα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε αιιαγή ησλ 

κελπκάησλ απφ ην πξφγξακκα ζε πξφγξακκα.  



Κεθάιαην 4 – ρεδηαζκφο Λνγηζκηθνχ   

Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (CWP)                                                                                60 

 

Business Objects: Σα business objects είλαη εθεί πνπ βξίζθνληαη νη θαλφλεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

έξγνπ θαη είλαη νη ελφηεηεο πνπ νδεγνχλ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Σν 

Struts πιαίζην απιά ειέγρεη ηε ξνή δηαδηθαζίαο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη δελ είλαη ην πξφγξακκα. 

Σν πξφγξακκα απνηειείηαη επίζεο απφ ηηο ζειίδεο JSP πνπ ν ρξήζηεο ζα δεη ηα business objects 

πνπ νδεγνχλ ηε ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ην Struts πιαίζην δηαδίδεη ηε ινγηθή ξνή 

ελφο έξγνπ κεηαμχ πνιιψλ βεκάησλ, ζεκαίλεη ινηπφλ φηη είλαη δπλαηφ λα θιεζνχλ ηα business 

objects απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα βήκαηα.  

Απψκπιζη (The Response): Απηή είλαη ε ηειηθή ζειίδα πνπ ν ρξήζηεο βιέπεη θαη ζπρλά είλαη 

απιά ε απφδνζε/έμνδνο ηνπ View JSP object.  

Πεξηνξηζκνί ησλ Struts 

1. Απηήλ ηελ πεξίνδν, ε δνκή ησλ κεγάισλ θαη πεξίπινθσλ θνξκψλ εληφο ησλ Struts κπνξεί λα 

είλαη έλα θνπξαζηηθφ έξγν, δεδνκέλνπ φηη απνηειείηαη απφ αξθεηή επαλαιακβαλφκελε 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ αληηθεηκέλσλ. 

2. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κέξε, ζπληζηά πνιππινθφηεηα θαη κε ηηο δηαξθείο αιιαγέο 

πνπ γίλνληαη, απηφ κπνξεί λα είλαη απνγνεηεπηηθφ θαηά δηαζηήκαηα. [36]   

Η δχλακε ησλ Struts  

1. Καίηνη ε δφκεζε κεγάισλ θαη πεξίπινθσλ θνξκψλ κπνξεί λα είλαη κηα βαξεηή απνζηνιή εληφο 

ησλ Struts, ε εμαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θνξκψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή 

είλαη έλα πιενλέθηεκα. Δίλαη εχθνιν λα δηαηεξεζεί ε θαηάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θφξκαο, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία κπνξεί θαλείο εχθνια λα ηα παξαθνινπζήζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

θαζψο επίζεο θαη φηη κπνξεί λα επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε εχθνια φηαλ απηφ 

απαηηεί ε ινγηθή.  

2. Σα Struts παξέρνπλ έλα πιαίζην πνπ θφβεη ηηο κεγάιεο δηαδηθαζίεο κέζα απφ δηάθνξα βήκαηα. 

Μεξηθέο δηαδηθαζίεο απαηηνχλ πνιιά βήκαηα θαη κηα κνλή ζειίδα JSP δελ κπνξεί αθξηβψο λα 

θαιχςεη εχθνια πνιιαπιά αηηήκαηα.  

3.Σα Struts επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε multiple action pages πνπ ζπληειεί ζην λα δηαηεξεζνχλ νη action 

pages κηθξέο βειηηζηνπνηεκέλεο ζε ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο. Μηα action page πνπ πξνζπαζεί λα 

δηεθπεξαηψζεη ηα πάληα ζε έλα κεγάιν ηφπν, ζα είλαη αλεπαξθήο θαη ζα είλαη θαη δπζθνιφηεξν λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο.  

4.Σα Struts έξρνληαη καδί κε θάπνηα ππνζηήξημε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη JDBC 

connection pooling δπλαηφηεηεο. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα θαζνξίζεη πνιιαπιέο πεγέο ζηνηρείσλ γηα 

ηα Struts, κέζα ζην the struts-config.xml αξρείν. Απηή ε δπλαηφηεηα ηεο JDBC connection pooling, 

είλαη πξναηξεηηθή. [36]  
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5. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

5.1. Αζθάιεηα ηνπ πζηήκαηνο 

5.1.1. Πξσηφθνιιν SSL  

Σν ζχζηεκά καο έρεη δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν Secure Socket Layer.  

Απηφ είλαη έλα πξσηφθνιιν γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζηέιλνληαη κε απεπζείαο ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν.  Όηαλ έλαο πειάηεο θάλεη κηα ζχλδεζε SSL 

κε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, φια ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνληαη  ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη απφ 

απηφλ, θσδηθνπνηνχληαη (encode) κε έλαλ ζχλζεην καζεκαηηθφ αιγφξηζκν, πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά 

δχζθνιν λα απνθσδηθνπνηήζεη (decode) νηηδήπνηε αλαραηηίδεηαη (intercepted).  Αθνινπζεί κηα 

βαζκηαία απεηθφληζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην πξσηφθνιιν SSL.  

 
ρήκα 24: SSL βήκαηα 

Βήκα 1. Ο πειάηεο θάλεη ηελ αξρηθή ζχλδεζε κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη δεηά λα μεθηλήζεη 

κία ζχλδεζε SSL. 

Βήκα 2. Δάλ ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο, ζα ζηείιεη ζηνλ πειάηε ην 

ςεθηαθφ ηνπ πηζηνπνηεηηθφ θαη ην δεκφζην θιεηδί (public key). 

Βήκα 3. Ο πειάηεο ζπγθξίλεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζηέιλεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή κε 

απηφ απφ κία εκπηζηεπκέλε βάζε δεδνκέλσλ.  Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη θαηαγεγξακκέλν εθεί, 

ζεκαίλεη φηη ν πειάηεο εκπηζηεχεηαη ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη ζα ζπλερίζεη κε ην 4
ν
 βήκα.  Δάλ 

ην πηζηνπνηεηηθφ δελ παξαηίζεηαη εθεί, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ην πξνζζέζεη ζηελ εκπηζηεπκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ πξηλ λα πξνρσξήζεη ζην 4
ν
 βήκα. 

Βήκα 4. Ο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί  ην δεκφζην θιεηδί (public key) πξνθεηκέλνπ λα θξππηνγξαθήζεη  

έλα θιεηδί ζπλφδνπ (session key) θαη ην απνζηέιιεη ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή.  Δάλ ν θεληξηθφο 

ππνινγηζηήο δεηήζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πειάηε, ζην βήκα 2, ζα πξέπεη ηφηε απηφ λα ζηαιεί.  

Βήκα 5. Δάλ ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο είλαη έηζη ζηεκέλνο ψζηε λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά, 

ηφηε ζπγθξίλεη ην πηζηνπνηεηηθφ κε εθείλα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

εκπηζηεπκέλεο αξρήο θαη είηε δέρεηαη είηε απνξξίπηεη ηε ζχλδεζε.  Δάλ ε ζχλδεζε απνξξηθζεί, έλα 

κήλπκα fail απνζηέιιεηαη  ζηνλ πειάηε, ελψ εάλ γίλεη απνδεθηή, ή εάλ ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο 
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δελ είλαη νξγαλσκέλνο γηα λα ιακβάλεη πηζηνπνηεηηθά, απνθσδηθνπνηεί ην θιεηδί ζπλφδνπ (session 

key) ηνπ πειάηε κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί θαη ζηέιλεη πίζσ ζηνλ πειάηε έλα κήλπκα «επηηπρίαο», 

φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλνίγεηαη έλα αζθαιέο θαλάιη δεδνκέλσλ (secure data channel). 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε  θαη δηακφξθσζε ηνπ πξσηνθφιινπ SSL ζηνλ Tomcat, έπξεπε λα θάλσ ηα 

εμήο: 

1)  Να δεκηνπξγήζσ έλα  keystore πηζηνπνηεηηθφ εθηειψληαο ηηο εληνιέο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

%JAVA_HOME%\bin\keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA 

 

2)   Να δηακνξθψζσ ην SSL ζην αξρείν $CATALINA_HOME/conf/server.xml, πξαγκαηνπνηψληαο 

ηηο αθφινπζεο αιιαγέο:  

<!--Define a non-SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on the port specified during installation--> 

<Connector port="80" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" 

enableLookups="false" redirectPort="443" acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000" 

disableUploadTimeout="true" /> 

  <!-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 443 --> 

<Connector port="443" maxThreads="150" minSpareThreads="25" 

maxSpareThreads="75"enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" 

debug="0"  scheme="https" secure="true" keystorePass="changeit" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" /> 

 

ε απηφ ην ζηάδην, ε δηακφξθσζε SSL ζηνλ Tomcat έρεη νινθιεξσζεί θαη ζα δχλαηαη θάπνηνο λα 

βιέπεη ηηο ζειίδεο κέζσ ζπλδέζεσλ κε αζθάιεηα δηα ηεο εθαξκνγήο https:// instead of an http:// 

ζην address bus ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο (browser). 

5.1.2. Πηζηνπνίεζε Απζεληηθφηεηαο (Authentication)  

Πηζηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ρξήζηε, θαη βαζίδεηαη ζε 

έλα username θαη έλα password, πξνηνχ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκά καο. Γηα 

κπνξέζεη λα πηζηνπνηεζεί, ζα κπνξνχζαλ  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζνη κεραληζκνί:               

1) HTTP basic authentication 2) HTTP  digest Authentication 3) Form Based Authentication          

4) HTTPS Client Authentication.  

Έρσ επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Form Based Authentication, επεηδή είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο 

web κεραληζκφο ζε ιεηηνπξγία. Παξέρεη επίζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηεο εθαξκνγήο ην κέγηζην 

έιεγρν ηεο φςεο θαη ηεο αίζζεζεο ηεο «νζφλεο ζχλδεζεο» “login screen”, επηηξέπεη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ζηηο ζπλφδνπο ησλ ρξεζηψλ ρσξίο λα εμέξρεηαη απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο (browser), 

θαη είλαη αζθαιέζηεξε απφ ηε βαζηθή πηζηνπνίεζε. Σν αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ ζειίδα 

ζχλδεζεο (login page), φπνπ έλαο ρξήζηεο πξέπεη λα εηζαγάγεη ηα πηζηνπνηεηηθά ζχλδεζήο ηνπ  

http://www.webopedia.com/TERM/A/username.html
http://www.webopedia.com/TERM/A/password.html
http://www.cafesoft.com/products/cams/tomcat-security.html#HTTP_Digest_Authentication#HTTP_Digest_Authentication
http://www.cafesoft.com/products/cams/tomcat-security.html#Form_Based_Authentication#Form_Based_Authentication
http://www.cafesoft.com/products/cams/tomcat-security.html#HTTPS_Client_Authentication#HTTPS_Client_Authentication
http://www.cafesoft.com/products/cams/tomcat-security.html#Form_Based_Authentication#Form_Based_Authentication
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(φλνκα ρξήζηε & θσδηθφ πξφζβαζεο) γηα λα κπεη ζην ζχζηεκα. Δάλ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη 

άθπξα, ηφηε εκθαλίδεηαη ε ζειίδα ζθάικαηνο (ρήκα 25) πνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ αλεπηηπρή 

πξνζπάζεηα ζχλδεζήο ηνπ.  

 
ρήκα 25: ειίδα ζχλδεζεο  κε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία  

Οη επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζην ρξήζηε ζε απηήλ ηελ ζειίδα ζθάικαηνο, ηνλ πξνηξέπνπλ είηε γηα 

λα μαλαδνθηκάζεη λα ζπλδεζεί ή ζε πεξίπησζε πνπ έρεη μεράζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχλδεζήο ηνπ, 

λα δεηήζεη ππελζχκηζε κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ρξήζηε, ή ην e-mail ηνπ ζηελ 

αθφινπζε ζειίδα.  

 
ρήκα 26: ειίδα ππελζχκηζεο θσδηθψλ ρξήζηε  γηα ζχλδεζε ζην ζχζηεκα 

Όηαλ ν ρξήζηεο δεηά λα ηνπ γίλεη κηα ππελζχκηζε, ηφηε ην ζχζηεκα πξνζπαζεί λα ζηείιεη έλα e-

mail κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ (credentials). Διέγρεη εάλ ην e-mail παξαδφζεθε επηηπρψο, 

παξαιακβάλνληαο ην return string απφ ηε κέζνδν  mailPassword (email, username).  Η κέζνδνο 

απηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηέιλεη ην e-mail θαη ειέγρεη εάλ ε απάληεζε δείρλεη «επηηπρία» νπφηε ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ζεκαίλεη φηη ε παξάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ήηαλ επηηπρήο. Δάλ 

ε απάληεζε δείμεη «απνηπρία» ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα αλεπηηπρήο παξάδνζε θαη ηφηε ην ζχζηεκα 

ελεκεξψλεη ην ρξήζηε κε έλα κήλπκα πνπ δειψλεη φηη: “The supplied username/e-mail does not 

match any system user” δει. Σν παξερφκελν username/e-mail δελ ηαηξηάδεη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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5.1.3. Έγθξηζε (Authorisation)   

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ην ζχζηεκα λα πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλνπο ρξήζηεο. Τπάξρνπλ ινηπφλ, 

δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα πξφζβαζεο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο θαη 

απηνί πεξηγξάθνληαη σο εμήο: Σν auth-constraint element (web.xml) ππνδεηθλχεη ηνπο ξφινπο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε (resource allocation).  (Μφλν νη ρξήζηεο κε ηνπο 

αθφινπζνπο ξφινπο-νλφκαηα ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ ην ζχζηεκα.  

 

Σν ζχζηεκα έρεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή (administrator) θαη γηα ηνπο άιινπο 

ρξήζηεο (π.ρ. ζρεδηαζηή, κεραληθφ) φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα αθφινπζα ζρήκαηα. Ο administrator 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ζα κπνξεί, παξαδείγκαηνο ράξηλ λα δεκηνπξγεί, λα 

επεμεξγάδεηαη, λα δηαγξάθεη ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεζηψλ δηα ηεο επηινγήο „Users‟ απφ ην menu πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. Δπίζεο, αλ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ, αξρηθή ζειίδα, ζην 

παξαθάησ παξάδεηγκα, απνδεηθλχεηαη φηη απηήλ ηελ πεξίνδν δελ είλαη νχηε ηδηνθηήηεο νχηε θαη 

ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε έξγν, παηψληαο φκσο ην ζχλδεζκν „Projects‟ έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα 

έξγα ηεο πιαηθφξκαο.  

 
 ρήκα 27: Menu επηινγέο γηα ηνλ administrator ρξήζηε  

 
ρήκα 28: Menu επηινγέο γηα ηνλ ρξήζηε (πρ. ζρεδηαζηή/κεραληθφ) 
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Σειηθά, κηα πνιχ ζεκαληηθή έγθξηζε ζπκβαίλεη ζηελ TemplateLookupDispatchAction class.     

Δδψ, γίλεηαη ν θεληξηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηνχλ νπνηνηδήπνηε ρξήζηεο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο πφξνπο πιεξνθφξεζεο (resources) . ηε κέζνδν εθηέιεζεο, ν 

ρξήζηεο ειέγρεηαη: εάλ είλαη ή κελ επηθπξσκέλνο θαη εάλ έρεη ή φρη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα 

πξφζβαζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο. Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ 

ειέγρζεθαλ ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο κέζα ζηελ κέζνδν ηνπ θψδηθα:  

1) Καηεβάζηε ηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

2) Φνξηψζηε/δηαγξάςηε ηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

3)Μεηαθνξηψζηε ην αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

4) Φνξηψζηε/δηαγξάςηε ην αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο  

5) Φνξηψζηε/κεηαθνξηψζηε πξντφληα,  

6) Δπεμεξγαζηείηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

7)Αλαδεηήζηε/ απνκαθξχλεηε ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

8)Πξνζζέζηε ρξήζηεο ζε έλα πξφγξακκα,  

9)Γηαγξάςηε έλα πξφγξακκα 

 

public ActionForward execute( ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws Exception 

{ 

//Check the instance of the class  

 String className = this.getClass().toString(); 

Users loggedInUser =(Users)request.getSession().getAttribute(Constants.AUTHANTICATED_USER); 

 boolean authorized = false; 

 

 if (loggedInUser==null)  

{  

if (className.indexOf("cwp.actions.LoginAction")!=-1 ||  

    className.indexOf("cwp.actions.RegistrationAction")!=-1 ||  

    className.indexOf("cwp.actions.CataloguesAction")!=-1 ||  

    (className.indexOf("cwp.actions.ProductPoolAction")!=-1 &&  

    (((ProductPoolActionForm)form).getDbaction().equals("getTexture")||  

   ((ProductPoolActionForm)form).getDbaction().equals("getVrml")))) 

    

 {  // Authorize actions since users is not required to be authenticated  

authorized = true;   

   } 

    else{ // User needs to authenticate first forwards to login 

return mapping.findForward("login"); 

     } 

} 

else  //user is already authenticated  

{ 

//user is trying to access an administrator action for creating a user account  

 if ((className.indexOf("cwp.actions.UserAction")!=-1) 
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  && "create".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction())) 

  { 

if (loggedInUser.getUsername().equalsIgnoreCase("ADMINISTRATOR")) 

   {//user is the administrator , so proceed   

authorized = true; // AUTHORIZED 

   }  

   else 
   {//user is not the administrator, access is not authorized  

           return mapping.findForward("notauthorized"); 

    } 

    …… //check rights >>> see tables below<<<<< 

} 

}   

 

if(!authorized) 

{      

//is not authorized so forward to the non authorized page        

    return mapping.findForward("notauthorized"); 

}  

 

No Action Required 

1 

if ((className.indexOf("cwp.actions.ManageProjectVersionAction")!=-1) 

   && "getversion".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction())) 

 

accessRightId = 1 

2 

if ( (className.indexOf("cwp.actions.ManageProjectVersionAction")!=-1) 

   && ( "New Version".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()) 

   || "delete".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()))) 

 

accessRightId = 2 

3 

if ((className.indexOf("cwp.actions.ProjectPoolAction")!=-1) 

         && "getfile".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction())) 

 

accessRightId = 3 

4 

if ( (className.indexOf("cwp.actions.ProjectPoolAction")!=-1) 

  && ( "uploadfile".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()) 

  || "deletefile".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()))) 

 

access RightId= 4 

5 

if ((className.indexOf("cwp.actions.ProductPoolAction")!=-1) 

  && "viewAll".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction())) 

 

access RightId= 5 

Πίλαθαο 3: Δλέξγεηεο πνπ απαηηνχλ - accessRightsId (1-5) 

No Action Required 

6 

if ((className.indexOf("cwp.actions.ManageProjectAction")!=-1) 

&& "save".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction())) 

 

roleId = 1 

7 

if ( (className.indexOf("cwp.actions.ManageUsersAction")!=-1) 

&& ("removeUser".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()) 

|| "Search".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()) 

|| "SearchContact".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()) 

|| "Add User".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()))) 

 

roleId = 1 

8 

if ((className.indexOf("cwp.actions.AddUserToProjectAction")!=-1) 

&&( "view".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()) 

|| "add".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()) 

|| "cancel".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction()))) 

 

roleId = 1 
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9 

if ((className.indexOf("cwp.actions.WorkspaceAction")!=-1) 

&& "delete".equals(((TemplateActionForm)form).getDbaction())) 

 

roleId = 1 

Πίλαθαο 4: Δλέξγεηεο πνπ απαηηνχλ - roleId =1 

 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα έρεη πξφζβαζε ζε νπνηνπζδήπνηε απφ ηνπο ηνκείο 

ηνπ administrator, θάλνληαο πεηξαηεία ζηνλ URL, ε ζειίδα «απαγνξεχεηαη» πνπ παξνπζηάδεηαη 

θαησηέξσ, ζα εκθαληζηεί ηφηε γηα λα ηνλ ελεκεξψζεη φηη ε πξφζβαζε δελ επηηξέπεηαη, δεδνκέλνπ 

φηη δελ έρεη νπνηαδήπνηε έγθξηζε γηα λα ην θάλεη. Παξφκνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε φηαλ έλαο 

ρξήζηεο πξνζπαζεί λα δεη ηνπο ινγαξηαζκνχο/πεξηγξαθέο ησλ άιισλ ρξεζηψλ.  

Έηζη, έλαλ ν ρξήζηεο κε ην username (John) πξνζπαζνχζε λα θάλεη hijack π.ρ. ζην URL ην 

https://localhost/CWP/user.do?username=williams&action=view βάδνληαο username= jack φπνπ 

(jack) ζπκβνιίδεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα ρξεζηψλ, ην ζχζηεκα δελ ζα είρε επηηξέςεη εθείλε ηελ 

ελέξγεηα, δεδνκέλνπ φηη ζα επέζηξεθε, σο παξάκεηξνο ηνπ επηθπξσκέλνπ νλφκαηνο ηνπ ρξήζηε, ην 

username(john) θαη φρη απηφ πνπ ζα είρε εηζαρζεί απφ ηνλ ρξήζηε (jack).  

 

 
ρήκα 29: Δλεκέξσζε ρξήζηε γηα ελέξγεηα γηα ηελ νπνία δελ έρεη εμνπζηνδφηεζε  

 

5.2. χλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ (Hibernate) 

Όπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζην θεθάιαην 4, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην πιαίζην Hibernate γηα ηε ραξηνγξάθεζε ελφο αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνηχπνπ πεξηνρψλ ζηελ 

παξαδνζηαθή ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ.  

Σν Hibernate ρξεζηκνπνηεί ην hibernate.cfg.xml γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ connection pool θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ  πεξηβάιινληνο. ην αλσηέξσ αξρείν πνπ αθνξά ζηελ 

δηακφξθσζε, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξνχζα εθαξκνγή ηξέρεη ζην localhost θαη ν ρξήζηεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ είλαη ε “cwp” κε ην “cwp” λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θσδηθφο πξφζβαζεο. Η dialect 
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property (θπξηφηεηα ηεο δηαιέθηνπ) είλαη ην OracleDialect, ην νπνίν δειψλεη ην Hibernate ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ Oracle Database  

 
ρήκα 30: Hibernate.cfg.xml 

To <mapping resource="…./Users.hbm.xml"/> property είλαη ε ραξηνγξάθεζε γηα ηνλ πίλαθα ησλ 

users (παξφκνην κε απηφ πνπ είρε γίλεη γηα ηνπο ελαπνκείλαληεο 21 πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ). 

Σν Hibernate, ρξεζηκνπνηεί ηηο Plain Old Java Objects (POJOs) classes γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ζηνλ 

πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Οη κεηαβιεηέο ηεο ραξηνγξάθεζεο, ζηε ζηήιε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ φπσο απηφ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ θψδηθα γηα ηελ 

Users.java: 

 

public class Users  /*Users generated by hbm2java*/ 

{ 

    private Long userId; 

    private String username; 

    private String password; 

…. 

… 

    public Long getUserId() 

    {return this.userId; } 

    public void setUserId(Long userId) 

    {this.userId = userId; } 

    …. 

…. 
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    public String getUsername() 

    {return this.username; } 

    public void setUsername(String username) 

    {this.username = username; } 

} 

  

Σν αξρείν users.hbm.xml ρξεζηκνπνηείηαη γηα ραξηνγξάθεζε User Object ζηνλ πίλαθα ησλ Users 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

<hibernate-mapping> 

    <class name="cwp.hibernate.schema.Users" table="USERS" schema="CWP" lazy="false"> 

        <id name="userId" type="java.lang.Long"> 

            <column name="USER_ID" precision="18" scale="0" /> 

 <generator class="sequence"><param name="sequence">SEQ_USERS_PK</param></generator> 

        </id> 

        <property name="username" type="string"> 

            <column name="USERNAME" length="256" /> 

        </property> 

        <property name="password" type="string"> 

            <column name="PASSWORD" length="40" not-null="true" /> 

        </property> 

       ….. 

    </class> 

</hibernate-mapping> 

Η Ηibernate ζχλνδνο είλαη ε θχξηα runtime δηεπαθή κεηαμχ κηαο Java εθαξκνγήο θαη ηνπ 

Hibernate. Καη' αξράο, ζα πξέπεη λα έρνπκε ην Hibernate Session.SessionFactory. Απηφ επηηξέπεη 

ζηελ εθαξκνγή λα δεκηνπξγήζεη ηελ Hibernate session δηαβάδνληαο ηελ δηακφξθσζε 

(configuration) απφ ην αξρείν hibernate.cfg.xml. Δίλαη ζηελ HibernateUtil class πνπ δεκηνπξγείηαη 

ην SessionFactory θαη νη κέζνδνη γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε κίαο ζπλεδξίαο. Καησηέξσ, 

παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα ησλ εξσηήζεσλ κε ζθνπφ λα: 

1) αξηζκφο ησλ έξγσλ ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ user  

countOwnedProjectsquery = select count(project) from cwp.hibernate.schema.Projects as project            

where  project.users.userId = :userid  

 

2) γίλεη απαξίζκεζε ησλ έξγσλ ζηα νπνία ν user εκπιέθεηαη (θαη έρνληαο ηελ θπξηφηεηα θαη σο 

ζπκκεηέρσλ)              

countProjectsInvitedquery = select count(project) from cwp.hibernate.schema.Projects as project, 

cwp.hibernate.schema.UsersProjectsAccessibility upa where  

upa.projects = project and upa.id.userId = :userid and project.users.userId != :userid" 
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5.3. Κψδηθαο πζηήκαηνο- Γηαγξάκκαηα (classs diagrams) 

Σα class diagrams πεξηγξάθνπλ ην ζχζηεκα απφ ηελ άπνςε ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ θαηεγνξηψλ, 

ησλ ηδηνηήησλ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Σα classes είλαη αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ 

δηεπθξηλίδνπλ ηελ θνηλή δνκή θαη ζπκπεξηθνξά ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ. Σα αληηθείκελα 

(objects) είλαη πεξηπηψζεηο θαηεγνξηψλ (classes) πνπ δεκηνπξγνχληαη, ηξνπνπνηνχληαη, θαη 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η θαηάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιια αληηθείκελα 

ηελ (UML), νη classes θαη ηα αληηθείκελα (objects) απεηθνλίδνληαη απφ „ηκήκαηα‟ ρσξηζκέλα ζηα 

ηξία. Σν επάλσ ηκήκα επηδεηθλχεη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ, απηφ ζην θεληξηθφ 

ηκήκα δείρλεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, ελψ ζην θάησ ηκήκα παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ.  Όπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 4, γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πιαίζην Struts. Απηφ ην πιαίζην αθνινπζεί ηελ θιαζηθή εθαξκνγή MODEL-VIEW-

CONTROLLER, πνπ παξέρεη ηξία βαζηθά πιήξε πξνγξάκκαηα: απηφ ηνπ servlet controller, ην JSP 

view θαη ην model.  Η πιαηθφξκα Struts πξνζθέξεη έλα ζχλνιν απφ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

θαζηζηνχλ ηηο εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν επθνιφηεξεο. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο νινθιεξψλνληαη κέζσ 

ησλ toolkits ηεο πιαηθφξκαο, ν ζεκαληηθφηεξνο ησλ νπνίσλ είλαη ην ActionForms, πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ρξήζηε, ην ActionMappings, πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ρξήζηε κε ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη ην ActionForwards, πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζειίδσλ, έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ 

ρξήζηε.  

5.3.1. The Model (Java Beans/Action Forms)   

Έλα ActionForm είλαη κηα θιάζε ηεο JAVA πνπ ζπκπεξηθέξεηαη φπσο έλα “bean”. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ user, είλαη κηα κνξθή κε ηελ νπνία κπνξεί λα αιιειεπηδξά.  Απηέο νη θφξκεο απνηεινχληαη απφ 

ηα θνπκπηά (buttons) (επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ) θ.ιπ. Κάζε εθαξκνγή ζε έλα απφ απηά ηα 

αληηθείκελα (δει. ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ/ελφο πιήθηξνπ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή) 

ζπλδέεηαη κε ηηο απαξαίηεηεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα 

κε ην ρεηξηζκφ ηνπ ρξήζηε. Η εθαξκνγή απηψλ ησλ ζειίδσλ δελ απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ έηνηκσλ ηερληθψλ κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Οη ActionFormsγηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν 

δηάγξακκα θιάζεο (ρήκα 31). 



Κεθάιαην 5 – Τινπνίεζε Λνγηζκηθνχ   

Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (CWP)                                                                                71 

 

 
ρήκα 31: Class δηαγξάκκαηα γηα ηηο ActionForms  

 

5.3.2. The View (JSP –Custom Tags) 

Οη ζειίδεο JSP πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε απηφ ην ζχζηεκα, είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

γηα ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα θαη απηέο αθφηνπ ζα έρεη εηζέιζεη θάπνηνο ζην 

ζχζηεκα. Η δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξείηαη ζε 3 θχξηα κέξε.  

 banner.jsp,  

 menu.jsp  

 content.jsp 

Σν menu πεξηέρεη ηηο επηινγέο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη είηε είλαη ν administrator o ρξήζηεο  ή φρη, 

δεκηνπξγεί ηα θαηάιιεια links. ην content.jsp θαη κε βάζε ην πνηα ελέξγεηα ιακβάλεη ρψξα απφ 

ηνλ ρξήζηε, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ αληίζηνηρε JSP. ην ρήκα 32, παξνπζηάδνληαη ηα ηξία 

δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ template θαη νη δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζην menu, ζχκθσλα κε ην ξφιν ηνπ 

ρξήζηε. Οη JSPs απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 
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ρήκα 32: Σα 3 θχξηα πεδία ηνπ Template ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-tiles.tld' prefix='tiles'%> 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%> 

<html:html>    

<head>        

        <title><tiles:getAsString name="title" /></title>        

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./pages/css/cwp.css" title="Style"> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./pages/css/cwpTable.css" title="Style">    

</head> 

     

<body onload="detectBrowser">        

<table width="1200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

 

<tr ><td colspan="3" class="unprintable"><tiles:insert name="banner" /></td></tr>    

 

<tr> <td background="./pages/images/kleft.gif"  valign="top" width="136" rowspan="3"> 

<tiles:insert name="header" /></td><td><tiles:insert name="root" /></td> 

<td rowspan="3" width="2" bgcolor="#ff0000"><BR></td></tr>   

 

<tr><td valign="top"><tiles:insert name="content" /></td></tr>    

</table>  

</body> 

</html:html> 

5.3.3. The Controllers (Actions) 

Η ACTION θιάζε επεμεξγάδεηαη ηηο απαηηήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρξήζηε κε ην ActionForms, θαη έρνληαο σο βάζε ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηθήο (application logic), o 

user θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα παξαγάγεη ηελ 

απάληεζε πνπ ζα δνζεί ζην ρξήζηε.  Μηα abstract class επεθηείλεη ηελ strut‟s action class θαη 
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ιεηηνπξγεί σο κηα parent class (TemplateLookupDispatchAction πνπ αλαιχεηαη αλσηέξσ) γηα φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο δξάζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ρξεζηκεχεη σο έλα θεληξηθφ ζεκείν γηα κέξνο έγθξηζεο.  

Μηα Action class είλαη έλαο adapter (πξνζαξκνγέαο) κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ (contents) ελφο 

εηζεξρφκελνπ αηηήκαηνο HTTP θαη ηνπ αληίζηνηρνπ business logic πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ γηα 

ηnλ επεμεξγαζία απηνχ ηνπ αηηήκαηνο. Ο controller (ActionServlet πνπ θαζνξίδεηαη ζην αξρείν 

web.xml) ζα επηιέγεη κηα θαηάιιειε Action γηα θάζε αίηεκα, ζα δεκηνπξγεί κηα instance (εάλ είλαη 

απαξαίηεην), θαη ζα θαιεί ηε κέζνδν execute. Σν ActionForward επεμεξγάδεηαη ην αίηεκα, πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί ιεπηνκεξψο, θαη δεκηνπξγεί ηελ αληίζηνηρε απάληεζε (ή ηελ δηαβηβάδεη ζε έλα άιιν 

απηφλνκν ηκήκα ινγηζκηθνχ (web component) λα ηελ δεκηνπξγήζεη). 

 

 
ρήκα 33: Γηάγξακκα γηα ηελ abstract class 

 Mapping: Έλα ActionMapping αληηπξνζσπεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν controller servlet 

(ActionServlet), γλσξίδεη γηα ην mapping ελφο ηδηαίηεξνπ αηηήκαηνο, ζε κηα πεξίπησζε κηαο 

ηδηαίηεξεο action class. Η πεξίπησζε ActionMapping πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή κηαο 

ηδηαίηεξεο action, κεηαθέξεηαη πξνο εθείλε ηελ action, σο εθ ηνχηνπ, παξέρεη πξφζβαζε ζε 

νπνηεζδήπνηε configuration πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ActionMapping object.  

 Form: Έλα ActionForm είλαη έλα JavaBean, πνπ ζπλδέεηαη πξναηξεηηθά κε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ActionMappings.  Έλα ηέηνην bean ζα έρεη αλαιπκέλεο ηηο ηδηφηεηέο ηνπ απφ ηα αληίζηνηρα request 

parameters πξηλ λα θιεζεί θαη ε execute method 

 Request: Ο servlet container δεκηνπξγεί έλα HttpServletResponse object θαη ην πεξλά σο 

κεηαβιεηή (argument) ζηηο κεζφδνπο ηνπ servlet (doGet,doPost, etc)  

 Response: H HttpServletResponse επεθηείλεη ηελ δηεπαθή ServletResponse γηα λα παξέρεη ηελ 

εηδηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ απνζηνιή κηαο απάληεζεο. Γηα παξάδεηγκα, δηαζέηεη HTTP headers θαη 

cookies. Ο servlet container δεκηνπξγεί έλα HttpServletResponse object θαη ην πεξλά σο κεηαβιεηή 

ζηηο κεζφδνπο ηνπ servlet 

 ActionForward: Έλα ActionForward παξνπζηάδεη ηνλ πξννξηζκφ ζηνλ νπνίν ν controller servlet 

ζα κπνξνχζε λα νδεγεζεί πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ RequestDispatcher.forward() or 

HttpServletResponse.sendRedirect() ζαλ απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ελεξγεηψλ κηαο Action 

θιάζεο. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θιάζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ δπλακηθά, σο απαξαίηεηα, ή 

είλαη ζρεκαηηζκέλα ζε ζρέζε κε κία πεξίπησζε ActionMapping γηα ηελ νλνκαδφκελε lookup 

δηαδηθαζία, ησλ ελδερνκέλσο πνιιαπιψλ πξννξηζκψλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο mapping.  
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Σα αθφινπζα ζεκεία παξνπζηάδνπλ ηελ θαηεγνξία “groups” πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 34). Σα δηαγξάκκαηα θαηεγνξίαο γηα ηηο Αction classes 

παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 11 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

- Action: επεμεξγάδεηαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε 

ην ActionForms 

- Forms: αξκφδην γηα ηα forms κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη. 

- Applets & Utils: εθθίλεζε ησλ applets γηα πξφζβαζε ζηα ελζσκαησκέλα εξγαιεία ( CAD/VR) 

- Customtags & lms: θαηάιιεια γηα ηηο δεκηνπξγία θαη ηηο ηδηνηήησλ πηλάθσλ  

- Jaxb: θαηάιιειν γηα ηνλ κεραληζκφ ηνπ versioning 

- Chat: θαηάιιειν γηα ηελ εθθίλεζε ησλ applets κε ην chat tool 

- Hibernate: γηα λα ζπλδέεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ 

 
ρήκα 34: Σα groups πνπ είλαη δηαρσξηζκέλεο νη classes πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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6. ΔΛΔΓΥΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Ο έιεγρνο (testing) παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

πςειέο επηδφζεηο θαη αμηνπηζηία. Όηαλ έλα ινγηζκηθφ ζχζηεκα δνκείηαη, πνιχο ρξφλνο θαη ρξήκα 

μνδεχνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ, έηζη, ππνδειψλεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη, 

επζχο εμαξρήο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ. Λφγσ ηνπ φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

είλαη ζχλζεηε, απαηηείηαη πξνζεθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Αξρηθά, νη δχν ζηφρνη ειέγρνπ είλαη ε 

επαιήζεπζε (verification) θαη ε επηθχξσζε (validation).  Η δηαδηθαζία επαιήζεπζεο εμεηάδεη εάλ 

ην ζχζηεκα είλαη ζσζηφ, ελψ απηή ηεο επηθχξσζεο εμεηάδεη εάλ ην ζχζηεκα, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ήηαλ ην ζσζηφ. Γεδνκέλνπ φηη απηφ ην πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη πνιχ ζηνλ 

ρξήζηε θαη ζπλεπψο ε δηεπαθή καδί ηνπ, είλαη έλα θνκκάηη θιεηδί ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξέρνληαη 

πνιιά system screens, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ απνδεηθλχεη φηη ην CWP ζχζηεκα ιεηηνπξγεί άςνγα θαη 

φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα ζσζηά.  Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ 

παθέηνπ ζα είλαη ελ είδεη ηδηαίηεξσλ νζνλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (system screens). Γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ έξγνπ, πξαγκαηνπνηείην έιεγρνο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο 

(lifecycle) ηεο εθαξκνγήο θαη έρεη ρσξηζηεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο: Φάζε απαηηήζεσλ 

(requirements phase), Φάζε θσδηθνπνίεζεο (coding phase) θαη ηε Φάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (run the system phase) 

6.1.  Έιεγρνο απαηηήζεσλ 

Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ, πξνέθπςε απφ 

ηε κειέηε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Δθείλεο νη απαηηήζεηο είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

έιεγρν γηα ην εάλ ην πξφγξακκα ήηαλ πιήξεο, ζπλεπέο, εθηθηφ θαη έλα ζα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί. 

Έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί  εάλ νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ήηαλ ζε 

ζπκθσλία κε εθείλεο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μεηά απφ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ, κπνξεί κε 

βεβαηφηεηα λα δειψζεη θαλείο φηη ην πξφγξακκα πξάγκαηη θαιχπηεη απηέο ηηο απαηηήζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη φιεο νη ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έρνπλ επηηεπρζεί. 

6.2. Έιεγρνο θψδηθα –ρεηξηζκφο ζθαικάησλ  

Η θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαξράο ειέγρζεθε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αιγνξίζκσλ θαη 

ησλ ςεπδνθσδίθσλ, νη νπνίνη έπεηηα κεηαηξάπεθαλ ζε πξαγκαηηθή θσδηθνπνίεζε.  Η δηαδηθαζία 
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θσδηθνπνίεζεο γξάθηεθε αξρηθά θαη ηα loops ηεο θσδηθνπνίεζεο έπξεπε λα ειέγμνπλ εάλ 

εμππεξεηνχζαλ ην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπο. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πιαηζίνπ Struts είλαη ην Struts Validation 

framework πνπ εθηειεί επηθχξσζε ζηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα.  Η απιή δηεπαθή επηθχξσζεο ηνπ 

Struts πιαηζίνπ έξρεηαη ζαλ αλαθνχθηζε ζηνλ πνλνθέθαιν πνπ πξνθαιεί ν ρεηξηζκφο ηεο 

επηθχξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηνλ ρξήζηε λα εζηηάδεη ζηνλ θψδηθα επηθχξσζεο 

θαη φρη ζηελ κεραληθή ηεο ιήςεο ζηνηρείσλ, θαη ηεο εθ λένπ έθζεζεο ειιηπψλ ή άθπξσλ ζηνηρείσλ. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηεο form validation ρσξίο ην πιαίζην Validator, θάπνηνο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν validate()  ηνπ form bean απφ ηελ θαηεγνξία (ActionForm γηα λα 

εθηειέζεη απηφλ ηνλ ζηφρν (see code below). Πνιινί απφ ηνπο ηνκείο πνπ επηθπξψλνληαη απαηηνχλ 

ηελ ίδηα ινγηθή γηα ηελ επηθχξσζή ηνπο, σο εθ ηνχηνπ, ν θψδηθαο κπνξεί λα αληηγξαθηεί ρσξίο 

ιφγν (unnecessarily duplicated) (εάλ δελ ηνλ ρεηξηζηεί θάπνηνο θαηάιιεια). 

public ActionErrors validate(ActionMapping actionMapping, HttpServletRequest httpServletRequest) 

 {     

     ActionErrors validateerrors = new ActionErrors(); 

        if( getName() == null || getName().length() < 3 )  

{ 

         validateerrors.add("name",new ActionMessage("error.name")); 

        } 

         ….. 

…. 
         if( getEmail() == null || getEmail().length() < 3 )  

{ 

         validateerrors.add("email",new ActionMessage("error.email")); 

          } 

         return validateerrors; 

    } 

 

ην ζχζηεκα πνπ ζρεκαηίζηεθε, ην Sturs Validation framework  πξνηηκήζεθε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη άιισλ, δεδνκέλνπ φηη εξρφηαλε κε έλα ζχλνιν ρξήζηκσλ routines γηα ηελ 

απηφκαηε αληηκεηψπηζε ηνπ form validation. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα ρεηξίδεηαη  ηελ επηθχξσζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο επίζεο θαη ηε form validation απφ ηελ πιεπξά 

ησλ  πειαηψλ.  Ο Validator ρξεζηκνπνηεί δχν XML αξρεία δηακφξθσζεο (configuration files) γηα 

λα θαζνξίζεη πνηεο ξνπηίλεο επηθχξσζεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη ην πψο ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ζε κηα δεδνκέλε εθαξκνγή, αληίζηνηρα.  

Ι. Σν πξψην αξρείν δηακφξθσζεο, validator-rules.xml, δειψλεη ηηο ξνπηίλεο επηθχξσζεο πνπ πξέπεη 

λα ζπλδεζνχλ κε ην πιαίζην θαη παξέρεη ινγηθέο νλνκαζίεο γηα θαζεκία απφ ηηο επηθπξψζεηο. 

ΙΙ. Σν δεχηεξν αξρείν δηακφξθσζεο, validation.xml, θαζνξίδεη πνηεο ξνπηίλεο επηθχξσζεο πξέπεη 

λα εθαξκνζηνχλ ζε πνηα Form Beans. Οη νξηζκνί ζε απηφ ην αξρείν ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ινγηθέο 
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νλνκαζίεο ησλ Form Beans απφ ην αξρείν  struts-config.xml καδί κε ηα ινγηθά νλφκαηα ησλ 

ξνπηηλψλ επηθχξσζεο απφ ην αξρείν validator-rules.xml γηα λα ζπλδέζεη ηα δχν καδί. Σν αθφινπζν 

εδάθην εμεγεί ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί ν Validator.  

Σν παξάδεηγκα ηνπ θψδηθα πνπ παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ είλαη γηα ην form validation ηεο 

ιεηηνπξγίαο εγγξαθήο (registration) ζηε CWP εθαξκνγή. 

 

1) Πξνζζήθε ηνπ Plug-in επηθχξσζεο ζην (struts-config.xml) 

 

Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Validator ζην έξγν, ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηακφξθσζή ηνπ ζην αξρείν 

struts-config.xml. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ αθφινπζνπ θψδηθα ζην αξρείν struts-config.xml, απηφο ν 

θαζνξηζκφο, θαηά θάπνην ηξφπν, πιεξνθνξεί ην Struts πιαίζην λα θνξηψζεη θαη λα θαζνξίζεη ηελ 

αξρηθή θαηάζηαζε (initialize) ηνπ Validator plug-in γηα ηελ εθαξκνγή. Mε ην initialization ην plug-

in θνξηψλεη ην comma-delimited θαηάινγν ησλ αξρείσλ Validator config πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηελ pathnames ηδηφηεηα.  

 <plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn"> 

            <set-property property="pathnames"  

                                   value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEB-INF/validation.xml" /> 

 </plug-in> 

 

2) Καζνξηζκφο ησλ επηθπξψζεσλ γηα ην form in (validation.xml)  

 

ην αξρείν validation.xml, θαζνξίζηεθαλ νη θαλφλεο ηνπ form validation. Σν 

RegistrationActionForm επηθπξψζεθε θαη νη ηνκείο πνπ επηθπξψλνληαη είλαη φλνκα ρξήζηε, 

θσδηθφο πξφζβαζεο, φλνκα, επψλπκν, εηαηξεία θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Η εηηθέηα <field> 

θαζνξίδεη ηελ επηθχξσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ form,θαη ζηελ depends attribute πξνζδηνξίδνληαη νη 

δηαθνξεηηθνί θαλφλεο (π.ρ. required, integer) 

<form-validation> 

    <formset>           

<form name="registrationActionForm"> 

            <field property="username" depends="required"> 

                <arg0 key="registrationForm.username"/> 

             </field> 

….              

…. 

            <field property="email" depends="required,email"> 

                <arg0 key="registrationForm.email"/> 

             </field> 

        </form> 

   </formset> 

</form-validation> 
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3) Struts-config.xml  (entry for the action) 

Απηφ πνπ αθνινπζεί είλαη ε είζνδνο ζην αξρείν struts-config.xml, ην νπνίν ραξηνγξαθεί ην Action 

ζην Validator form. 

<form-beans> 

… 

<form-bean name="registrationActionForm" type="cwp.forms.RegistrationActionForm" /> 

… 

  </form-beans> 

… 

<action-mappings> 

…. 

<action path="/registration" name="registrationActionForm"  

validate="true"  parameter="dbaction" scope="request"  

type="cwp.actions.RegistrationAction" > 

     <forward name="registration" path="registrationDef" /></action> 

… 

</action-mappings>   

 

4) Γηακφξθσζε ηνπ αξρείνπ ApplicationResources.properties 

Σν Struts πιαίζην επηθχξσζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ κελπκάησλ ζθάικαηνο. Σα 

κελχκαηα απνζεθεχνληαη ζε έλα αξρείν (ApplicationResource.properties) θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε 

απηφ απφ ηηο βαζηθέο ηηκέο. 

error.username= Username field is compulsory 

... 

error.name= Name field is compulsory 

error.email= Email field is compulsory 

 

5) Γεκηνπξγία ησλ JSP  (to display the form) 

 

Σειηθά, ην αξρείν JSP απνθαινχκελν registrationContent.jsp έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα θαλεξψλεη 

ηνλ ηχπν. 

<html:errors/> 

<html:javascript formName="registrationActionForm"/> 

 

<html:form action="/registration"> 

<html:hidden property="dbaction" value="Submit"/> 

 

<table border="0" align="center">               

  <tr><th class="text" align="right"> 

  <bean:message key="prompt.username"/></th>                 

  <td align="left"> 

<html:text styleClass="text" property="username" size="35"/></td></tr> 

….. 

  <tr><th class="text" align="right"> 

  <bean:message key="prompt.email"/></th> 

  <td align="left"> 

  <html:text styleClass="text" property="email" size="35"/></td></tr> 

….   
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  <tr><td align="right"><button name="Register" type='button'     

onclick="window.document.registrationActionForm.submit();"> 

   <bean:message key="button.saveProfile"/><button></td></tr>         

   </table>       

</html:form> 

 

 
ρήκα 35: Δπηθχξσζε δεδνκέλσλ εηζφδνπ  

 

Δθηφο απφ ηελ επηθχξσζε πνπ γίλεηαη γηα ην input ησλ ρξεζηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο κνξθέο, ππάξρεη 

επηπιένλ ε επηθχξσζε «ινγηθή ηεο επηρείξεζεο» απφ ηηο Αction classes. Δληφο ησλ Action classes 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζνδνη πνπ ζα έιεγραλ εάλ ππήξραλ νπνηαδήπνηε ιάζε θαη εάλ πξάγκαηη 

ππήξραλ λα ελεκεξψζνπλ ην ρξήζηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ ελφο κελχκαηνο ζθάικαηνο. Η κέζνδνο  

ζπιιέγεη θαη ζηέιλεη ηε ζπιινγή (ActionErrors) ησλ κελπκάησλ ζθάικαηνο (ActionMessage). 

Σέηνηα παξαδείγκαηα επηθχξσζεο εληφο ησλ θαηεγνξηψλ Αction είλαη:  

 Έιεγρνο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ρξήζηε, πνπ δφζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο, θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, λα ελεκεξσζεί ν ρξήζηεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα άιιν(ρήκα 36). 

 Δλεκεξψλεη έλαλ ρξήζηε γηα άθπξε ελέξγεηα, φηαλ πξνζπαζεί θάπνηνο λα δηαγξάςεη ηνπο 

ξφινπο κηαο πιαηθφξκαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα ηνπ έξγνπ (ρήκα 

36). 

 Δλεκεξψλεη έλαλ ρξήζηε γηα κηα αλεπηηπρή πηζηνπνίεζε ιφγσ ηνπ φηη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε ή 

ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ήηαλ άθπξα. 
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public ActionForward submit(ActionMapping actionMapping, ActionForm actionForm, HttpServletRequest 

httpServletRequest, HttpServletResponse httpServletResponse) throws Exception 

{ 

  RegistrationActionForm register = (RegistrationActionForm) actionForm;         

ActionErrors errors = new ActionErrors(); 

    if (HibernateManager.checkUsername(register.getUsername()) == true) 

         { 

              errors.add("username", new ActionMessage("error.username")); 

              // Username Already Taken.Choose another one" 

              saveErrors(httpServletRequest, errors); 

 

              return actionMapping.findForward("registration"); 

         } 

         else 
         { 

              Users newUser = new Users(); 

              newUser.setUsername(register.getUsername()); 

                          ….. 

                          newUser.setFirstName(register.getName()); 

             

                          Session session = HibernateUtil.currentSession(); 

               Transaction tx = session.beginTransaction(); 

              return actionMapping.findForward("registrationOk"); 

         } 

    } 

 

 

   
ρήκα 36:  Δπηθχξσζε κέζα ζηηο Action classes 

6.3. Έιεγρνο ρξεζηκνπνηεζηκφηεηαο 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θάζεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηελ απφδεημε φηη ην πξφγξακκα 

έηξεμε ηέιεηα θαη είρε θαιχςεη φιεο ηηο απαηηήζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έλαο ηειηθφ έιεγρνο απφ 

κηα νκάδα θνηηεηψλ. Απηνί θιήζεθαλ λα δνθηκάζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα θαη λα ην 

ζρνιηάζνπλ. Μεηά απφ ηηο δνθηκέο πνπ έθαλαλ, δηαπίζησζαλ φηη δελ αληηκεηψπηζαλ θαλέλα 

πξφβιεκα δηφηη φηη ήηαλ εχθνια αληηιεπηφ θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε γηα λα ην αθνινπζήζεη 

θαλείο. 
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6.4. Οζφλεο ζπζηήκαηνο (System Screens) 

Γηα λα έρεη έλαο ρξήζηεο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο (ρήκα 37), ζα 

πξέπεη λα έρεη θάλεη εγγξαθή ζηνλ ηζηνρψξν.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο (ρξήζηε) θαη/ή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ρξήζηε, ν δηαρεηξηζηήο (administrator) ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εηζαγάγεη ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ user (επψλπκν, φλνκα, εμεηδίθεπζε, ηει., ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ι.π.) 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο.  χκθσλα κε ηελ εμεηδίθεπζε/ ξφιν ηνπ ρξήζηε (π.ρ. ζρεδηαζηήο, 

πειάηεο), ζα πάξεη ηφηε έγθξηζε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο πιαηθφξκαο.  

 

   

ρήκα 37: CWP αξρηθή ζειίδα       

6.4.1. Γηαρείξηζε ρξεζηψλ (User management) 

Ο ρξήζηεο, κεηά απφ κηα επηηπρή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ, 

αξρηθή ζειίδα (ρήκα 38), κέζσ ηεο νπνίαο ζα δχλαηαη λα επεμεξγάδεηαη  ην πξνζσπηθφ ηνπ 

πξνθίι, λα βιέπεη ηα δηθά ηνπ έξγα ή απηά ζηα νπνία ζπκκεηέρεη θαζψο επίζεο λα βιέπεη ηα 

κελχκαηα πνπ ηνπ εζηάιεζαλ απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη, θαη 

αλαθέξνληαη ζηα έξγα, ζηα νπνία εκπιέθεηαη.  
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ρήκα 38: Αξρηθή ζειίδα ρξεζηψλ 

6.4.2. Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (Project management) 

Ο θάζε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο εμνπζηνδνηείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν έξγν. Ο θαηάινγνο ησλ 

έξγσλ (ρήκα 39) παξνπζηάδεη απηά, ζηα νπνία ν ρξήζηεο είλαη ν θχξηνο θάηνρνο ή απηά ζηα νπνία 

κφλν ζπκκεηάζρεη.  Δάλ ν ρξήζηεο είλαη ν «ηδηνθηήηεο» ηνπ έξγνπ, ηφηε απηφο είλαη θαη ν 

κνλαδηθφο πνπ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη ην ελ ιφγσ έξγν. 

 

 
ρήκα 39: Καηάινγνο ησλ έξγσλ ηνπ ρξήζηε 

 «Delete» - αθαηξεί ην πξφγξακκα απφ ηνλ θαηάινγν ησλ έξγσλ 

 «New Project» - αλνίγεη κηα ζειίδα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ έξγνπ 

 «Click on a row» - φηαλ επηιέγεηαη κηα ζεηξά ζηνλ πίλαθα ηνπ έξγνπ, ηφηε απηφ αλνίγεη.  

  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ έξγνπ, ν «ηδηνθηήηεο» ηνπ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη 

ην φλνκα, ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ θαη λα θάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ φπσο παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ 

(ρήκα 40). 
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ρήκα 40: Γεκηνπξγία ελφο έξγνπ 

 «Save» - Απνζεθεχεη έλα λέν έξγν, έρνληαο δψζεη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ ηχπν ηνπ, κέζα απφ 4 

επηινγέο πνπ δίδνληαη (ζρέδην, αλαζεψξεζε, αμηνιφγεζε, επίδεημε) 

 «Back» - νδεγεί ζηε ζειίδα κε ηνλ πίλαθα ησλ έξγσλ 

Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ (administrator) πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (participants) (ρήκα 41) θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο κε ηα έξγα ησλ ρξεζηψλ, ππάξρνπλ παξάκεηξνη αλαδήηεζεο γηα ηελ 

απεηθφληζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ρξεζηψλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο. Η παξάκεηξνο 

αλαδήηεζεο «Role» είλαη έλαο θαηάινγνο απφ δηαζέζηκνπο «Roles» πνπ κπνξεί λα αλαηεζνχλ 

ζηνπο ρξήζηεο απηνχ ηνπ έξγνπ. 

 
ρήκα 41: ειίδα κε ηελ ιίζηα ησλ ρξεζηψλ ελφο έξγνπ 

 «Search» - αξρίδεη ηελ αλαδήηεζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ θαηαιφγνπ γηα ην ηξέρνλ 

πξφγξακκα 

 «Remove» - Απνκαθξχλεη ην ρξήζηε απφ ην ηξέρνλ έξγν 

 «Back» - Οδεγεί ζηε ζειίδα «δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ» 

 «Add» - Αλνίγεη κηα ζειίδα «παξνπζίαζε/πξνζζήθε ρξήζηε» πνπ πεξηέρεη ηνλ θαηάινγν ησλ 

ρξεζηψλ (πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην έξγν) (ρήκα 42). Απηή ε ζειίδα έρεη απνθιεηζηηθά 

θαζνξηζηεί γηα ηνλ θάηνρν ηνπ έξγνπ. 
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ρήκα 42: Πξνζζήθε ρξεζηψλ ζε έλα έξγν 

 « Save» - Πξνζδηνξίδεη ηνλ επηιεγκέλν ρξήζηε θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζην έξγν 

 « Back» - νδεγεί ζηε ζειίδα «θαηάινγνο ησλ ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ  

 

Με βάζε ηα 4 δηαζέζηκα πξφηππα ηνπ έξγνπ, ν ρξήζηεο μεθηλά ην πεξηβάιινλ/ εθαξκνγή (VR, AR, 

CAD) κε ην νπνίν ζα ήζειε λα εξγαζηεί. Σα 4 δηαθνξεηηθά  templates πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

1. Πξφηππν ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

 

ρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κεηαμχ ησλ θαηαλεκεκέλσλ θέληξσλ ζρεδηαζκνχ, 

ζε έλα CAD ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο (ρήκα 43). 

 
ρήκα 43: Πξφηππν ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

Οη ρξήζηεο (ζρεδηαζηέο πξντφλησλ/εμαξηεκάησλ) είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ηαπηφρξνλεο CAD ζπλεδξίεο, δηα ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξφζβαζεο (ρήκα 44). 

Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξία ζπλεξγαζίαο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ηαπηφρξνλα 

θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ γεσκεηξηθνχ πξνηχπνπ, ζπλεπψο, έρνπλ 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ πξαγκαηηθέο-αιιαγέο ζην ζρέδην. 
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ρήκα 44: Δπηινγέο πξφζβαζεο γηα ην  CAD εξγαιείν 

Κάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο εγθαηληάδεη απφ ηελ πιαηθφξκα Ιζηνχ κηα εθαξκνγή (π.ρ. CAD 

εξγαιείν, VR πιαηθφξκα, VR viewer), ην ζχζηεκα ηνπ δεηά λα πξνζδηνξίζεη ηε ζέζε ησλ αξρείσλ 

ηνπ έξγνπ ζην ηνπηθφ ζχζηεκα (local system).  Έηζη, εκθαλίδεηαη κηα λέα νζφλε ζην παξάζπξν 

(ρήκα 45A) γηα λα επηιέμεη ν ρξήζηεο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ αξρείσλ απηφ πνπ αθνξά ζην έξγν. 

Μεηά ηελ ππφδεημε ηνπ θαθέινπ απφ ηνλ ρξήζηε θαη έρνληαο παηήζεη ην «open» ην ζχζηεκα ηνλ 

ξσηά εάλ ζα επηζπκνχζε (πξψηα) λα θαηεβάζεη/αλαθηήζεη ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ έξγνπ πνπ 

είλαη δηαζέζηκε γηα απηφ ην πξφγξακκα (ρήκα 45B). 

Ο ρξήζηεο κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «YES» ζα θαηεβάζεη απφ ην ζχζηεκα ηελ πην πξφζθαηε 

έθδνζε ηνπ έξγνπ πνπ είλαη επί ηνπ παξφληνο απνζεθεπκέλε. Δάλ φκσο μέξεη φηη έρεη ηελ πην 

πξφζθαηε έθδνζε, ηφηε παηά ην θνπκπί «NO»  

 

   
ρήκα 45: Πξνζδηνξηζκφο αξρείσλ – Αλάθηεζε ηεο πην πξφζθαηεο έθδνζεο? 

Σα αξρεία CAD πνπ πξνέθπςαλ απφ κηα ηέηνηα ζπλεδξία ζπλεξγαζίαο, απνζεθεχνληαη  κε έλα 

format πνπ ζα κπνξνχζε (άκεζα ή κέζσ ελφο ελδηάκεζνπ format) λα εμαρζεί ζε άιια CAD/Virtual 

Environment ζπζηήκαηα. Η εθαξκνγή ηνπ GUI παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ (ρήκα 47). 

 

 
ρήκα 46: Ρνή εξγαζίαο  γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ CAD εξγαιείνπ 

Project 

Management 

Select CAD               

tool mode 

Draw /modify 

product 

Save & upload files to the platform, so 

as to be available for the VR/AR tools 
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ρήκα 47: GUI CAD εξγαιείνπ 

2. Πξφηππν επηζεψξεζεο  πξντφλησλ 

Έιεγρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ/ζπλαξκνιφγεζεο ελφο πξντφληνο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αλάκεζα απφ 

θαηαλεκεκέλα θέληξα ζρεδηαζκνχ  κηαο πιαηθφξκαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (VR) (ρήκα 48).  

Οη ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζαγάγνπλ ηα γεσκεηξηθά πξφηππα ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία 

δνκνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ CAD ζπλεξγαηηθψλ ζπλεδξηψλ, λα θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά 

ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο, θαζψο επίζεο λα αμηνινγνχλ θαη ηα εναλλακηικά ζτέδια ενός προϊόνηος. 

 
ρήκα 48: Πξφηππν επηζεψξεζεο πξντφλησλ 

Άπαμ θαη ν ρξήζηεο έρεη θαηεβάζεη ηελ θαηάιιειε έθδνζε ηνπ έξγνπ, ζα κπνξεί λα αξρίδεη ή λα 

ζπκκεηέρεη  ζε κηα ζπλεξγαηηθή ζπλεδξία αλαζθφπεζεο ηνπ ζρεδίνπ (ρήκα 49), κέζσ ελφο 

θνηλφρξεζηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο. 

 
ρήκα 49: Δπηινγέο πξφζβαζεο γηα ην VR ζχζηεκα 
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Δδψ (ρήκα 50)παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφ GUI γηα ηελ πιαηθφξκα VR, φπνπ ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα εθηειεί ηα αθφινπζα: λα πινεγείηαη ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, λα επηιέγεη θαη λα κεηαθηλεί 

εμαξηήκαηα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή, λα πξαγκαηνπνηεί sequence editing θαη λα 

έρεη ζπλεξγαηηθέο ζπλεδξίεο. 

 
ρήκα 50:  GUI VR ζπζηήκαηνο 

3. Πξφηππν αμηνιφγεζεο πξντφλησλ 

Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κε πνζνηηθνπνηεκέλα θξηηήξηα σο βάζε γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

ηειηθήο απφθαζεο, ζηελ ελφηεηα γηα ηελ ππνζηήξημεο απηψλ (ρήκα 51). 

 
ρήκα 51: Πξφηππν αμηνιφγεζεο πξντφλησλ 

ηελ ηειηθή θάζε ηεο πιαηθφξκαο CWP γηα ηνλ έιεγρν ελφο πξντφληνο, ε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη 

γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ πξντφληνο. Σν input ζηελ ελφηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ, 

είλαη έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο έιεγρνπ . Η αμηνιφγεζε θαη ε θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ 

ησλ πξντφλησλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε βάζε ηελ βαξχηεηα ησλ ηηκψλ ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνπ έρεη 
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ηεζεί. αλ απφδνζε (output), ην Decision Engine ζα παξέρεη ζην ρξήζηε ηελ πξφηαζε, πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηα (metrics), θαη ζα παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ ζρεδηαζηηθψλ ιχζεσλ, πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ηηο θαιχηεξεο ηηκέο. 

 
ρήκα 52: Ρνή εξγαζίαο  γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ MCDS εξγαιείνπ  

Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα παηά ην θνπκπί “New Evaluation”  γηα λα ζρεκαηίδεη κηα λέα αμηνιφγεζε 

(ρήκα 53) ή ην θνπκπί “Edit Evaluation” γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα ππάξρνπζα αμηνιφγεζε θαη 

λα δεη ην απνηέιεζκα ηεο ή λα δψζεη ην δηθφ ηνπ input αμηνιφγεζεο. 

 
ρήκα 53: Γεκηνπξγία λέαο αμηνιφγεζεο 

 
ρήκα 54: Απνηειέζκαηα ππάξρνπζαο αμηνιφγεζεο 

Access 

MCDS 

Edit existing 

evaluation 

Add rate, 

save & exit 

Set criteria 

& weights 

Access 

MCDS 

Create new 

evaluation 

Ranking & score of the 

alternative designs 

evaluation 

Set alternatives 

designs 

Set evaluators 

& weights 
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 4. Πξφηππν επίδεημεο ησλ πξντφλησλ 

Η επίδεημε ελφο πξντφληνο, online, είλαη έλαο πην πξνεγκέλνο θαη ξεαιηζηηθφο ηξφπνο, δεδνκέλνπ 

φηη νη πειάηεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ην πξντφλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο, κέζσ 

ηξηζδηάζηαησλ εθζεηεξίσλ (3D showrooms κέζσ ηνπ VR ή ηνπ AR πεξηβάιινληνο).  

Οη ρξήζηεο επίζεο ζα κπνξνχλ λα εμεηάδνπλ ην θάζε πξντφλ κεκνλσκέλα (3D interactive VRML 

viewer) θαζψο θαη λα έρνπλ πξνεπηζθφπεζε ηνπ πξνηχπνπ ζε 2D (ρήκα 55) 

 
ρήκα 55: Πξφηππν επίδεημεο πξντφλησλ 

4.1 VR αίζνπζα εθζέζεσο πξντφλησλ 

Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο, νη ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ (VR 

multi-user viewer) VR θαη ζηνλ (Scene editor). Τπάξρεη θαη θσλεηηθή επηθνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη 

ε εθαξκνγή ηνπ Skype είλαη ελζσκαησκέλε ζηνλ viewer. Παηψληαο ην θνπκπί Εικονική 

Πραγμαηικόηηηα(VR), εκθαλίδεηαη κία νζφλε πνπ παξνπζηάδεη ηνπο 4 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

πξφζβαζεο, πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ multi-user viewer (ρήκα 56): 

 
ρήκα 56: Δπηινγέο πξφζβαζεο γηα ην VR viewer 

 

Standalone & Authoring Mode: Ο viewer κπνξεί λα ηξέρεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φρη κφλν 

«παίδνληαο» ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ (standalone mode), αιιά θαη παξέρνληαο έλαλ authoring mode 

γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζθελήο. (εηθνληθφ πεξηβάιινλ). Μεηά ηνλ ηειηθφ 

ζρεδηαζκφ, έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο, ην επφκελν βήκα είλαη απηφ ηεο πξνεηνηκαζίαο 
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κηαο αίζνπζαο έθζεζεο, φπνπ νη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κηα on line επίδεημε ηνπ 

πξντφληνο  ηνπο. 

 
ρήκα 57:  Ρνή εξγαζίαο  γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ VR scene editor  

πλεξγαηηθφο Σξφπνο:  Οη δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ζπγρξφλσο, κε ηα 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, ζην ίδην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

ηνλ server mode, ν ρξήζηεο (user) πεξηκέλεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (clients) λα ζπλδεζνχλ θαη 

φηαλ φινη είλαη έηνηκνη, ην θνπκπί “Start Session” (έλαξμε ζπλεδξίαs) ελεξγνπνηείηαη γηα λα 

επηηξέςεη ζε θάζε κέινο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεληξηθoχ ππνινγηζηή (server) λα 

θνξηψζεη ην επηιεγκέλν έξγν απηφκαηα θαη λα μεθηλήζεη ην πλεξγαηηθφ Δηθνληθφ Πεξηβάιινλ 

(Collaborative Virtual Environment). 

ηνλ client mode, ν ρξήζηεο (user) ζπλδέεηαη απηφκαηα κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή (server) πνπ 

έρεη επηιεγεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δηαζέζηκνο. Μφιηο γίλεη ε ζχλδεζε, ν ρξήζηεο είλαη ζε 

ζέζε λα βιέπεη ην (status) φισλ ησλ άιισλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζε έλα dialog box.  

 
ρήκα 58: Ρνή εξγαζίαο  πνιιψλ ρξεζηψλ γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ VR  

Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαη αιιάδεη ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα ην 

ηνπνζεηήζεη ζηελ επηζπκεηή ζέζε ζην εηθνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο επηιέγεη θαη αιιάδεη κεξηθέο απφ 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο (δει. ρξψκα, πιηθφ, ζχζηαζε, θιίκαθα) πξνθεηκέλνπ λα ην 

πξνζαξκφζεη, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ/ηεο. 

 

   
ρήκα 59: Αίζνπζα εθζέζεσο πξντφλησλ ζε VR πεξηβάιινλ 

Select VR  in       

server or client mode 

Load scene with 

product to be 

demonstrated 

Navigate, interact, 

modify. At the end  

save project session 

Select authoring 

mode 

Project 

Management 

Load 3D 

models 

Save scene and 

upload version 

Project 

Management 
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4.2 AR Product Showroom: ην πεξηβάιινλ Γηεπξπκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο, θάπνηνο έρεη ηελ 

επθαηξία λα θάλεη κηα πξνθαηαξηηθή παξνπζίαζε (preview) ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξφηππνπ ελφο 

πξντφληνο, πάλσ ζε κηα θσηνγξαθία πνπ έρεη ιεθζεί απφ ςεθηαθή θάκεξα. 

 
ρήκα 60: Δπηινγέο πξφζβαζεο γηα ην ΑR εξγαιείν 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαη αιιάδεη ηε ζέζε θαζψο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξντφληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ην ηνπνζεηήζεη ζηελ επηζπκεηή ζέζε. Απηφο επηιέγεη θαη αιιάδεη κεξηθέο απφ ηηο 

ηδηφηεηεο (attributes) ηνπ πξντφληνο (δει. πιηθφ, ζχζηαζε), θαη απνζεθεχεη ηελ ηειηθή δηακφξθσζε 

ζε screenshot, πνπ ζα κπνξεί λα ζηείιεη ζηελ επηρείξεζε, θαη λα δεηήζεη λα ηνπ δνζεί κηα 

πξνζθνξά.  

 
ρήκα 61: Ρνή εξγαζίαο  γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ AR viewer  

 

     
ρήκα 62: Αίζνπζα εθζέζεσο πξντφλησλ ζε AR πεξηβάιινλ 
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4.3  Καηάινγνο πξντφλησλ θαη  Γηαρείξηζε (Authoring Management) 

Μεηά ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ην θαιχηεξν ελαιιαθηηθφ ζρέδην ηνπ πξντφληνο, θαη αθνχ απηφ 

ζα είλαη ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ, ηφηε ζα κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν ηεο 

επηρείξεζεο (ρήκα 63) 

 

 

ρήκα 63: Γηαρείξηζε θαηαιφγσλ πξντφλησλ 

Οη ζρεδηαζηέο θνξηψλνπλ ηα λέα πξντφληα ζε θαηαιφγνπο (ρήκα 64), έηζη ψζηε φιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ησλ πξντφλησλ λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο πειάηεο. 

 

 
ρήκα 64: Δηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαιφγνπο -2D/3D 

 “2D file-Browse” – Αλέβαζκα ηνπ πξντφληνο -2D αξρείν 

 “3D file-Browse”  Αλέβαζκα ηνπ πξντφληνο-3D αξρείν (VRML) 

 “Save” Απνζεθεχεη ην πξντφλ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ ζηνπο online θαηαιφγνπο 

ηνπ (2D/3D). 

 “Back” Ο ρξήζηεο επηζηξέθεη ζηελ ζειίδα “Γηαρείξηζε ηνπ Καηαιφγνπ” 
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Product Catalogues (2D- 3D interactive):  Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα εμεξεπλά ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξντφλησλ online θαη λα εμεηάδεη ηα πξντφληα (κεκνλσκέλα) ζε ηξηζδηάζηαηε θαηάζηαζε (ρήκα 

65) ή/θαη ζπλνπηηθά (ρήκα 66). ε ηξηζδηάζηαηε θαηάζηαζε, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δνπκάξεη, λα θάλεη παλνξακηθή ιήςε θαη λα πεξηζηξέθεη ην θαζέλα απφ ηα ππάξρνληα πξντφληα 

ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα (ηφζν πνπ λα πιεζηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα) ηε γεσκεηξία, ην 

πιηθφ θαη ηελ πθή ηνπο. 

 
ρήκα 65: Καηάινγνο πξντφλησλ ζε - interactive 3D αλαπαξάζηαζε 

 
ρήκα 66: Καηάινγνο πξντφλησλ ζε 2D αλαπαξάζηαζε 

6.4.3. Γηαρείξηζε ξφισλ (Role Management ) 

ηε βηνκεραλία ζρεδίαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαηαζθεπή κεραλνινγηθψλ πξντφλησλ, 

ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην πξντφλ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα λα ην δεκηνπξγήζνπλ έσο φηνπ ην θηάζνπλ ζηε θάζε ηεο καδηθήο ηνπ 

παξαγσγήο.  Οη θχξηνη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο, είλαη παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ζρεδηαζηέο ησλ πξντφλησλ, ν ρξνλν-

πξνγξακκαηηζηήο παξαγσγήο (production scheduler), νη κεραληθνί θ.ιπ. Γεδνκέλνπ φηη ην θάζε 

κέινο έρεη ην ξφιν ηνπ/ηεο ζην έξγν, είλαη απαξαίηεην νη ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

ζπλεξγαζίαο λα ηαμηλνκνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο (ρήκα 67), έηζη ψζηε ν θάζε ρξήζηεο λα 

έρεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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ρήκα 67: Καηάινγνο ξφισλ ρξεζηψλ 

 
ρήκα 68: Γεκηνπξγία λένπ ξφινπ 

Σα δηθαηψκαηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πάλσ ζην έξγν είλαη: 

 Download/Upload Project Version (yes/no) 

 Download/Upload Files from the Project Database(repository)  (yes/no) 

 Upload Files to Product Authoring (yes/no) 

“Save” – απνζεθεχεη έλαλ λέν ξφιν, “Back” Δπηζηξέθεη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ έξγνπ 

6.4.4. Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ (Data Management ) 

Δθηφο απφ ην ξφιν πνπ δίδεηαη ζε θάζε ρξήζηε, ζην ειεθηξνληθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ζα ηνπ 

δνζνχλ επίζεο θαη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα γηα λα θαηεβάδεη θαη λα αλεβάδεη αξρεία ζην ζχζηεκα 

θαη απφ απηφ. Θα ππάξρεη έλα project pool πνπ ζα πεξηέρεη κφλν ηα αξρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν (ρήκα 69) θαη έλαο upload κεραληζκφο πνπ ζα ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

έξγνπ φηαλ ζα έρεη γίλεη ε επηθφξησζε (upload) ελφο λένπ αξρείνπ. 
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ρήκα 69: Απνζήθε αξρείσλ ελφο έξγνπ 

ε απηή ηε ζειίδα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θνξηψλεη θαη λα θαηεβάδεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 “Downιoad” – Καηεβάδεη ην  αξρείν 

 “Delete” Γηαγξάθεη ην αξρείν 

 “Browse”Αλνίγεη έλα παξάζπξν πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη έλα αξρείν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. 

 “Add” Πξνζζέηεη ην αξρείν πνπ έρεη επηιέμεη ζηελ εθαξκνγή «Browse‟  

 “Back” Δπηζηξέθεη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ έξγνπ “Project Management”   

Project Versioning: Δληφο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρεηξίδεηαη ηα αξρεία, ππάξρεη έλαο κεραληζκφο γηα 

project file versioning, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζαγάγεη ζρφιηα, ηα νπνία έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο δηαθνξέο ηνπ λένπ αρτείοσ απφ ην πξνεγνχκελν. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 

θαηαγξάθεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο ηξνπνπνίεζε ησλ αξρείσλ ελφο έξγνπ.  

Όιεο νη λέεο εθδφζεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη ζα απνζεθεχνληαη, παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο έλαλ 

εχθνιν ηξφπν παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ πξφζθαησλ ηξνπνπνηήζεσλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο, δεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα αλαθηνχλ θαη 

ηηο παιαηέο θαη ηηο λέεο εθδφζεηο θαη λα παξαηεξνχλ ηηο φπνηεο αιιαγέο. Θα ππάξρνπλ επίζεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην  πφηε θαη πνηνο  δεκηνχξγεζε ηελ θάζε έθδνζε. (ρήκα 70). 

 
ρήκα 70: Καηάινγνο εθδφζεσλ ηνπ έξγνπ 
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ε απηήλ ηελ ζειίδα, ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο  εθδφζεσλ ηνπ 

ελ ιφγσ ζρεδίνπ, λα αθπξψλεη ηηο παιαηφηεξεο θαζψο επίζεο θαη «λα θνξηψλεη» ηηο αλαλεσκέλεο. 

Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «Add», ζα εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν πνπ ζα ηνπ δεηά (ρήκα 71) 

λα δειψζεη ηνλ θαηάινγν κε ηα αξρεία ηνπ έξγνπ πνπ ζα ήζειε λα θνξησζνχλ σο ε λέα έθδνζε. 

Οκνίσο, παηψληαο ην «Download» link, ην ζχζηεκα ηνπ δεηά λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηνλ 

θαηάινγν, ζηνλ νπνίν ε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα θαηέβεη. 

 
ρήκα 71: Δπηινγή θαθέινπ κε ηα αξρεία ελφο έξγνπ 

Καη γηα ην  «αλέβαζκα» θαη γηα ην «θαηέβαζκα» ησλ εθδφζεσλ ελφο έξγνπ, ην ζχζηεκα 

ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ πξφνδν πνπ έγηλε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα progress bars φπσο 

παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ (ρήκα 72) 

 
ρήκα 72: Φνξηψζηε/ Αλαθηήζηε ηα αξρεία ηνπ έξγνπ 

Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηνπ “αλεβάζκαηνο κηαο λέαο εθδνρήο ηνπ έξγνπ, θαη αθνχ ζα έρνπλ θνξησζεί 

ηα αξρεία, ν ρξήζηεο  γξάθεη ηηο αιιαγέο ηεο πξνεγνχκελεο, ζηελ πεξηνρή „History‟ θαη ηφηε 

παηάεη „Save‟ (απνζήθεπζε). 

 
ρήκα 73: Ιζηνξηθφ εθδφζεσλ ησλ αξρείσλ ελφο έξγνπ 
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 “Save”- Απνζεθεχεη ηα αξρεία πνπ έρνπλ αλέβεη σο ηελ λέα εθδνρή ηνπ έξγνπ. 

 “Load”-Καηεβάδεη ηελ λέα εθδνρή ηνπ έξγνπ ζε θάπνηνπ ρξήζηε ην ζχζηεκα.  

 “Delete”-Γηαγξάθεη ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη σο ρξήζηεο, έρεη ηα 

θαηάιιεια δηθαηψκαηα 

 “Back” Δπηζηξνθή ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ έξγνπ 

 “Add” Αλνίγεη έλα παξάζπξν γηα ηελ αλαδήηεζε αξρείσλ, απφ ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη 

έλα ζρέδην, θαη ην αλεβάδεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δάλ ην ζρέδην είλαη ήδε εθεί, ζα 

δεκηνπξγεζεί κία λέα ηνπ εθδνρή. 

6.4.5. Γηαρείξηζε επηθνηλσλίαο (Communication Management) 

Αζχγρξνλε Δπηθνηλσλία: Οη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο, είηε off-

line, κέζσ ησλ κελπκάησλ (ρήκα 74) πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα, είηε on-line, κε 

ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο. 

 
ρήκα 74: Δπηθνηλσλία κέζσ κελπκάησλ (inbox/outbox) 

 
ρήκα 75: Γεκηνπξγία λένπ κελχκαηνο 

 “Users” Έλαο θαηάινγνο πνπ πεξηέρεη ηνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο. Απνζηέιιεη κελχκαηα ζε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο  

 “Send” - Παξαδίδεη ην κήλπκα 

 “Back” Ο ρξήζηεο επηζηξέθεη ζηε ζειίδα «Γηαρείξηζε κελπκάησλ»  
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χγρξνλε επηθνηλσλία: “Chat room”, είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα πεξηγξάθεη 

νπνηαδήπνηε κνξθή ζχγρξνλεο δηάζθεςεο. Η βαζηθή ρξήζε ελφο chat room είλαη λα κνηξάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο, κέζσ θεηκέλσλ, κεηαμχ κηαο νκάδαο ρξεζηψλ ζην ίδην chat room, ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη βειηίσζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε πιαηθφξκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλνκηιηψλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

κελπκάησλ, κεηαμχ φισλ ησλ ρξεζηψλ on line, ζηα δηαθνξεηηθά chat rooms (ρήκα 76) θαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: (δεκφζηα ζπλνκηιία) ή κεηαμχ επηιεγκέλσλ ρξεζηψλ (ηδησηηθή ζπλνκηιία) 

(ρήκα 77). 

 
ρήκα 76: Δπηθνηλσλία κέζσ απεπζείαο ζπλνκηιίαο (chat)  

πγθεθξηκέλα, παξέρνληαη νη αθφινπζεο επθνιίεο: 

 πλνκηιία κεηαμχ φισλ ησλ users εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο (δηα ηεο επηινγήο ηνπ θαλαιηνχ 

πξνεπηινγήο (default channel) ή 

 πλνκηιία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ επηιεγκέλνπ έξγνπ (δηα ηεο επηινγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ απφ ην “list of channels”) θαηάινγν ησλ θαλαιηψλ) 

 πλνκηιία θαηά ηξφπν ηδησηηθφ  

   
ρήκα 77: Δπηθνηλσλία θαηά ηξφπν ηδησηηθφ 
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7.  ΔΝΑΡΙΟ ΔΠΙΓΔΙΞΗ 

Έλα ζελάξην ρξήζεο γηα ηελ CWP, βαζίδεηαη ζε έλαλ θαηαζθεπαζηή κεραλψλ θνπήο κε ιέηδεξ.  Οη 

πξαθηηθέο ηεο εξγαζίαο απηήο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο, πεξηιακβάλνπλ 

ηε ρξήζε δηαθφξσλ εκπνξηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. CAD modeler, , PDM viewer, PDM θ.ιπ.). Οη 

δηαθνξεηηθνί ζπκκεηέρνληεο ζην εγρείξεκα ηεο εηαηξείαο, πξέπεη ζπλήζσο λα αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ. Οη θαζεκεξηλέο ηνπο 

επηθνηλσλίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ζηα  ηειεθσλήκαηα. Όηαλ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο, φπσο νη R&D άλζξσπνη, πειάηεο, ηερληθνί 

εθαξκνζκέλεο κεραληθήο θαη δηεπζπληέο, πξέπεη λα ζπλαληψληαη απφ θνληά. πλεπψο, πνιπάξηζκα 

ηαμίδηα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

πξντφληνο. Σν ζελάξην ρξήζεο, πεξηειάκβαλε (online) ζπλεξγαζία γηα ηελ δηακφξθσζε, 

επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε λέσλ ιχζεσλ γηα ηελ ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ εμαξηεκάησλ 

/αληαιιαθηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο (ρήκα 78), θαζψο θαη ηελ επίδεημε, κέζσ ηνπ δηθηχνπ, ηεο λέαο 

κεραλήο ιέηδεξ, ζε ελδηαθεξφκελνπο πειάηεο αιιειεπηδξαζηηθά.  

 
ρήκα 78: Γηαθνξεηηθά ζρέδηα γηα ην ίδην πξντφλ  

Ο online ηχπνο ζπλεξγαζίαο γηα ηα εμαξηήκαηα  (tip-nozzle θαη ηνπ air-sensor tube), πεξηγξάθνληαη 

ελδεηθηηθά, ελψ ην πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ γηα ηελ ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 79. 

 
ρήκα 79: πκκεηέρνληεο ζηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη επηζεψξεζεο ηνπ πξντφληνο  
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Σν πξψην βήκα ήηαλ ε θαζέιθπζε ελφο ζρεδηαζηηθνχ έξγνπ γηα θάζε λέν θνκκάηη θαη ε αλάζεζε 

ησλ θαηάιιεισλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε άηνκα ηα νπνία ζα εκπιέθνληαλ ζε απηφ.  Καηφπηλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά απφ ζπλεξγαηηθέο ζπλεδξίεο ζρεδίαζεο πνπ αθνξνχζαλ ζηα λέα 

εμαξηήκαηα ηεο θεθαιήο ιέηδεξ (laser head). Η πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο παξείρε ζηνπο ρξήζηεο 

content management θαη communication management θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ. 

Αξρηθά, μεθίλεζε κηα ζεηξά απφ ζπλεξγαηηθέο ζπλεδξίεο ζρεδηαζκνχ, φπνπ ε θαζεκία απφ απηέο ζα 

πεξηειάκβαλε δχν ζρεδηαζηέο ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία.  Με βάζε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο λέαο κεραλήο, νη ζρεδηαζηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην CAD εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ, ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ tip-nozzle (άθξν-αθξνθχζην) θαη ηνπ air-sensor tube (αέξν-ζσιήλαο).  

Γηα ην θάζε εμάξηεκα, ε εξγαζία πξαγκαηνπνηείην θαη απφ ηνπο δχν ζρεδηαζηέο, πάλσ ζην ίδην 

πξφηππν ηαπηφρξνλα. Ο θάζε έλαο δεκηνπξγνχζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κεξηθά ζπγθεθξηκέλα 

γεσκεηξηθά θνκκάηηα, ελψ θαη νη δχν έβιεπαλ φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαλ ζην πξφηππν 

δηα αιιειεπηδξάζεσο.  

Σαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, μεθίλεζε θαη κηα ζεηξά απφ ζπλεξγαηηθέο ζπλεδξίεο 

γηα ηνλ έιεγρν, ζε επίπεδν πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο, ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ πξντφληνο 

πνπ ήηαλ ζε εμέιημε. Ο δηεπζπληήο παξαγσγήο, έλαο ζρεδηαζηήο θαη έλαο κεραληθφο 

ζπλαξκνιφγεζεο έπαηξλαλ κέξνο ζε θάζε ζπλεδξία εμ απνζηάζεσο.  Υξεζηκνπνηνχζαλ κηα απφ ηηο 

ελζσκαησκέλεο VR πιαηθφξκεο, πξνθεηκέλνπ λα κνηξάδνληαη ηα εηθνληθά πξφηππα ησλ πξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζθαηα αλαπηπγκέλσλ εμαξηεκάησλ, γηα λα ζρεκαηίζνπλ ζαθή 

εηθφλα θαη λα επαλεμεηάζνπλ απφ θνηλνχ, δηα αιιειεπηδξάζεσο, ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, 

ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπο, θαη ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο.  

Μεηά ηηο ζπλεδξίεο επηζεψξεζεο ηνπ πξντφληνο, ήηαλ εκθαλέο φηη ε επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ 

ελαιιαθηηθνχ  ζρεδίνπ, αλαθνξηθά κε ηα λέα εμαξηήκαηα ηεο θεθαιήο ηνπ ιέηδεξ δελ ήηαλ έλαο 

απιφο ζηφρνο, δεδνκέλνπ φηη δηάθνξα θξηηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε.  

Καηά ζπλέπεηα, κηα ζπλεξγαηηθή ζπλεδξία αμηνιφγεζεο πξνσζείην γηα θάζε έλα απφ ηα δχν 

πξφζθαηα αλαπηπγκέλα κέξε/εμαξηήκαηα, κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ππνζηήξημεο ησλ 

απνθάζεσλ (MCDS).   

Ο δηεπζπληήο παξαγσγήο είρε θαζνξίζεη ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ ζρεηηθή ηνπο βαξχηεηα.  Πέληε κεραληθνί παξαγσγήο, καθξηά ν 

έλαο απφ ηνλ άιιν, πνπ δηεμήγαγαλ ζπλεξγαηηθέο ζπλεδξίεο, παξέζεζαλ ηελ εηδηθή ηνπο 

αμηνιφγεζε γηα θάζε κία απφ ηηο επηινγή ηνπο φζνλ αθνξά ην θφζηνο, ηελ απφδνζε, ηελ εξγνλνκία 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ζρεδίνπ.  Σα ζηνηρεία πξνζνκνίσζεο ηεο παξαγσγήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εμσηεξηθή πεγή, ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνρή ησλ ηηκψλ ησλ δχν 
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επηπξφζζεησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, δειαδή απηψλ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαη ηεο κέζεο 

ρξνληθήο αλνρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  Σν εξγαιείν πξνο ππνζηήξημε ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, κε πνιιαπιά θξηηήξηα, παξείρε κηα ζρεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

ζρεδίαζεο ηνπ θάζε λένπ εμαξηήκαηνο, έρνληαο σο βάζε ηελ γλψκε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  Η πξφηαζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο κε βάζε ηα metrics, έρεη δείμεη φηη νη επηινγέο απηέο είλαη νη ζσζηέο (ρήκα 78b), φζνλ 

αθνξά ηελ θαζνξηζκέλε πνιηηηθή γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Σειηθά, ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο επίδεημεο ελφο πξντφληνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα  γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ λέα κεραλήο ιέηδεξ ζην WEB, δηα αιιειεπηδξάζεσο.  Έλαο κεραληθφο παξαγσγήο 

θαη έλαο πηζαλφο πειάηεο ελεπιάθεζαλ, εμ απνζηάζεσο, ζε κία ζπλεξγαηηθή ζπλεδξία επίδεημεο, 

κέζα ζε έλα εηθνληθφ εθζεηήξην ηεο CWP.  Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ on-line θαηάινγν ησλ πξντφλησλ, 

δηακφξθσζαλ απφ θνηλνχ ηε κεραλή ηνπ ιέηδεξ.  Δλ ζπλερεία, ηνπνζέηεζαλ ηε κεραλή ζε έλα 

εηθνληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πξαγκαηηθνχ, εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ πειάηε θαη απφ θνηλνχ επαλεμέηαζαλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ πιάλν, ηελ 

εξγνλνκία θαη ηελ αζθάιεηα θαη ζπκθψλεζαλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ κεξηθέο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο.  
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

8.1. Απνηειέζκαηα & αμηνιφγεζε 

Η Collaborative Web Platform (CWP) ζαθψο θαηαδεηθλχεη φηη έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα ζην λα 

ζπληνκεχεη ηνλ θχθιν αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ θαη λα κεηψλεη ην θφζηνο ηνπο. Σα  δπλαηά ζεκεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη αλαπηπρζεί, πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο φπσο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ, απηήλ ηεο ζπλεξγαζίαο, φηη είλαη γεληθά θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, ην γεγνλφο φηη είλαη 

εχρξεζηε θαζψο επίζεο φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηά λα νπηηθνπνηείηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ζην 

(CAD/VR/AR).   Μία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πιαηθφξκαο έρεη σο εμήο: 

-Πλαηθψπμα ζςνεπγαζίαρ (δηαρείξηζε ησλ πεξηερνκέλσλ & επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ): Οη 

ρξήζηεο (ζρεδηαζηέο, κεραληθνί, πξνκεζεπηέο, θ.ιπ.) κπνξνχλ λα επηζεσξνχλ ηα πξντφληα, λα 

κνηξάδνληαη αξρεία θαη λα επηθνηλσλνχλ κε έλαλ ζχγρξνλν ή αζχγρξνλν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαιιάζζνπλ ηδέεο, γλψζεηο, απφςεηο θαη δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ θεληξηθφ ρψξν 

εξγαζίαο, νη ρξήζηεο δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αθφινπζεο ελζσκαησκέλεο ελφηεηεο: 

 ςνεπγαηικψ ζσεδιαζμψ πποφψνηυν:  Οη ρξήζηεο (ζρεδηαζηέο) δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ, 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηαπηφρξνλεο CAD ζπλεδξίεο 

 ςνεπγαηική επιθεϊπηζη ηυν πποφψνηυν: Οη ρξήζηεο δχλαληαη, απφ θνηλνχ, λα δεκηνπξγνχλ 

έλα εηθνληθφ πξσηφηππν ηνπ πξντφληνο κε ηελ εηζαγσγή γεσκεηξηθψλ πξνηχπσλ, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο CAD ζπλεδξίαο ηνπο.  Δίλαη ζε ζέζε λα 

πινεγνχλ, λα νπηηθνπνηνχλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ην εηθνληθφ πξσηφηππν, ψζηε λα 

επηζεσξνχλ ζηελ ζπλέρεηα ηηο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξντφληνο. 

 ςνεπγαηική αξιολψγηζη ηυν πποφψνηυν: Μεηά απφ ηελ επηζεψξεζε , νη ρξήζηεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή ζπλεδξία 

γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, αλαθνξηθά κε ην θαιχηεξν ελαιιαθηηθφ πξντφλ πνπ είραλ λα 

επηζεσξήζνπλ. 

 Πποζαπμογή ηος πποφψνηορ ζηιρ απαιηήζειρ ηος πελάηη & επίδειξη αςηοω: Οη ρξήζηεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα εξγαιεία γηα ηελ επίδεημε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

πξντφλησλ θαηά ηξφπν απηφλνκν (AR/VRML) ή ζπλεξγαηηθφ (VR).  
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8.2. Πξνθιήζεηο ηεο εξγαζίαο 

ε απηφ ην θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ, πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία, νη θχξηεο πξνθιήζεηο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο . Ο ζηφρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο 

ήηαλ λα παξαζρεζεί ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε έλα ζχζηεκα πνπ ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1.      Αζθάιεηα θαη παξνρή δηθαησκάησλ πξφζβαζεο 

2.      Να ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιαπιέο γιψζζεο – (δηεζλνπνίεζε) 

3.      Να είλαη εχρξεζην θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 

4.   Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ λα είλαη αλεμάξηεηα απφ εμσηεξηθά 

έκκεζα εκπιεθφκελα εξγαιεία. (3-party tools) 

5.     Να ππάξρεη επέιηθηε ελζσκάησζε κε ηα εμσηεξηθά εξγαιεία  

8.2.1.      Αζθάιεηα 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο, ζην θεθάιαην 5, ην ζχζηεκα πξνζθέξεη αζθάιεηα πνηθηινηξφπσο. 

Αξρηθά, είρε δηακνξθσζεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηε SSL θαη ν ρξήζηεο ζα έπξεπε λα πηζηνπνηεζεί 

πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο. Δπίζεο, 

νπνηαδήπνηε αλάξκνζηε ρξήζε, φπσο απηή ηεο πεηξαηείαο ηνπ URL γηα πξφζβαζε αλαξκφδησλ 

ιεηηνπξγηψλ, είλαη δπλαηφ λα απνηξαπεί απφ ην ζχζηεκα. Η CWP δηαζέηεη δηάθνξεο νκάδεο 

ρξεζηψλ γηα λα παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο, ζην δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ, ηνλ 

ζρεδηαζηή θαη ηνλ πειάηε. 

 Η δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ζην ζχζηεκα εμειίζζεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη δηαθνξεηηθνί 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ λα έρνπλ θαη δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε απηά πνπ 

ηνπο παξαζρέζεθαλ απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ.  

8.2.1. Γηεζλνπνίεζε 

Η εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη θαηά ηέηνην ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ δηεζλνπνίεζε. Η 

δηεζλνπνίεζε ή I18N είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο γιψζζεο θαη πεξηνρέο, ψζηε κελ είλαη αλαγθαίνο ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο θάζε γιψζζαο ή ηεο ρψξαο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηηο ππνζηεξίμεη. Όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην αθφινπζν παξάδεηγκα, κε ηε εηηθέηηα <bean: message> νη πξνγξακκαηηζηέο πξνζδηνξίδνπλ ην 

βαζηθφ φλνκα πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ αξρείσλ ApplicationResources. Γηα θάζε 

γιψζζα πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα ππάξρεη θαη ην associate αξρείν ApplicationResource, έηζη 

ψζηε κε ηελ αιιαγή ηνπ browser locale, ην αληίζηνηρν αξρείν λα ρξεζηκνπνηείηαη κε βάζε ηελ 

επηινγή γιψζζαο. 
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 Καησηέξσ, (ρήκα 80) ζην παξάδεηγκα ηεο ζειίδαο εγγξαθψλ, βιέπνπκε πψο αιιάδεη ε νζφλε κε 

βάζε ηελ επηινγή ηεο γιψζζαο (EN-GR). 

<table>      

    <tr><td><a href="welcome.do?action=view"> 

    <bean:message key="button.mainPage" /></a></td></tr>     

    ……. 

     <tr><td><a href="registration.do?dbaction=view"> 

     <bean:message key="button.register" /></a></td></tr>  

</table> 

 

 
ρήκα 80: Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη πνιιέο γιψζζεο  (EN-GR) 

8.2.2. χγρξνλε επηθνηλσλία 

Έλαο ρξήζηεο δχλαηαη λα ζπλνκηιεί online γξαπηψο κε ηνπο άιινπο ηεο πιαηθφξκαο, κέζσ ελφο 

θαλάιη εμ νξηζκνχ πνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο 

πιαηθφξκαο. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη κηα άιιε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά θαλάιηα, κε βάζε ην έξγν πνπ ζπκκεηέρνπλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ππάξρεη έιεγρνο σο πξνο ην πνηα θαλάιηα είλαη δηαζέζηκα γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά νη 

ρξήζηεο.  

Μηα ελαιιαθηηθή ζχγρξνλε επηθνηλσλία ηεο πιαηθφξκαο ζα κπνξνχζε λα είλαη κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο εθαξκνγήο Skype. ε απηφ ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο, ε επηινγή ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ηζρχνλ εξγαιείν ζπλνκηιηψλ, σο ε βαζηθή ζχγρξνλε επηθνηλσλία, θαη γηα λα 

είλαη αλεμάξηεηε απφ απηήλ ηεο εθαξκνγήο πνπ απνηειείηαη απφ 3 κέξε. ε κειινληηθή εξγαζία, 

ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή Skype, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο πιαηθνξκψλ λα έρνπλ 

δηαζέζηκεο θαη ηηο δχν επηινγέο.  

8.2.3. Δχρξεζηε – θηιηθή πξνο ην ρξήζηε 

Η δηεπαθή είλαη βαζηζκέλε ζην WIMP κνληέιν (window, icon, menu, pointing device), δεδνκέλνπ 

φηη απηφ ην ζχζηεκα είλαη πνιχ θαιφ ζην λα ζπκπηχζζεη ρψξνπο εξγαζίαο, έγγξαθα θ.ι.π, θαη ζην 

λα  θαζηζηά εθείλεο ηηο δηεπαθέο εχθνιεο γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζε αξράξηνπο ρξήζηεο, εθηφο ηνπ 

φηη είλαη θαη θαηάιιειεο γηα πνιχ-επεμεξγαζηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. 
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Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη κε ηε ρξήζε ησλ CSS (Cascading Style Sheets) ψζηε λα 

παξέρεηαη κεγαιχηεξε επειημία, γξεγνξφηεξε θαζψο θαη επθνιφηεξε ηήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο.  

Καησηέξσ, είλαη ην παξάδεηγκα ηεο παξνπζίαζεο ελφο πίλαθα, ηνπ νπνίνπ νη ζεηξέο αιιάδνπλ 

ρξψκα φηαλ ν θέξζνξαο (δείθηεο) κεηαθηλείηαη.         

        

 

Σν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρηεθε ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ κέζσ πηλάθσλ απφ (custom 

made) κεζφδνπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη θαησηέξσ, ψζηε λα παξέρεη ζην ρξήζηε (ρήκα 81): 

 δηάινγν επηβεβαίσζεο γηα κηα ελέξγεηα δηαγξαθήο (π.ρ. ηε δηαγξαθή ελφο ινγαξηαζκνχ ρξήζηε, 

ελφο έξγνπ, ελφο ξφινπ θ.ιπ.) 

 επηινγή πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ελφο πίλαθα θάλνληαο θιηθ ζε κηα ζεηξά (π.ρ. γηα λα δεη έλα 

έξγν) ή ζε έλα ζχλδεζκν (δηαγξαθή, επηθφξησζε κηα έθδνζεο ηνπ έξγνπ.)  

 

 
ρήκα 81: Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ ζε πίλαθα   

 

Γηα παξάδεηγκα, ν αθφινπζνο θψδηθαο πεξηγξάθεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πίλαθα αλαθνξηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ξφισλ. ε απηφλ ηνλ πίλαθα, ππάξρνπλ δχν ελέξγεηεο, (1) γηα ην άλνηγκα ελφο 

ππάξρνληα ξφινπ, επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε ζεηξά ξφινπ θαη ε άιιε ελέξγεηα (2) γηα ηε 

δηαγξαθή ελφο ξφινπ, επηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκφ ηεο δηαγξαθήο, φπνπ ζα εκθαληζηεί έλαο δηάινγνο 

επηβεβαίσζεο.  

Ο πίλαθαο απηφο απνηειείηαη απφ 3 ζηήιεο φπσο ηελ (roleId, roleName, πεξηγξαθή) θαη νη ηδηφηεηέο 

ηεο ζηήιεο απηήο είλαη (νξαηφηεηα, δείθηεο, φλνκα) θαη βαζίδνληαη ζηε κέζνδν ColumnProperty. 
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TableContent table = new TableContent();   

table.addAction(new Action 

("./addroles.do?dbaction=view&target="+manageRolesActionForm.getTarget()+"&PROJECT_ID="+manag

eRolesActionForm.getPROJECT_ID(),TableCustomFormatter.TR_ACTION)); 

table.addAction(new Action 

("./manageroles.do?dbaction=delete&target="+manageRolesActionForm.getTarget()+"&PROJECT_ID="+

manageRolesActionForm.getPROJECT_ID(), messageResources.getMessage(locale, "table.action.delete"), 

messageResources.getMessage(locale, "prompt.confirmdelete"))); 

         

table.addColumnProperty("roleId", new ColumnProperty(true, 0, " table.header.roleid ")); 

table.addColumnProperty("roleName",  new ColumnProperty(false, 1, 

messageResources.getMessage(locale, "table.header.name")); 

table.addColumnProperty("description", new ColumnProperty(false, 2, 

messageResources.getMessage(locale, "table.header.description")); 

table.setTableContents(roles); 

 

public void addAction(String key, String displayValue) 

public void addColumnProperty(String columnName, ColumnProperty columnProperty) 

public ColumnProperty(boolean hidden, int index, String caption) 

 

8.2.4. Eλζσκάησζε κε ηα  εμσηεξηθά εξγαιεία  

Η νινθιήξσζε ηεο πιαηθφξκαο κε ηα εξγαιεία CAD/VR/AR, φπσο παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ, 

βαζίδεηαη ζηε πξνζέγγηζή κέζσ «εληνιψλ» (command based approach), θαη παξέρεη έλαλ επέιηθην 

θαη εχθνιν ηξφπν γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο. Σν αθφινπζν παξάδεηγκα, 

απεηθνλίδεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαιείσλ CAD θαη VR, κε βάζε ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπο απφ ηνπο 

ρξήζηεο. Μφιηο ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν (π.ρ. απηφλνκνο, θεληξηθφο 

ππνινγηζηήο, πειάηεο) ην ζχζηεκα ζα ηνπ δεηήζεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηνπηθφ θαηάινγν κε ηα 

αξρεία ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα παξέρεη κηα ιεηηνπξγία  πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ 

εξγαιείνπ, γηα λα ρξεζηκνπνίεζε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ησλ αξρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ ππάξρεη 

ζην ζχζηεκα (εάλ ππάξρεη θαη ζπκθσλεί θαη ν ρξήζηεο). 

   
ρήκα 82: Δθθίλεζε ησλ εξγαιείσλ κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε αξρείσλ ηνπ έξγνπ 
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executableDir =EnvironmentVariableReader.getEnvVars().getProperty("CAD_HOME"); 
if (mode.equals("STANDALONE")){ 

command = command + "\""+executableDir+"CAD.exe\" \"" + project.getAbsolutePath()+"\"";} 

else if (mode.equals("COLABORATIVE")){ 

command = command + "\""+executableDir+"CAD.exe\" \"" + project.getAbsolutePath() + "\" " + userName 

+ " " + projectid + " " + serverprotocol+ "://" + serverip + ":" + serverport; } 

 

 

 executableDir =EnvironmentVariableReader.getEnvVars().getProperty("VR_HOME"); 

 if (mode.equals("STANDALONE")){ 

command = command + "\""+executableDir+"VR.exe\" \"" + project.getAbsolutePath() +"\" -mode 

standalone -user \"" + userName + "\" -role Administrator";} 

else if (mode.equals("SERVER")){ 

command = command + "\""+executableDir+"VR.exe\" \"" + project.getAbsolutePath() + "\" -mode server -

host " + serverip + " -port 5432 -user \"" + userName + "\" -role "+roleName+" -team "+ company+" -skype 

"+ skype+"";} 

 else if (mode.equals("CLIENT")){ 

command = command + "\""+executableDir+"VR.exe\" \"" + project.getAbsolutePath() +"\" -mode client -

host " + serverip + " -port 5432 -user \"" + userName + "\" -role "+roleName+" -team "+company+" -skype 

"+ skype+"";} 

 

8.3. Μειινληηθή εξγαζία 

Οη θχξηεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε βειηίσζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε seamless 

ελζσκάησζε ησλ κεκνλσκέλσλ εξγαιείσλ, ζηα πιαίζηα ησλ „data models format‟ ηα νπνία 

πεξλνχλ απφ ην έλα εξγαιείν ζην άιιν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο. Οη πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ ζηηο ηξέρνπζαο 

ελφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο φπσο: 

Ενόηηηα διατείριζης τρηζηών/έργων:  

- βιέπεη ηε ζέζε (on-line/off-line) ησλ ρξεζηψλ ηεο πιαηθφξκαο, 

- παξέρεη πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ, ζε άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαηά ηξφπν απηνκαηνπνηεκέλν. 

Ενόηηηα διατείριζης επικοινωνίας :  

- απνζεθεχεη ην ηζηνξηθφ ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ ζπλνκηιηψλ γηα κειινληηθή αλαθνξά,  

- ζηέιλεη νκαδηθά κελχκαηα (θ.ιπ. επηιέγνληαο έλα έξγν πνπ ζα ζηαιεί ζε φινπο πνπ ηα 

νλφκαηα ηνπο είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ ιίζηα)  

- ελζσκαηψλεη ηελ εθαξκνγή Skype. 
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9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο δηαηξηβήο MSc ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο 

απνδνηηθνχ  εξγαιείνπ ζπλεξγαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο πξντφληνο, ηνλ έιεγρν, ηελ επίδεημε θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηή ε εξγαζία εζηίαζε 

ζηελ παξνρή κηαο ππνδνκήο, πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα θαηαζηήζεη ηηο νκάδεο ησλ 

κεραλνιφγσλ απνδνηηθέο, αθφκα θη αλ ήηαλ εγθαηεζπαξκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο.  Η βαζηθή 

ζπκβνιή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε επέιηθηε αξρηηεθηνληθή ηνπ, πνπ ελζσκάησλε ην CAD, ην 

DS, VR/AR,  ζε έλα modular γλψξηζκα, εχθνιν λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο θαη λα ην επεθηείλεη 

πεξαηηέξσ.  Σν ζχζηεκα απηφ ζεσξείηαη σο ε θαηάιιειε ιχζε γηα Μηθξφ-Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

(SME) πνπ δελ κπνξνχλ ζπλήζσο λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά, λα ελζσκαηψζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπο, κηα αθνινπζία απφ εμεδεηεκέλα, κεγάιεο θιίκαθαο, αθξηβά γηα άκεζε παξάδνζε (off-the-

shelf) εξγαιεία.  Η CWP δνθηκάζηεθε δηα ηεο ρξήζεο ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ ζρεδηαζκνχ θαη πάλσ 

ζε κεραλνινγηθά (π.ρ. κεραλή ιέηδεξ) θαη κε-κεραλνινγηθά (π.ρ.ραιηά) πξντφληα. 

 ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο, ε CWP πιαηθφξκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο δχν 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 σεδιαζμψρ,  έλεγσορ και αξιολψγηζη ενψρ πποφψνηορ δια ηηρ ζςνεπγαζίαρ: νη 

πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνπλ, λα 

ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ζπλεξγαηηθά ηα ζρέδηα ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα. 

 Online επίδειξη ηος πποφψνηορ και ηηρ πποζαπμογήρ ηος ζηιρ ανάγκερ ηυν πελαηϊν: Αθ' 

ελφο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα πξνθεηκέλνπ λα επηδεηθλχνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζην Web, θαηά ηξφπν πην πξνεγκέλν θαη ξεαιηζηηθφ, θαη αθ' εηέξνπ, νη πειάηεο 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ έλα πξντφλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο κέζσ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 

εθζεηεξίνπ ζην Web .  

Η ειεθηξνληθή ζπλεξγαηηθή πιαηθφξκα πνπ πινπνηήζεθε έρεη παξνπζηάζεη ηα αθφινπζα 

πιενλεθηήκαηα : 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη απφκαθξσλ θέληξσλ. 

 Βειηίσζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ  

 πιινγηθή εξγαζία θαη ζπρλή επίβιεςε ζε θάζε ζηάδην ηνπ έξγνπ. 

 Μείσζε ζην θφζηνο ησλ ηαμηδηψλ θαη βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

νκάδσλ εξγαζίαο  θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ. 

 Πξνεγκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

 πκκεηνρή ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ γηα ηελ πην γξήγνξε έθβαζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζρεδίνπ. 
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11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Λεμηθφ 

 Augmented Reality - This uses transparent displays worn as glasses on which data can be 

projected. This allows someone to repair a real piece of equipment, for example, and have the 

needed virtual data displayed on the glasses while walking about in the real world. 

 Collaboration - The process of individuals or organizations sharing resources and 

responsibilities jointly to plan, implement, and evaluate programs to achieve common goals. 

 Environment - A computer-generated model that can be experienced from the "inside" as if it 

were a place.  

 Ergonomics - Ergonomics and Human Factors are both synonymous terms for the theory and 

practice of learning about human characteristics and capabilities, and then using that 

understanding to improve people‟s interaction with the things they use and with the 

environments in which they do so. 

 Experience in VR – There are two different levels of experience based on different 

technologies: 

o Passive experience - path and surfing into the environment are defined by the software. The 

user is an observer in front of something that is happening, he can decide the beginning and 

the end of the experience 

o Interactive experience - The user can decide different paths and movements inside the 

environment the view point and he can interact with objects in the environment. 

 Field of View - The angle in degrees of the visual field. Most HMDs offer 60 to 90 degrees 

FOV. Since our two eyes have overlapping 140 degree FOV, binocular or total FOV is roughly 

180 degrees in most people. A feeling of immersion seems to arise with FOV greater than 60 

degrees. 

 Immersion - The feeling of presence, of "being there", surrounded by space and capable of 

interacting with all available objects that is the hallmark of good VR. 

 Mixed Reality (MR) – A continuum defined as a combination of the real environment (as 

perceived by humans) and a virtual environment (created by computer).  

 Navigation - Moving through virtual space without losing one's way 

 Presence - A defining characteristic of a good VR system, a feeling of being there, immersed in 

the environment, able to interact with other objects there. The Perceptual illusion of non-

mediation. 
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 Projected Reality - A VR system that uses projection screens rather than HMDs or personal 

display monitors, e.g. CAVE 

 Render - Convert a graphics object into pixels. 

 Resolution - Usually the number of lines or pixels in a display, e.g. a VGA display has 640 by 

480 pixels. Roll - The angular displacement of a view along the longitudinal axis (left- right). 

 Simulation - It's a mathematical and computer modelling technique for the imitation of a system 

over time with the purpose either understanding the behaviour of the system or of evaluating 

various strategies for the system. 

 TCP/UDP - TCP and UDP are protocols for network communication between different 

computers. They are both core protocols of the Internet protocol suite. The transmission of 

messages is faster with UDP, but sometimes messages get lost with that protocol. In contrast to 

UDP, TCP is a reliable protocol. 

 Tracker - A device that emits numeric coordinates representing its position and orientation in 

space. 

 Virtual Reality - An immersive, interactive simulation of realistic or imaginary environments. 

With VR, a human operator can perceive and interact with numerical data in a virtual world by 

means of computerized systems. 

 Virtual Environments - Realistic simulations of interactive scenes. Another acceptation of 

Virtual Environments is the sets of technological and software material (VR or AR devices, 

dedicated computers or hardware, dedicated libraries and software) which allow to develop any 

VR or AR application. 

 Visualization - Use of computer graphics to make visible numeric or other quantifiable 

relationships. 
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πληνκνγξαθίεο-πληκήζεηο 

AI  Artificial Intelligence  

API Application Programming Interface 

AR  Augmented Reality  

CAD  Computer Aided Design  

CAM Computer Aided Manufacturing 

CME  Collaborative Manufacturing Environment  

CVE  Collaborative Virtual Environment  

DHM  Digital Human Modelling  

GUI  Graphical user interface  

HCI  Human computer interaction  

HMD  Head Mounted Display  

HMI  Human machine interaction  

HF  Human Factors  

HW Hardware 

I/O  Input/Output  

KM Knowledge Management 

MR  Mixed Reality  

SME Small and Medium Enterprise 

SW Software 

VE Virtual Environment 

VR  Virtual Reality  

UI  User interface  

UML Unified Modelling Language 

WIMP  Windows, icons, menus and pointing devices  
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Data Dictionary 

 
ρήκα 83:  Access Rights DD 

 

 
ρήκα 84:  Access Rights to Roles DD 

 

 
ρήκα 85:  Directories DD 

 

 
ρήκα 86:  Directories to Files DD 

 

 
ρήκα 87:  File Versions DD 
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ρήκα 88:  Files DD 

 

 
ρήκα 89:  Inbox to Messages DD 

 

 
ρήκα 90:  Message Recipients DD 

 

 
ρήκα 91:  Messages DD 

 

 
ρήκα 92:  Outbox DD 

 

 
ρήκα 93:  Outbox to messages DD 
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ρήκα 94:  Pool files DD 

 

 
ρήκα 95: Project pool DD 

 

 
ρήκα 96: Project product DD 

 

 
ρήκα 97: Project Type DD 

 

 
ρήκα 98: Project Version to Directories DD 

 

 
ρήκα 99: Project versions DD 
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ρήκα 100: Projects DD 

 

 
ρήκα 101: Users DD 

 

 
ρήκα 102: Users Projects Accessibility DD 

 

 
ρήκα 103: Roles DD 
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ρήκα 104:  Product DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 11 – Παξάξηεκα: Sample Data   

Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (CWP)                                                                                119 

 

Sample Data (Project Version) 

 
Πίλαθαο 5: Projects-πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 
Πίλαθαο 6: Project versions - πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 
Πίλαθαο 7: Project version to directories - πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 
Πίλαθαο 8:Directories - πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 
Πίλαθαο 9: Directories to files - πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 
Πίλαθαο 10: File versions - πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 
Πίλαθαο 11: Files - πίλαθαο δεδνκέλσλ
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Class Diagrams (Actions) 
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