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Περίληψη 
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός 

συνεργατικού συστήματος συλλογικής ευφυΐας που περιλαμβάνει τεχνικές 

διασφάλισης της ποιότητας του περιεχομένου του. Προτείνουμε, αναλύουμε, 

σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα εταιρικό wiki που περιλαμβάνει ένα μηχανισμό 

αξιολόγησης και βελτίωσης του περιεχομένου του, εκμεταλλευόμενο την ευφυΐα 

των εργαζομένων της εταιρίας. Ο μηχανισμός αυτός στοχεύει στην επιλογή των  

κατάλληλων μελών της εταιρίας τα οποία θα μπορέσουν γρήγορα και 

αποτελεσματικά να ανάγουν το περιεχόμενο του wiki σε ικανοποιητικό επίπεδο 

ποιότητας, ώστε στη συνέχεια το περιεχόμενο αυτό να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια 

σε ευαίσθητους τομείς, όπως η λήψη αποφάσεων. Ερευνάτε η χρήση τεχνιτών 

νευρωνικών δικτύων στο προαναφερθέν μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας  γίνεται ανάλυση των συνεργατικών 

συστημάτων και πιο συγκεκριμένα των wikis, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

προσαρμογή και χρήση τους σε εταιρικά περιβάλλοντα. Ακολουθεί μια εισαγωγή στο 

επιστημονικό πεδίο των  νευρωνικών δικτύων και στις εφαρμογές τους. Στο τέλος 

αυτού του μέρους γίνεται αναφορά στις προγραμματιστικές τεχνικές και τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής μας. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση της εφαρμογής 

μας. Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε ένα wiki ανοιχτού κώδικα, το Mediawiki. 

O κώδικας (PHP) και η βάση δεδομένων (MySQL) του επεκτάθηκε ώστε να 

περιλαμβάνει και το μηχανισμό διασφάλισης του ποιοτικού περιεχομένου του wiki. 

Για την υλοποίηση του πυρήνα καθώς και για το διαχειριστικό έλεγχο του 

μηχανισμού διασφάλισης ποιότητας κατασκευάστηκε μια διεπαφή διαχειριστή 

(administrative interface), τελείως ανεξάρτητη από τη διεπαφή του χρήστη (user 

interface). Χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java, και πιο 

συγκεκριμένα τα ακόλουθα: Spring Framework, Hibernate, Spring Security. Εν 

κατακλείδι προτείνεται η χρήση του πακέτου Neuroph,  για την εισαγωγή στο 

σύστημά μας ενός «έξυπνου» μηχανισμού επιλογής κατάλληλων εταιρικων μελών, 

που θα αναλάβουν να βελτιώσουν ποιοτικά το περιεχόμενο του wiki. 
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Abstract 
 The subject of the current diploma thesis is the creation of a collaborative 

collective intelligence system that includes techniques which guarantee the quality 

of its content. We suggest, analyze, design and implement a corporate wiki which 

includes an evaluation and improvement mechanism of its content, taking 

advantage of the intelligence of the company employees. The mechanism aims into 

the selection of the appropriate company members who will quickly and effectively 

bring the content of the wiki to a satisfactory quality level, so the content could be 

safely used in sensitive areas, like decision making. We investigate the use of 

artificial neural networks into the aforementioned quality assurance mechanism. 

 The first part of the thesis includes an analysis of the collaborative systems 

and more specific the wikis, with special focus on their adjustment and usage in 

corporate environments. Followingly, there is an introduction to the scientific area 

of neural networks and its applications. At the end of this part there is a reference 

to the programming techniques and the tools that were used in the implementation 

of our application. 

  The second part of the thesis presents the implementation of our 

application. We used an open-source wiki, the Mediawiki. Its code (PHP) and its 

data base (MySQL) were extended in order to include the content quality assurance 

mechanism of the wiki. For the implementation of the core and also for the 

administrative control of the quality assurance mechanism we built an 

administrative interface, totally independent from the user interface. We used Java 

programming language and more specific the followings: Spring Framework, 

Hibernate, Spring Security. Finally we suggest the use of the Neuroph package, in 

order to introduce a “clever” mechanism which chooses the approptiate company 

members who will undertake the task of the qualitative improvement of the wiki 

content.   

Keywords: wiki, collaborative system, qualitative content improvement, neural 

networks, Mediawiki, Spring Framework 
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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Αντικείμενο της διπλωματική 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός 

συνεργατικό συστήματος συλλογικής ευφυΐας που περιλαμβάνει τεχνικές 

διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου του. Προτείνουμε, αναλύουμε, 

σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα εταιρικό wiki που περιλαμβάνει ένα μηχανισμό 

αξιολόγησης και βελτίωσης του περιεχομένου του, εκμεταλλευόμενο την ευφυΐα 

των εργαζομένων της εταιρίας. Ο μηχανισμός αυτός στοχεύει στην επιλογή των  

κατάλληλων μελών της εταιρίας τα οποία θα μπορέσουν γρήγορα και 

αποτελεσματικά να ανάγουν το περιεχόμενο του wiki σε ικανοποιητικό επίπεδο 

ποιότητας, ώστε στη συνέχεια το περιεχόμενο αυτό να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια 

σε ευαίσθητους τομείς, όπως η λήψη αποφάσεων. Ερευνάτε η χρήση τεχνιτών 

νευρωνικών δικτύων στο προαναφερθέν μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας. 

1.2 Οργάνωση του τόμου 

Η εργασία ξεκινά με την ανάλυση των συνεργατικών συστημάτων και πιο 

συγκεκριμένα των wikis, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή και χρήση τους σε 

εταιρικά περιβάλλοντα (2ο Κεφάλαιο). Ακολουθεί μια εισαγωγή στο επιστημονικό 

πεδίο των  νευρωνικών δικτύων και στις εφαρμογές τους (3ο Κεφάλαιο). Η εργασία 

συνεχίζει με την αναφορά στις προγραμματιστικές τεχνικές και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής μας (4ο Κεφάλαιο). Το 

τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αφιερώνεται στην αναλυτική περιγραφή της 

υλοποίηση της εφαρμογής μας (5ο Κεφάλαιο).  

Στο τέλος της εργασίας περιλαμβάνονται τρία παραρτήματα που 

παρουσιάζουν την υλοποίηση της εφαρμογής μας σε τεχνικό επίπεδο. Το πρώτο 

παράρτημα παρουσιάζει ειδικά θέματα σχετικά με τη χρήση του Mediawiki. Το 

δεύτερο παράρτημα παρουσιάζει την τεκμηρίωση της Βάσης Δεδομένων. Τέλος το 

τρίτο παράρτημα παρουσιάζει την τεκμηρίωση της Διεπαφής Διαχείρισης. 
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2 Συνεργατικά συστήματα και wikis                      
 

2.1 Εισαγωγή 

Τα συνεργατικά συστήματα βασίζονται πάνω στην κεντρική ιδέα ότι η ευφυΐα 

του πλήθους είναι υψηλότερη και οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις από ότι η ευφυΐα 

μιας μικρής ομάδας ατόμων. Τα συστήματα αυτά προσπαθούν, με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας, να συγχωνεύσουν τη γνώση και την εμπειρία των χρηστών τους, ώστε 

να προκύψει η βέλτιστη πληροφορία, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό 

επίπεδο. Τα πιο πρόσφατα και πιο ευρέως διαδεδομένα συνεργατικά συστήματα 

είναι τα wikis. 

 

2.2 Wiki και πλατφόρμες Wiki 

2.2.1 Ορισμοί 
2.2.1.1 Ετυμολογία  

Η έκφραση «wiki wiki» στην τοπική διάλεκτο της Χαβάης σημαίνει «πολύ 

γρήγορος». Η πρώτη πλατφόρμα wiki ονομάστηκε από το δημιουργό του 

«WikiWikiWeb» δηλαδή « πολύ γρήγορος ιστός» [W7]. 

 

2.2.1.2 Κοινωνιολογικός ορισμός 

Ένα wiki είναι ένα εργαλείο για την προαγωγή της  συνεργατικότητας μεταξύ 

των ανθρώπων, του διαμοιρασμού της πληροφορίας και επιτυχημένης  διαχείρισης 

της γνώσης. 

 

2.2.1.3 Τεχνικός ορισμός 

Ένα wiki είναι ένας ιστότοπος  που επιτρέπει στον οποιοδήποτε την εύκολη 

δημιουργία και αλλαγή αλληλένδετων μεταξύ τους ιστοσελίδων, με τη χρήση ενός 
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φυλλομετρητή ιστού (web browser). Μία πλατφόρμα wiki είναι ένα λογισμικό που 

υλοποιεί των παραπάνω ιστότοπο. 

 

2.2.1.4 Περιγραφικός ορισμός 

Τα wiki αποτελούν ιστοχώρους οι οποίοι είναι δημιούργημα πολλών, και όχι 

ενός συντάκτη. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί χρήστες έχουν την 

δυνατότητα να προσθέσουν πληροφορίες σε ήδη υπάρχοντα άρθρα και να 

επανεκδώσουν τα άρθρα αυτά στον ιστό. Ο τρόπος σύνταξης των σελίδων είναι 

τέτοιος ώστε οποιοσδήποτε χρήστης, ακόμα και κάποιος που δεν έχει πλήρη 

εξοικείωση με το διαδίκτυο, να μπορεί να προσθέσει τη δική του εγγραφή και να 

συνεισφέρει έτσι στον εμπλουτισμό της γνώσης που διατίθεται στον παγκόσμιο 

ιστό. 

 

2.2.2 Ιστορική αναδρομή 

Το 1995, ο Ward Cunningham δημιούργησε την πρώτη πλατφόρμα wiki, το 

«WikiWikiWeb». Αρχικά το λογισμικό είχε σαν στόχο τη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των προγραμματιστών. Πολύ σύντομα όμως η χρήση του 

γενικεύτηκε στην  ανταλλαγής περιεχομένου και ιδεών. Δεν άργησαν να 

εμφανιστούν πολλές παραλλαγές wiki πλατφόρμων όπως το UseMod, το PhpWiki, 

το MoinMoin,το Twiki κτλ.  

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αναπτύχθηκε μια μεγάλη κοινότητα 

ανθρώπων που πίστεψαν ότι τα wiki θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην 

υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων βάσεων γνώσεων. Στις αρχές του 2001 ξεκίνησε 

τη λειτουργία της η «Wikipedia», μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια που αποτελεί στις 

μέρες μας ίσως την πιο διαδεδομένη και παράλληλα επιτυχημένη χρήση την 

τεχνολογία των wikis [W6].  

Η ευρεία εφαρμογή των wiki σε επιχειρήσεις αλλά και σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, οδήγησε στην δημιουργία πολλών διαφορετικών wiki πλατφόρμων. Οι 

δημοφιλέστερες πλατφόρμες wiki είναι τα TWiki, MoinMoin, PmWiki, DokuWiki και 

MediaWiki [W5]. 



 

 27

 

2.2.3 Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πλατφόρμων wiki 

 Η γλώσσα προγραμματισμού στην οποία έχει υλοποιηθεί π.χ. Java, PHP, C#  

κ.τ.λ. 

 Το σύστημα βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 

του περιεχομένου.  

 Η άδεια χρήσης λογισμικού με την οποία παρέχετε η πλατφόρμα. 

 Η διαθεσιμότητα του κώδικα υλοποίησης, δηλαδή αν η πλατφόρμα είναι 

ανοιχτού κώδικα ή όχι. 

 

2.2.4 Βασικά χαρακτηριστικά ενός wiki 

 Δημιουργία και τροποποίηση μια σελίδας (EDIT). 

 Απλοποιημένος τρόπος σύνταξης των σελίδων, χωρίς τη χρήση σύνθετων 

μορφοποιήσεων π.χ. HTML. 

 Ύπαρξη χώρου συζήτησης, είτε σχετικά με μια συγκεκριμένη σελίδα, είτε 

σχετικά με ολόκληρο των ιστότοπο. 

 Καταγραφή κάθε αλλαγής που έχει γίνει στη σελίδα (versioning/history). 

 Δυνατότητα σύγκρισης όλων των διαφορετικών εκδόσεων της σελίδας 

(recent changes). 

 Δυνατότητα αναίρεσης των αλλαγών και επιστροφή σε προηγούμενη έκδοση 

της σελίδας.  
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2.3 Σημασιολογικά wikis (Semantic wikis) 

2.3.1 Το πρόβλημα 

Στα wikis η γνώση είναι πια διεσπαρμένη σε πολλές ιστοσελίδες. Αυτό 

οφείλεται στη δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ των σελίδων ενός wiki μέσω links, 

που οδηγούν από το άρθρο το οποίο μελετά ένας αναγνώστης  σε κάποιο άλλο, που 

περιέχει πληροφορίες σχετικά με έννοιες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.  

Αυτή η φιλοσοφία δημιουργεί το εξής σημαντικό πρόβλημα: τα άρθρα που 

πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος είναι πολλά, αλλά η 

αναζήτηση ανάμεσα στα διάφορα άρθρα των wiki βασίζεται σε key-word 

αντιστοιχίες. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος χρήστης προβεί σε κάποια αναζήτηση 

ανάμεσα στα άρθρα κάποιου wiki μπορεί η πληροφορία, την οποία τελικά θα πάρει, 

να είναι ελλιπής. Και αυτό γιατί θα του αποδοθούν, ως αποτέλεσμα της έρευνας 

του, μόνο τα άρθρα τα οποία περιέχουν επακριβώς την λέξη κλειδί που έχει 

χρησιμοποιήσει και όχι άλλα, που ναι μεν δεν περιέχουν αυτούσια τη λέξη αυτή, 

αλλά αναφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες για το πεδίο αναζήτησής του. 

Ενώ, λοιπόν, η δημιουργία των wikis είχε ως σκοπό την παραγωγική 

διαχείριση της γνώσης, αυτή η δυσλειτουργία δυσχεραίνει την αποτελεσματική και 

ουσιαστική ανάκτηση όλων των διαθέσιμων στον χρήστη πληροφοριών, εφόσον η 

μόνη σημασιολογική υπόσταση στην αναζήτηση έγκειται στη διασύνδεση των 

ιστοσελίδων. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο, έρχεται να δώσει λύση η τεχνολογία 

των Semantic Wiki.  

 

2.3.2 Η λύση 

Στα semantic wikis οι πόροι του διαδικτύου που αντιστοιχούν στα άρθρα του 

wiki δεν είναι αναγνώσιμοι και αναγνωρίσιμοι μόνο από τη φυσική γλώσσα που 

αντιλαμβάνονται οι χρήστες αλλά και από μια τυπικά ορισμένη γλώσσα έτσι 

δομημένη ώστε να γίνεται αντιληπτή από τις μηχανές που αναλαμβάνουν την 

αναζήτηση μέσα σε αυτά.  
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Όπως είναι κατανοητό, τα οφέλη της χρησιμοποίησης των semantic έναντι 

των παραδοσιακών wiki είναι πολλά. Η αναζήτηση παύει να είναι βασισμένη σε 

δίχως νόημα λέξεις και αποκτά σημασιολογικό υπόβαθρο. Έτσι, η άντληση 

πληροφοριών δεν απορρέει από μια απλή αντιστοιχία λέξεων, που πολλές φορές 

μπορεί να είναι και τυχαία, αλλά από την εκτέλεση μιας διαδικασίας 

ερωταπαντήσεων. Τα αποτελέσματα των queries αυτών βασίζουν την ισχύ τους στο 

γεγονός ότι τόσο οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον ιστό όσο και οι 

ερωτήσεις των χρηστών είναι δομημένες με την ίδια γλώσσα αναπαράστασης 

γνώσης.  

Βασικό, επίσης, πλεονέκτημα είναι η σημασιολογική πλέον υπόσταση της 

περιήγησης στο χώρο του wiki. Το μενού της περιήγησης (navigation) μπορεί να 

δομηθεί βάσει των συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων πόρων που είναι 

αποθηκευμένοι στο wiki με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μενού navigation το 

οποίο από την μορφολογία του και μόνο θα αποδίδει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 

των διαφόρων καταχωρήσεων.  

Επιπλέον, εκτός από τους πόρους που δημιουργούνται μέσα στο ίδιο το wiki 

και αποκτούν πλέον  σημασιολογική υπόσταση, τη σημασιολογία τους μπορούν να 

διατηρήσουν και τα αρχεία, τα οποία, για την πληρέστερη ενημέρωση του 

αναγνώστη, έχουν γίνει upload από κάποιον από τους συγγραφείς της 

συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. 

Οι διαδικασίες  των Semantic Annotation και Navigation και Search, που 

αποτελούν τα στοιχεία υπεροχής των Semantic Wiki έναντι των παραδοσιακών, 

βελτιώνουν τη λειτουργία και κατ’ επέκταση αυξάνουν την χρηστικότητα των 

ευρύτατα πλέον χρησιμοποιούμενων wiki.  
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2.3 Συνεργατικά συστήματα σε εταιρικά περιβάλλοντα 

2.3.1 Στόχοι  

Τα συνεργατικά συστήματα χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ σε εταιρικά 

περιβάλλοντα, εξαιτίας της απλότητας στη χρήση  και του μικρού κόστους κτήσης, 

εγκατάστασης, χρήσης και υποστήριξης τους.  

Τα συστήματα αυτά στοχεύουν στη γρήγορη και αξιόπιστη συλλογή της 

εταιρικής ευφυΐας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και τον κεντρικό 

έλεγχο της συγκεντρωθείσας πληροφορίας. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις πάνω στον 

τρόπο συλλογής της προαναφερθέντας εταιρικής γνώσης. 

 

2.3.2 Το ιεραρχικό μοντέλο 

Στην προσέγγιση αυτή η γνώση θεωρείται ότι συγκεντρώνεται σε 

εξειδικευμένα τμήματα τα οποία αποτελούνται από επιλεγμένους ειδικούς του 

οργανισμού. Η αντιμετώπιση θεμάτων που απαιτούν συγκεκριμένη και 

προκαθορισμένη εξειδίκευση είναι  γρήγορή και αποτελεσματική με βάση αυτή τη 

προσέγγιση.  

Με τον τρόπο αυτό όμως δεν αξιοποιούνται όλες οι πλευρές της εταιρικής 

γνώσης. Η επένδυση σε περιορισμένους πόρους ειδικών δεν εγγυάται πάντα το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράλληλα η γνωμοδότηση από ειδικούς μπορεί να 

συνοδεύεται από καθυστερήσεις  ανάμεσα στη δημιουργία της γνώσης και τη 

στιγμή που αυτή γίνεται διαθέσιμη. 

 

2.3.3 Το επίπεδο και ανοιχτό μοντέλο 

Στην προσέγγιση του επίπεδου και ανοιχτού μοντέλου γίνεται προσπάθεια 

αξιοποίησης της «σοφίας του πλήθους». Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, οι αποφάσεις 

μίας αρκετά μεγάλης και ποικιλόμορφης ομάδας από ανθρώπους θα είναι, με το 

πέρας του χρόνου, διανοητικά ανώτερες από αυτές των μεμονωμένων ειδικών.  
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Για να ληφθεί η καλύτερη απόφαση το πλήθος των ατόμων που συμμετέχει 

στην διαδικασία συλλογής της εταιρικής γνώσης και τελικά στη λήψη των 

αποφάσεων θα πρέπει να υπακούει σε τέσσερεις βασικές αρχές: 

 Ποικιλομορφία -> διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις οδηγούν σε πιο ευρεία 

γνώση και καλύτερες αποφάσεις. 

 Ανεξαρτησία  -> ο επηρεασμός των μελών του πλήθους εμποδίζεται. 

 Αποκέντρωση ->  η τοπική και η εξειδικευμένη γνώση λαμβάνεται υπόψη. 

 Συνάθροιση  -> οι ατομικές κρίσεις μετατρέπονται σε μια συλλογική 

απόφαση. 

 

2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εταιρικών wiki 

Ένας δημοφιλής στόχος των εταιρικών ομάδων είναι η συμμετοχή των μελών 

τους στην συλλογική σύνταξη ενός κειμένου.  

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια εταιρεία η συνεργατική συγγραφή 

κειμένων περιλαμβάνουν:  

 την ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων και ιδεών,  

 την ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων,  

 τη δυνατότητα ενημέρωσης των εταιρικών μελών από συναδέλφους τους  

 τη δυνατότητα διεκπεραίωσης των υπό συγγραφή παραδοτέων σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα.  

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία των ομάδων διεξάγεται με 

προβλήματα, τα οποία κυρίως αφορούν:  

 τα διαφορετικά είδη γραφής,  

 τις διαφορετικές εκδόσεις κειμένου οι οποίες πρέπει να συγχωνευθούν,  

 τη γενικότερη δυσκολία συντονισμού της ομάδας.  

Η τεχνολογία wiki, επιλαμβάνεται αυτών των ζητημάτων, διευκολύνοντας τη 

μαζική παραγωγή κειμένου και το συντονισμό των ομάδων που συμμετέχουν στην 
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συγγραφή ενός κειμένου από κοινού, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει αρκετές 

επιχειρήσεις στην χρήση της τεχνολογίας αυτής προς την πλήρωση των αναγκών 

των ομάδων τους για συλλογική συγγραφή. 

 

2.5 Επιτυχημένη υλοποίηση ενός εταιρικού wiki 

2.5.1 Προώθηση της κατάλληλης κουλτούρας 

2.5.1.1 Διασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης 

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ένα τέτοιο σύστημα, που βασίζεται στη 

συνεργασία του πλήθους, λειτουργεί ορθά σε μια πιο χαλαρά ιεραρχημένη εταιρική 

δομή, όπου η γνώση προέρχεται από την ομαδική καταβολή όλης της εταιρικής 

κοινότητας παρά παράγεται και διαμοιράζεται από ένα κεντρικό άξονα προς τις 

υπόλοιπες κατευθύνσεις.  

Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες που μέχρι τώρα δίσταζαν να μοιραστούν της 

γνώση τους λόγω του φόβου τους για την αρνητική κριτική της διοίκησης ή της 

έλλειψης του κατάλληλου κινήτρου για τη διεκδίκηση κοινωνικής και διοικητικής 

αναγνώρισης είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν.  

Συνεπώς, για να επωφεληθεί πραγματικά το εταιρικό περιβάλλον από τις 

δυνατότητες συνεργασίας που παρέχει το wiki, θα πρέπει να ενστερνιστεί, για την 

δημιουργία της γνώσης του, μια προσέγγιση «από κάτω προς τα επάνω» (bottom-

up), η οποία εν συνεχεία θα παροτρύνει τους υπαλλήλους να αλληλεπιδρούν, να 

επικοινωνούν και εντείνουν την προσπάθειά τους για επικράτηση, στα πλαίσια του 

ανταγωνιστικού τοπίου, που παρατηρείται γενικά σε ένα εταιρικό περιβάλλον [W2]. 
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2.5.1.2 Παροχή των κατάλληλων κινήτρων 

 Ενσωμάτωση του wiki στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων (καθότι οι 

υπάλληλοι δηλώνουν ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για την επιπλέον αυτή 

ασχολία). Ενδείκνυται να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ή να 

συγχωνεύεται με τα  παραδοσιακά μέσα που χρησιμοποιούνταν έως τώρα για 

την συνεργασία και επικοινωνία, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η 

άμεση προφορική επαφή. 

 Αναγνώριση των συνεισφορών στο σύστημα, πχ με τη διατήρηση λιστών 

όπου θα καταγράφονται οι πιο ενεργοί χρήστες, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι 

να αποκτούν αυτοπεποίθηση αλλά και προσωπική ικανοποίηση. 

 Αναγνώριση ότι η εργασία, που λαμβάνει χώρα στο wiki, βρίσκεται υπό 

επεξεργασία έως την παράδοση της τελικής της έκδοσης (η εργασία είναι 

προσπελάσιμη και μπορεί να αξιολογηθεί από το ευρύτερο εταιρικό 

περιβάλλον, κατά τη διάρκεια ανάπτυξής της). 

 Διαβεβαίωση ότι η εικόνα των υπαλλήλων δεν θα επηρεάζεται από πιθανή 

αρνητική κριτική (και δεν θα επηρεάζει αρνητικά την αξιολόγησή τους). 

 Γενικότερη προώθηση ενός ομαδικού πνεύματος. 

 Απόκτηση προσωπικής ταυτότητας εντός της εταιρικής κοινότητας, μέσω της 

δημιουργίας προσωπικών σελίδων στο wiki, όπου οι χρήστες θα μοιράζονται 

τα προσωπικά τους στοιχεία. (προωθείται το αίσθημα ασφάλειας και 

ομαδικότητας εντός μιας εταιρικής μονάδας). 

 Να γίνει προφανές ότι μπορεί να επιφέρει απτά οφέλη στο εταιρικό 

περιβάλλον, τόσο σε προσωπικό επίπεδο (συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους 

οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία που έχει η ανταλλαγή γνώσης στην εργασία 

τους) όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (να παρατηρείται για παράδειγμα η 

διευκόλυνση και η ικανοποίηση των πελατών). 
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2.5.2 Διασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού συμμετοχής 

2.5.2.1 Παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες 

 Εγκαθίδρυση των κατάλληλων συνθηκών για την υιοθέτηση της ανοιχτής 

συγγραφικής φιλοσοφίας του συστήματος, ώστε οι υπάλληλοι να 

αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που το σύστημα παρέχει για συνεργασία και 

ανταλλαγή γνώσης. 

 Δράσεις που θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους να εξοικειωθούν με τα 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά του wiki, όπως η διεπαφή χρήστη και οι 

λειτουργίες της, οι μηχανισμοί πλοήγησης και το νέο συντακτικό. 

Προτείνονται: 

o εκπαιδευτικά σεμινάρια,  

o δημοσίευσης κατευθυντήριων οδηγιών,  

o βοηθητικών σελίδων και  

o χώρων για την εξάσκηση. 

 

2.5.2.2 Τροφοδότηση του wiki με προϋπάρχον περιεχόμενο 

Μ’ αυτό τον τρόπο οι χρήστες θα έχουν έναν άξονα εκκίνησης της 

διαδικασίας συμμετοχής, σε αντίθεση με την περίπτωση που το wiki θα παρείχε 

μόνο κενές σελίδες. Η τροφοδότηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί και με την 

ανάκτηση των ήδη υπαρχόντων σε άλλα συστήματα – εταιρικά ενδοδίκτυα, βάσεις 

δεδομένων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, forum κ.α. – πληροφοριών και την ακόλουθη 

εισαγωγή τους στο wiki. 

 

2.5.3 Επιλογή του κατάλληλου τεχνολογικού συστήματος 

 Προσδιορισμός του φάσματος διεργασιών που αναμένεται να υπηρετεί το 

wiki σύστημα εντός του εταιρικού περιβάλλοντος.  

 Επιλογή του καταλληλότερου σύστημα με τις ανάλογες λειτουργικότητες και 

χαρακτηριστικά που θα διευκολύνουν τον οργανισμό ως προς τις 

συγκεκριμένες διεργασίες.  
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 Επιλογή ενός απλού συστήματος, ώστε να μπορεί  

o να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού και  

o να υιοθετηθεί εύκολα  ακόμα και από μη ειδήμονες υπαλλήλους. 

 Χρησιμοποίηση του wiki σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τεχνολογικά 

συστήματα, και όχι αποκλεισμό αυτών. (Αυξάνει τα επίπεδα επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων). 

 Λήψη υπόψη λοιπόν τεχνικών ζητημάτων, όπως: 

o η έλλειψη δομής περιεχομένου, που κατά γενική ομολογία φέρει η wiki 

τεχνολογία,  

o η δυσκολία πλοήγησης στο περιεχόμενο λόγω ανεπαρκούς 

υποστήριξης συμφραζομένων, 

o η διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου του wiki, που είναι 

εκτεθειμένο λόγω του ανοιχτού σε όλους χαρακτήρα του συστήματος 

αυτού. 

 

2.5.4 Διατήρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση 

Τέλος, για τη διατήρηση της επιτυχούς υλοποίησης ενός συστήματος, είναι 

σημαντικό να παρακολουθείται συνεχώς, να αξιολογείται και να διατηρείται η 

απόδοσή του καθώς και τα οφέλη που προσφέρει στην εταιρεία, ώστε να συνεχίσει 

να αποτελεί μια ζωτική, αποδοτική λύση η οποία θα προσφέρει μακροχρόνια οφέλη 

στον οργανισμό. Σ’ αυτή την κατεύθυνση και συμπληρωματικά των 

προαναφερθέντων τεχνικών οπτικοποίησης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και η 

τεχνική ανάλυσης κοινωνικής δικτύωσης (social network analysis) προς την 

παρακολούθηση και ανάλυση του επίπεδου δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα 

εντός της κοινότητας wiki, ώστε να προσδιοριστούν οι πλευρές συνεργασίας οι 

οποίες χρειάζεται να υποστηριχθούν, να βελτιωθούν ή να διατηρηθούν. 
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2.5.5 Τεχνικά  ζητήματα που χρήζουν προσοχής 

2.5.5.1 Δομημένη και βάσει συμφραζομένων διάταξη 

Ένα πολύ συχνά αναφερόμενο μειονέκτημα των wikis είναι οι χαλαροί 

κανόνες που διέπουν τη δομή του περιεχομένου του. Συγκεκριμένα ενώ η ανοιχτού 

τύπου συγγραφική δυνατότητα που παρέχει το wiki παροτρύνει την άτυπη 

ανταλλαγή της γνώσης και καλλιεργεί τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα, τείνει 

επίσης να προκαλεί και την παραγωγή αδόμητης γνώσης εντός του συστήματος. 

Από την έλλειψη δομής περιεχομένου προκύπτουν ορισμένα προβλήματα, τα οποία 

κυρίως αφορούν στην περιορισμένη δυνατότητα πλοήγησης και αναζήτησης εντός 

του συστήματος και τη δυσκολία εισαγωγής και ανάκτησης πληροφοριών από αυτό. 

Ωστόσο, η επιβολή ενός αυστηρού σχήματος δομικής οργάνωσης των 

πληροφοριών, όπως για παράδειγμα αυτό που επιβάλλεται στα στατικά εταιρικά 

ενδοδίκτυα, μπορεί εξίσου να επιφέρει αντιδράσεις από την πλευρά των χρηστών, 

καθότι περιορίζει την συνεργασία τους και συνεπώς τη δημιουργικότητα. 

Λύσεις στο προαναφερθέν πρόβλημα είναι: 

 η απασχόληση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, με την αρμοδιότητα να 

διασφαλίζουν τη σωστή κατηγοριοποίηση των πληροφοριών που εισάγονται 

στο σύστημα και να διατηρούν τη συνεκτικότητα αυτών σε υψηλό επίπεδο. 

 η επιβολή ενός ποσοστού δομής στο περιεχόμενο του wiki. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί, με απλό τρόπο,  

o χρησιμοποιώντας μία καθορισμένη ταξινόμηση των θεμάτων του  

o την ενσωμάτωση οντολογιών και συνοδευτικών δεδομένων 

(metadata)(σημασιολογικά wiki).  

o Χρήση των folksonomies στους τίτλους των wiki σελίδων (δυνατότητα 

δημιουργίας της δομής του wiki από τους ίδιους τους χρήστες). 
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2.5.5.2 Μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας 

Η ανοιχτή φύση των wikis εγείρει την ανάγκη για την ανάπτυξη μηχανισμών 

που θα διασφαλίζουν την εισαγωγή έγκυρων πληροφοριών στο wiki, ώστε οι 

χρήστες να νοιώθουν ασφαλείς όταν το συμβουλεύονται αλλά και όταν εισάγουν οι 

ίδιοι τη γνώση τους [W3]. 

Ορισμένοι τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους οργανισμούς είναι:  

 Εδραίωση συγκεκριμένων κριτηρίων συμμετοχής, όπως να επιτρέπεται η 

συγγραφή μόνο στα μέλη μιας συγκεκριμένης εταιρικής κοινότητας. Ενώ η 

ανάγνωση μπορεί να επιτρέπεται στο ευρύτερο κοινό, η παροχή άδειας 

συγγραφής σε συγκεκριμένους μόνο χρήστες. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται 

επίσης και τα ποσοστά βανδαλισμών. 

 Παροχή διαφορετικών επίπεδων αδειών στους χρήστες, για παράδειγμα 

ανάλογα με την ομάδα εργασίας που ανήκουν, καθότι αυτό βοηθά στην 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης ενώ δεν αποκλείει μεγάλο μέρος του ανθρωπίνου 

δυναμικού από τη συνεργασία μέσω του wiki. 

 Έλεγχος ο οποίος μπορεί να διεξάγεται είτε μέσω ανθρώπινου χειρισμού είτε 

αυτόματα, με την προσθήκη ετικετών σε κάθε wiki σελίδα, οι οποίες θα 

μαρτυρούν την ποιότητά της. 

 

2.5.5.3 Παροχή συναίσθησης σχετικά με τη ροή εργασίας 

Ένα σημαντικό θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την επιλογή ενός 

wiki συστήματος η συναίσθηση του χώρου εργασίας (workspace awareness). Για το 

λόγο αυτό προτείνεται:  

 Η χρήση τεχνικών οπτικοποίησης για την προώθηση επίγνωσης στους 

υπαλλήλους σχετικά με το εταιρικό περιβάλλον και τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται εντός αυτού. Κατά αυτό τον τρόπο οι υπάλληλοι μπορούν 

να γνωρίζουν σημαντικές πληροφορίες όπως τους υπεύθυνους σύνταξης της 

κάθε πληροφορίας και τις αλλαγές που έχουν γίνει. 

 Η χρήση τεχνικών οπτικοποίησης για την παροχή συνολικής επισκόπησης της 

ροής των διεργασιών και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός του 
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wiki, γεγονός που προωθεί διαφάνεια ανάμεσα στις ομάδες εργασίας σχετικά 

με τις εργασίες και συνεπώς διευκολύνει το συντονισμό τους.  

 Η ενσωμάτωση μηχανισμών αυτόματης ειδοποίησης, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σε περίπτωση αλλαγής του περιεχομένου του wiki. 
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3 Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 
 

3.1 Εισαγωγή  

Η υπολογιστική νοημοσύνη αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους και 

ταχύτατα εξελισσόμενους κλάδους της πληροφορικής και ειδικότερα του κλάδου 

της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους τεχνητής 

νοημοσύνης, που βασίζονται στη λογική και στη συμβολική επεξεργασία, τα 

νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν αριθμητικά μοντέλα για να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.  

Οι αλγόριθμοι νευρωνικών δικτύων κατατάσσονται στις πιο δημοφιλείς 

τεχνικές αναζήτησης δεδομένων (data mining) και αυτοεκπαίδευσης μηχανής 

(machine learning), που χρησιμοποιούνται σήμερα. Καθώς η ταχύτητα των 

υπολογιστών αυξάνεται συνεχώς, η μεθοδολογία των νευρωνικών δικτύων έχει 

αρχίσει να αντικαθιστά πολλά παραδοσιακά «εργαλεία» στο χώρο της ανακάλυψης 

γνώσης (knowledge discovery) [N1]. 

 

3.2 Βιολογικά Νευρωνικά Δίκτυα  

Χρησιμοποιώντας ως πρότυπο τη φύση αναπτύχθηκε το εμπνευσμένο από τη 

βιολογία υπολογιστικό παράδειγμα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Ο όρος  

«τεχνητό» χρησιμοποιείται, διότι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με τη χρήση  

ηλεκτρονικών και όχι βιολογικών στοιχείων.  

Ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν μία  πολυεπίπεδη δομή (6-7 επίπεδα νευρώνων), 

της οποίας η διαδικασία επεξεργασίας πληροφορίας έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Οι υπολογισμοί είναι κατανεμημένοι παράλληλα  

 Η ανάπτυξη ενός προγράμματος αντικαθίσταται από τη διαδικασία μάθησης. 

Έτσι ο εγκέφαλος είναι ικανός να μαθαίνει από την «ανατροφοδότηση» 

(feedback), από τις πληροφορίες που λαμβάνει, και να αλλάζει το σχέδιό του, 
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δημιουργώντας νέες νευρωνικές συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων ή αλλάζοντας τις 

λειτουργίες των ήδη υπαρχόντων.  

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί μία πηγή φυσικής νοημοσύνης και έναν 

αξιοσημείωτο παράλληλο υπολογιστή. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται ελλιπείς 

πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται από τους μηχανισμούς της αντίληψης, με 

εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς. Τα νευρικά κύτταρα λειτουργούν σε ταχύτητες 

χαμηλότερες από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές πύλες, αλλά παρ’ όλα αυτά ο 

εγκέφαλος επεξεργάζεται ακουστικές και οπτικές πληροφορίες πολύ ταχύτερα από 

ότι οι σύγχρονοι υπολογιστές.  

Εμπνευσμένοι λοιπόν από τα βιολογικά νευρικά συστήματα, πολλοί 

ερευνητές εξερευνούν την περιοχή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, μία 

καινοτόμα μη αλγοριθμική προσέγγιση στο πρόβλημα της επεξεργασίας της 

πληροφορίας. Ο  εγκέφαλος μοντελοποιείται ως ένα συνεχούς-χρόνου μη γραμμικό 

δυναμικό σύστημα  με ποικίλες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης, το οποίο αναμένεται να 

μιμείται τους  μηχανισμούς του εγκεφάλου και να προσεγγίζει ευφυή συμπεριφορά. 

Οι διασυνδέσεις  υλοποιούνται ως κατανεμημένες αναπαραστάσεις με τη μορφή 

βαρών μεταξύ ενός  μεγάλου αριθμού διασυνδεδεμένων νευρώνων [N2].  

 

3.3 Τα Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου  

3.3.1 Ιστορικά στοιχεία για τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα  

Η περιοχή των νευρωνικών δικτύων ξεκίνησε με την εργασία των McCulloch 

και Pitts το 1943, οι οποίοι μελέτησαν ένα μοντέλο του βασικού κυττάρου του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, το οποίο ονόμασαν «νευρώνα» και σήμερα είναι γνωστό 

ως  νευρώνας McCulloch και Pitts. Το μοντέλο αυτό αποτελείται από μεταβλητές 

αντιστάσεις και αθροιστικούς ενισχυτές, οι οποίοι παριστούν τις συναπτικές 

διασυνδέσεις (ή συναπτικά βάρη) που συνδέουν τους νευρώνες μεταξύ τους και τη 

λειτουργία του σώματος του νευρώνα [N4].  

Το επόμενο μεγάλο βήμα στα τεχνικά νευρωνικά δίκτυα έγινε το 1949 όταν ο 

Hebb στο βιβλίο του  «The Organization of Behavior» διατύπωσε για πρώτη φορά 

ρητά την έννοια της  μάθησης μέσω διαμόρφωσης των συναπτικών βαρών. Ο Hebb 
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υποστήριξε ότι η  συνδεσιμότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου μεταβάλλεται 

συνεχώς όσο ο οργανισμός  μαθαίνει διάφορες εργασίες και οι μεταβολές αυτές 

δημιουργούν τις νευρωνικές δομές.   

Αξιοσημείωτες εργασίες πάνω στα νευρωνικά δίκτυα και τη νευρωνική 

μάθηση είναι η  διδακτορική διατριβή του Minsky [N3] και η εργασία του Gabor και 

των συνεργατών του  (1954), στην οποία η μάθηση υλοποιήθηκε τροφοδοτώντας 

τη μηχανή με δείγματα μιας  στοχαστικής ανέλιξης μαζί με τη συνάρτηση στόχου, 

την οποία έπρεπε να δώσει στην  έξοδό της η μηχανή.  

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση του κλασικού άρθρου των McCulloch  

και Pitts, o Rosenblatt ανέπτυξε το 1958 την έννοια του Perceptron ως μία νέα 

λύση  στο πρόβλημα της αναγνώρισης προτύπων και απέδειξε το αντίστοιχο 

θεώρημα σύγκλισης του αλγορίθμου μάθησης του Perceptron [N5]. Το 1960 οι 

Widrow και Hoff θεμελίωσαν τον αλγόριθμο μάθησης ελαχίστων μέσων τετραγώνων 

(Least Mean  Square / LMS), τον οποίο χρησιμοποίησαν στο νευρωνικό μοντέλο 

τους ADALINE (ADAptive LINear Element) [N6].  

Ο Minsky διατύπωσε το 1961 το «πρόβλημα απόδοσης επαίνου» (credit  

assignment problem) για το πολυστρωματικό perceptron υπό καθεστώς ενισχυτικής  

μάθησης. Το πρόβλημα αυτό, κατά τον συγγραφέα, μπορεί να επεξηγηθεί βάσει 

ενός  πολύ απλού παραδείγματος. Ας υποθέσουμε ότι ένα εκατομμύριο αποφάσεις  

εμπλέκονται στην επίλυση ενός πολύπλοκου προβλήματος (όπως η νίκη σε μία 

παρτίδα  σκάκι). Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε σε κάθε απόφαση το ένα 

εκατομμυριοστό του  επιλυμένου προβλήματος; Ο Minsky αναφέρει ότι για 

περισσότερο πολύπλοκα  προβλήματα, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ιεραρχικά 

και οι αυξήσεις είναι αρκετά  μικρές ώστε να διασφαλίζεται πιθανή σύγκλιση, η 

επίλυση του «προβλήματος απόδοσης  επαίνου» θα είχε ως αποτέλεσμα πολύ 

μικρότερους χρόνους επεξεργασίας [N7].  

Η δημοσίευση, το 1969, της μονογραφίας των Minsky και Papert, στην οποία 

οι συγγραφείς αμφισβήτησαν τη σπουδαιότητα και χρησιμότητα του Perceptron 

ενώ παράλληλα έδωσαν έμφαση στους περιορισμούς που προβάλλει η χρήση του, 

είχε ως αποτέλεσμα τη σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή των χρηματοδοτήσεων για 

έρευνα στα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και των νευρωνικών δικτύων για μία 
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περίοδο 12-15  ετών [N8]. Ολόκληρη τη δεκαετία του ’70, μόνο οι ερευνητές 

ψυχολογίας και νευρο- επιστήμης συνέχισαν να ενδιαφέρονται για τα νευρωνικά 

δίκτυα. Το 1973 ο Von der  Malsburg ήταν ο πρώτος που κατέδειξε την 

«αυτοοργάνωση» και ανέπτυξε το  αυτοοργανούμενο τεχνικό νευρωνικό δίκτυο, το 

οποίο ονόμασε «αυτοοργανούμενη απεικόνιση» (self - organizing map).  

Τη δεκαετία του ’80 έχουμε τις παρακάτω κύριες συμβολές στην ανάλυση και  

σχεδίαση ΝΔ:  

 Ανάπτυξη της ανταγωνιστικής μάθησης ως μίας νέας αρχής αυτοργάνωσης 

(Grossberg, 1980).  

 Ανάπτυξη των αναδρομικών νευρωνικών δικτύων Hopfield και χρήση της 

ιδέας της «ενεργειακής συνάρτησης» για την ανάλυσή τους. 

 Ανάπτυξη της διαδικασίας «προσομοιωμένης ανόπτησης» (simulated 

annealing) για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. 

 Νέα θεώρηση της ενισχυτικής μάθησης. 

 Ανάπτυξη του αλγορίθμου ανάστροφης διάδοσης σφάλματος (back-

propagation algorithm) από τους Rumelhart, Hinton και Williams. 

 Σπουδή των νευρωνικών δικτύων ακτινικών συναρτήσεων βάσης (radial-

basis functions / RBF) από τους Broomhead και Lowe. 

 Ανάμιξη εννοιών και μεθόδων νευροβιολογίας και τεχνολογίας VLSI από τον 

Mead στο βιβλίο του: «Analog VLSI and Neural Systems» (1989).  

Σημειώνεται ότι την πιο σημαντική συμβολή για την αναζωογόνηση της 

έρευνας στα νευρωνικά δίκτυα μετά τη μονογραφία των Minsky και Papert είχαν το 

άρθρο του Hopfield (1982) και το δίτομο βιβλίο των Rumelhart και McLelland. Τα 

νευρωνικά δίκτυα έχουν αναμφίβολα φθάσει σε ένα θαυμάσιο επίπεδο ανάπτυξης 

και βεβαίως θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται στο μέλλον ποικιλοτρόπως 

συνδυαζόμενα με τα ασαφή συστήματα, τους γενετικούς αλγορίθμους και τα 

έμπειρα συστήματα, αλλά και με άλλες κλασικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης 

συστημάτων απόφασης και ελέγχου [N9].  
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3.3.2 Ορισμός του Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου  

Το Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο είναι μία αρχιτεκτονική δομή (δίκτυο) 

αποτελούμενη από ένα πλήθος διασυνδεδεμένων μονάδων (τεχνητοί νευρώνες). 

Κάθε μονάδα χαρακτηρίζεται από εισόδους και εξόδους και υλοποιεί τοπικά έναν 

απλό υπολογισμό, ενώ κάθε σύνδεση μεταξύ δύο μονάδων χαρακτηρίζεται από μια 

τιμή βάρους. Οι τιμές των βαρών των συνδέσεων αποτελούν τη γνώση που είναι 

αποθηκευμένη στο δίκτυο και καθορίζουν τη λειτουργικότητά του. Η έξοδος κάθε 

μονάδας καθορίζεται από τον τύπο της μονάδας, τη διασύνδεση με τις υπόλοιπες 

μονάδες και πιθανώς κάποιες εξωτερικές εισόδους. Πέρα από μία πιθανή δεδομένη 

(εκ κατασκευής) λειτουργική ικανότητα ενός δικτύου, συνήθως ένα δίκτυο 

αναπτύσσει μία συνολική λειτουργικότητα μέσω μιας μορφής εκπαίδευσης.  

  Η συνολική λειτουργικότητα ενός Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο καθορίζεται 

από την τοπολογία του δικτύου, τα χαρακτηριστικά των νευρώνων, τη μέθοδο 

εκπαίδευσης και από τα δεδομένα με τα οποία γίνεται η εκπαίδευση. Παρότι δεν το 

απαιτεί ο προηγούμενος ορισμός, ο υπολογισμός που εκτελεί κάθε νευρώνας είναι 

απλός και κοινός για όλους τους νευρώνες. Επειδή οι νευρώνες λειτουργούν 

παράλληλα και ο αριθμός τους μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, τα Τεχνητό 

Νευρωνικό Δίκτυο αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα μαζικά παράλληλου 

υπολογισμού (massively parallel computing) [N11].  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά η λειτουργία 

ενός νευρωνικού δικτύου. Όπως γίνεται σαφές στο Σχήμα 3.1, αυτό το δίκτυο 

τροποποιείται σύμφωνα με μία σύγκριση της εξόδου και του στόχου (επιθυμητή 

έξοδος), μέχρις ότου η έξοδος να γίνει ίση με το στόχο. Στην πράξη, πολλά ζεύγη 

εισόδου-εξόδου χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση με επίβλεψη, για να εκπαιδευτεί 

δηλαδή ένα δίκτυο.  
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Σχήμα 3. 1: Λειτουργία Νευρωνικού Δικτύου 

 

 

3.3.3 Βασικές Αρχές Νευρωνικών Δικτύων  

Οι βασικές αρχές των νευρωνικών δικτύων παρουσιάζονται αναλυτικά  

παρακάτω: 

 

Σχήμα 3. 2: Δίκτυο Πρόσθιας Τροφοδότησης 
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Σχήμα 3. 3: Επαναληπτικό Δίκτυο 

   

Στα σχήματα 3.2 και 3.3 απεικονίζονται δύο παραδείγματα δικτύων μικρής 

κλίμακας, στα οποία οι μονάδες παρουσιάζονται με κύκλους και οι συνδέσεις με 

βέλη. Στο σχήμα 3.2 απεικονίζεται ένα μη-ανατροφοδοτούμενο δίκτυο, το οποίο 

δηλαδή δεν περιέχει κλειστά μονοπάτια από συνδέσεις. Όπως φαίνεται, οι μονάδες 

ομαδοποιούνται σε επίπεδα (ή στρώματα-layers). Αντίθετα, στο σχήμα 3 

παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της ανατροφοδότησης, η οποία επιτρέπει την 

ύπαρξη  κύκλων από συνδέσεις μεταξύ μονάδων. Αυτή η δεύτερη αρχιτεκτονική 

προσδίδει  στο δίκτυο πολύ περισσότερες δυνατότητες, αλλά είναι πιο δύσκολο να 

αντιμετωπισθεί μαθηματικά. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η τοπολογία των 

δικτύων μπορεί να είναι είτε στατική είτε δυναμική (μεταβαλλόμενη). Τέλος, οι 

μονάδες που δεν έχουν συνδέσεις με τον εξωτερικό κόσμο, λέμε ότι είναι 

«κρυμμένες» (hidden) ή εσωτερικές.  

Κάθε μονάδα υλοποιεί μία συνάρτηση τοπικά και ολόκληρο το δίκτυο 

υλοποιεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εφαρμογή 

είναι αυτή που καθορίζει μέσω των προδιαγραφών της την απαιτούμενη λειτουργία. 
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Ο καθορισμός των παραμέτρων του δικτύου (τιμών και βαρών) που θα ικανοποιούν 

αυτές τις προδιαγραφές επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας μάθησης.  

Η γνώση, η εμπειρία και η εκπαίδευση του δικτύου αποθηκεύεται στις 

διασυνδέσεις των μονάδων και στις τιμές των βαρών. Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται 

με την συνεχή τροποποίηση των βαρών.  

Τα περισσότερα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται με την ελπίδα ότι 

θα παρουσιάσουν καλή γενικευτική ικανότητα, όταν θα τους ζητηθεί να 

αναγνωρίσουν ή να κατηγοριοποιήσουν καινούργια (άγνωστα) δεδομένα-πρότυπα. 

Αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης, να αναπτύξει 

δηλαδή το Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα με κατάλληλη εσωτερική δομή, ώστε να 

αναγνωρίζει πρότυπα που θα μοιάζουν με αυτά με τα οποία εκπαιδεύτηκε. Τα 

Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα εκπαιδεύονται τόσο με τεχνικές μάθησης με επίβλεψη, 

όσο και με τεχνικές μάθησης χωρίς επίβλεψη.  

 

3.3.4 Εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων  

Η έννοια της εκπαίδευσης είναι πολύ ευρεία και σε γενικές γραμμές μπορεί να 

οριστεί ως η κατάλληλη χρήση πληροφοριών για βελτίωση της συμπεριφοράς ενός 

συστήματος. Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση των προβλημάτων απεικόνισης 

(συσχέτισης προτύπων εισόδου-εξόδου) η εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως η 

τροποποίηση των παραμέτρων (βαρών) του Τεχνικού Νευρωνικού Δικτύου, ώστε 

χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων να πλησιάσουμε σταδιακά την επιθυμητή 

συμπεριφορά συγκρίνοντας την τρέχουσα απόκριση του δικτύου με την επιθυμητή 

απόκριση .  

Έστω ότι έχουμε ένα σύνολο δεδομένων απεικόνισης εισόδου / εξόδου ή 

μονάχα εισόδου, τα οποία καθορίζουν την επιθυμητή συμπεριφορά του δικτύου. Το 

σύνολο αυτό το ονομάζουμε σύνολο εκπαίδευσης Η (training set). Στη μάθηση με 

επίβλεψη (supervised learning) του (training set) μας παρέχονται πληροφορίες για 

τη συσχέτιση των εισόδων (Ι) με τις εξόδους (Ο), δηλαδή έχουμε ζεύγη της μορφής 

(Ιi, Oi), i=1,…,n. Στην περίπτωση αναγνώρισης εικόνας, για παράδειγμα, οι είσοδοι 

αποτελούνται από pixels ή κάποιες συγκεκριμένες μήτρες. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της σωστής επιλογής των δεδομένων 
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εισόδου. Θεωρητικά το νευρωνικό δίκτυο μπορεί να τροφοδοτηθεί με οτιδήποτε, 

αλλά η λανθασμένη επιλογή των δεδομένων εισόδου εισάγει θόρυβο στο σύστημα 

και δυσκολεύει τη διαδικασία της εκμάθησης.  

 

 

Σχήμα 3. 4: Δομή της επιβλεπόμενης μάθησης 

  

Στο τέλος της εκπαίδευσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα 

γενίκευσης του Τεχνικού Νευρωνικού Δικτύου, χρησιμοποιείται ένα άλλο σύνολο 

δεδομένων, που αποτελείται επίσης από ζεύγη της μορφής (Ιi,Oi) και το οποίο 

ονομάζεται σύνολο ελέγχου Η’.  

 Τα σύνολα εκπαίδευσης Η και ελέγχου Η’ πρέπει να είναι διαφορετικά, γιατί 

ο έλεγχος του νευρωνικού δικτύου με το ίδιο σύνολο δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαίδευση δε μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αν το δίκτυο 

έχει καταφέρει τελικά να «προβλέπει» (να γενικεύει) τη σωστή απάντηση ή αν έχει 

«απομνημονεύσει» τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Ένας άλλος παράγοντας, στον οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι 

ο κίνδυνος υπερεκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενός νευρωνικού 

δικτύου μπορεί να παρατηρηθεί μείωση του λάθους στο σύνολο εκπαίδευσης, αλλά 

αύξηση του λάθους στο σύνολο ελέγχου. Αυτό συμβαίνει γιατί το νευρωνικό δίκτυο 
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έχει υπερεκπαιδευτεί και τείνει να απομνημονεύει τις σωστές απαντήσεις παρά να 

είναι δημιουργικό.  

Στη μάθηση χωρίς επίβλεψη τα δεδομένα του Η δεν είναι απεικονίσεις 

εισόδου / εξόδου αλλά μόνο δεδομένα εισόδου Ιi. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

δίκτυο πρέπει να καταλήξει στην εξαγωγή κάποιων βασικών ιδιοτήτων των 

δεδομένων του Η.  

 

 

Σχήμα 3. 5: Μάθηση χωρίς επίβλεψη ενός επιβλεπόμενου δικτύου (Unsupervised 

Training of a supervised network) 

 

3.3.5 Γενίκευση  

Στην περίπτωση της μάθησης με επίβλεψη, μετά το τέλος της εκπαίδευσης 

το Τεχνικό Νευρωνικό Δίκτυο θα πρέπει να παρέχει για κάθε είσοδο την αντίστοιχη 

επιθυμητή έξοδο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον αυτό επιτυγχάνεται 

για εισόδους διαφορετικές από αυτές του συνόλου εκπαίδευσης. Το ερώτημα αυτό 

αποτελεί και το στόχο της γενίκευσης. Έστω ότι έχουμε ένα Τεχνικό Νευρωνικό 

Δίκτυο που επιτελεί απεικόνιση μιας εισόδου σε μία έξοδο και έχουμε ένα πλήθος 
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από  ζευγάρια της μορφής (x, f(x)) για το σύνολο Η. Όπως φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί, η γενίκευση μετά την εκπαίδευση μπορεί να έχει διάφορες μορφές. 

Παρότι δηλαδή δεν υπάρχει λάθος στην εκπαίδευση, είναι δυνατόν η συνάρτηση 

απεικόνισης να έχει πολλές διαφορετικές μορφές. Δύο από αυτές τις μορφές 

παρουσιάζονται στο σχήμα 3.6. Το σύνολο εκπαίδευσης από μόνο του μπορεί να 

μας οδηγήσει σε οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις. Επομένως, το σύνολο ελέγχου 

είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί θα εκτιμήσει την ικανότητα 

γενίκευσης και θα μας οδηγήσει στην επιλογή του καλύτερου μοντέλου.  

 

Σχήμα 3. 6: Καμπύλες Γενίκευσης 

 

 

 

Σχήμα 3. 7: Αποτέλεσμα ενός  "Υπερεκπεδευμένου" δικτύου - Λανθασμένη 

πρόβλεψη  
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3.3.6 Εφαρμογές  

Η διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία των Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων 

περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο τεχνικών, το οποίο προσφέρει μια πρακτική 

προσέγγιση, εναλλακτική των συμβατικών και σε πολλές περιπτώσεις παρέχει τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης δύσκολων προβλημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί τα 

Νευρωνικά Δίκτυα είναι εργαλεία, ικανά να μαθαίνουν από το περιβάλλον τους και 

να βρίσκουν εξαρτήσεις μη εμφανείς μεταξύ δεδομένων. Πολλά προβλήματα που 

χαρακτηρίζονται από τον πολυδιάστατο χώρο τους, την πολυπλοκότητά τους και τις 

άγνωστες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών τους, έχουν πολύ καλά 

αποτελέσματα χρησιμοποιώντας Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα. Μερικά από αυτά είναι:  

 Προβλήματα αναγνώρισης( π.χ. αναγνώριση φωνής, εικόνας κλπ.).  

 Προβλήματα ελέγχου των οποίων τα δεδομένα είναι ελλιπή, ασαφή και 

στοχαστικά.  

 ΝΡ-complete προβλήματα τα οποία περιλαμβάνουν προβλήματα 

δρομολόγησης, αναζήτησης κλπ.  

Η χρήση της μεθόδου των Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων μπορεί να αποβεί 

ιδιαίτερα χρήσιμη στους ακόλουθους τομείς:  

 Επεξεργασία εικόνας και μηχανική όραση.  

 Επεξεργασία σήματος (ανάλυση και μορφολογία σεισμικού σήματος).  

 Αναγνώριση Προτύπων (εξαγωγή χαρακτηριστικών, ανάλυση και 

κατηγοριοποίηση σήματος radar, αναγνώριση φωνής, κειμένου, ταυτότητας).  

 Ιατρική (ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ιατρική διάγνωση και 

επεξεργασία ιατρικής εικόνας).  

 Αμυντικά Συστήματα.  

 Εταιρικά Περιβάλλοντα. 

 Οικονομία.  

 Δυναμικά εξελισσόμενα συστήματα, πρόβλεψη χρονοσειρών.  

 Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή.  
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4 Πλατφόρμες και προγραμματιστικά 
εργαλεία   

 

4.1 Mediawiki 

Το Mediawiki είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη wiki πλατφόρμα. 

Χρησιμοποιείται από όλα τα έργα του ιδρύματος «Wikimedia», καθώς επίσης και 

από πολλούς  ιστότοπους παγκοσμίως. Η αρχική του έκδοση (2002) στόχευε στην 

κάλυψη των αναγκών της Wikipedia, μιας διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας ελεύθερου 

περιεχομένου. Από τότε μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές εταιρείες ως 

ένα σύστημα  διαχείρισης «εταιρικής γνώσης» [P2].  

Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί το Mediawiki λήφθηκε μετά από διεξοδική 

μελέτη των διαθέσιμων wiki πλατφόρμων και βασίστηκε στα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά του [W4]]:  

 Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open-source) με συνέπεια να μπορεί 

ελεύθερα να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοιδήποτε, με 

τη δέσμευση φυσικά ότι θα τηρηθεί η φιλοσοφία και οι αρχές της ανοιχτής 

κωδικοποίησης(GNU General Public License). 

 Είναι βασισμένο στην server-based αρχιτεκτονική, χαρακτηριστικό που του 

δίνει τη δυνατότητα να  εγκαθίσταται και να εκτελείται σε διαφορετικά 

λειτουργικά συστήματα (cross-platform) και να εκτελείται πάνω σε 

διάφορους διακομιστές (πχ Apache ή IIS). 

 Είναι σχεδιασμένο για να δέχεται τεράστιο όγκο πληροφοριών και να 

υποστηρίζει εκατομμύρια προσβάσεις ανά ημέρα. Η χρήση του για την 

υλοποίηση της Wikipedia είναι η ζωντανή απόδειξή του παραπάνω 

χαρακτηριστικού. 

 Η κωδικοποίηση έχει γίνει σε  PHP, μια από της πιο διαδεδομένες και ισχυρές 

scripting γλώσσες γενικής λειτουργικότητας.  
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 Υπάρχει η ευελιξία να συνδεθεί είτε με MySQL είτε με PostgreSQL, που και τα 

δύο είναι πολύ προηγμένα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων, με πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες.  

 Έχει ενσωματωμένα στον πυρήνα του ένα τεράστιο πλήθος 

χαρακτηριστικών. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα να επεκταθεί η 

λειτουργικότητά του, καθώς διαθέτει ειδικό μηχανισμό που επιτελεί το σκοπό 

αυτό, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η κωδικοποίηση του πυρήνα. 

 Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσολογική και τοπική προσαρμογή. Αυτό 

σημαίνει ότι υποστηρίζει πολλαπλές φυσικές γλώσσες ταυτόχρονα (πχ 

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά κτλ)   και πολλαπλά τοπικά χαρακτηριστικά 

(π.χ. μορφή ημερομηνίας, νόμισμα κτλ). Αυτά τα χαρακτηριστικά το κάνουν 

ιδιαίτερα φιλικό προς τον τελικό χρήστη. 

 Έχει μια απλή και εύχρηστη εφαρμογή εγκατάστασης. 

 Έχει εξαιρετική τεκμηρίωση τόσο σε επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο 

προγραμματιστή. Επίσης λόγο της εκτεταμένης χρήσης του, υπάρχει αρκετά 

μεγάλος όγκος σχετικής πληροφορίας δημοσιευμένης στο διαδίκτυο, με 

συνέπεια να μπορεί κανείς είτε να βρει εύκολα και γρήγορα τη λύση σε 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, είτε να προσθέσει επιπλέον 

λειτουργικότητα στην πλατφόρμα του. 

 Υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης των παλιών εκδόσεων της πλατφόρμας, 

χωρίς να χαθεί ούτε η πληροφορία που έχει ήδη εισαχθεί στη βάση, ούτε να 

χαθεί η τυχόν προσαρμογή που έχει γίνει στις ανάγκες του τελικού χρήστη. 

Οι νέες εκδόσεις που αναρτιόνται στην ιστοσελίδα του προϊόντος ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, είτε λύνουν προβλήματα που έχουν οι παλιές εκδόσεις, 

είτε προσθέτουν λειτουργικότητα στο προϊόν.    

 Χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα σε πληθώρα προγραμματιστικών εφαρμογών 

και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αποδοχής του από τη 

προγραμματιστική κοινότητα.  
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Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 υποστήριξη διαφορετικών χρηστών, με δυνατότητες προσωπικής 

διαμόρφωσης του γραφικού περιβάλλοντος, 

 ανάθεση ρόλων στους χρήστες, 

 αποκλεισμός χρηστών που παραποιούν ή διαγράφουν χρήσιμη πληροφορία 

(αποφυγή περαιτέρω βανδαλισμού του περιεχομένου), 

 υποστήριξη περιεχομένου πολυμέσων, όπως εικόνων, ήχων, βίντεο κτλ, 

 δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού αλλαγών περιεχόμενου και 

αναδρομή σε προηγούμενη έκδοση, 

 «κλείδωμα» του περιεχομένου που δεν πρέπει να αλλαχθεί άλλο.  

 

 

Σχήμα 4. 1: To  γραφικό περιβάλλον του Mediawiki 
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4.2 Neuroph – Java Neural Network Framework 

Το Neuroph είναι ένα προγραμματιστικό εργαλεία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία  νευρωνικών δικτύων [P5]. Η επιλογή του 

Neuroph έγινε αφού εξετάστηκε και δοκιμάστηκε μιας πληθώρας αντίστοιχων 

προγραμματιστικών εργαλείων.  

Τα χαρακτηριστικά που τελικά έκαναν το Neuroph να επικρατήσει έναντι των 

υπολοίπων είναι τα ακόλουθα: 

 Είναι ανοιχτού κώδικα (open-source) με συνέπεια να μπορεί εύκολα και 

ελεύθερα να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοιδήποτε 

προγραμματιστή, με τη δέσμευση φυσικά ότι θα τηρηθεί η φιλοσοφία και οι 

αρχές της ανοιχτής κωδικοποίησης(Apache 2.0 License). 

 Η κωδικοποίηση του έχει γίνει σε Java, μια από τις πιο ισχυρές και 

διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.  

 Είναι εξοπλισμένο με ένα σύνολο εργαλείων για την εκπόνηση των τυπικών 

εργασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός νευρωνικού δικτύου, όπως 

η δημιουργία, η εκπαίδευση,  ο έλεγχος και η χρησιμοποίηση του νευρωνικού 

δικτύου. 

 Υποστηρίζει πολλά διαφορετικούς τύπους νευρωνικών δικτύων, όπως 

Adaline, Perceptron, Multi Layer Perceptron με Backpropagation, Hopfield, 

Konhonen, Hebbian, Maxnet, Competitive, Instar, Outstar, BAM, RBF 

network and NFR. 

 Είναι πολύ ευέλικτο, αφού η κωδικοποίηση του είναι επεκτάσιμη και μπορεί 

να επαναχρησιμοποιηθεί. 

 Έχει πολύ καλή τεκμηρίωση, γεγονός που το καθιστά εύκολο στην εκμάθηση 

και τη χρήση. 

 Είναι έτοιμο για χρήση. Αν παρόλα ταύτα ο προγραμματιστής θελήσει να το 

προσαρμόσει στις ανάγκες της εφαρμογής που υλοποιεί, αυτό μπορεί να γίνει 

γρήγορα και αποτελεσματικά.  
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 Παρέχει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, που ακόμα και αν εντέλει δεν 

χρησιμοποιηθεί στην τελική υλοποίηση της εφαρμογής, βοηθά στον αρχικό 

σχεδιασμό και στη γραφική αναπαράσταση του νευρωνικού δικτύου. 

 

 

Σχήμα 4. 2: Το γραφικό περιβάλλον του Neuroph (EusyNeurons) 
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4.3 Spring Framework 

4.3.1 Τι είναι το Spring Framework 

To Spring Framework είναι ένα πολλά υποσχόμενο και δημοφιλές περιβάλλον 

εργασίας για την ανάπτυξη μεγάλων εφαρμογών σε Java, καθώς ικανοποιεί τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των πραγματικών Java εφαρμογών. Ενσωματώνει όλα τα 

βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας J2EΕ και τα προσαρμόζει ώστε η ανάπτυξη 

των Java εφαρμογών να γίνεται αποδοτικότερη, αναφορικά με το κόστος 

υλοποίησης και λειτουργίας. 

Το Spring Framework είναι ένα περιβάλλον εργασίας ανοιχτού κώδικα. 

Αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο, για να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα ανάπτυξης 

επιχειρησιακών εφαρμογών. To Spring Framework κάνει εφικτή τη χρήση απλών 

JavaBeans για την επίτευξη λειτουργιών που προηγουμένως μπορούσαν να γίνουν 

μόνο μέσω EJBs.  

Παρόλα αυτά, το Spring Framework δεν είναι μόνο χρήσιμο για την 

ανάπτυξη server-side εφαρμογών. Η χρήση του μπορεί να βοηθήσει στην 

απλοποίηση του κώδικα, στον ευκολότερο και αποτελεσματικό έλεγχο και τη 

χαλαρή διασύνδεση (loose coupling) κάθε Java εφαρμογής [P18]. 

Το περιβάλλον εργασίας της Spring αποτελείται από αρκετά, καλά ορισμένα, 

κομμάτια (modules). Τα κομμάτια αυτά σαν σύνολο δίνουν στον προγραμματιστή 

ότι χρειάζεται, για να αναπτύξει enterprise εφαρμογές. Δεν απαιτείται από τον 

προγραμματιστή να βασίσει όλη την εφαρμογή του πάνω στη Spring. Αντίθετα, του 

παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει όποια από τα modules πιστεύει ότι καλύπτουν 

τις ανάγκες του. Επιπλέον παρέχονται τρόποι σύνδεσης με άλλα περιβάλλοντα 

εργασίας και βιβλιοθήκες έτσι ώστε ο προγραμματιστής να μη χρειαστεί να τα 

αναπτύξει από την αρχή.  

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.3 όλα τα modules της Spring είναι χτισμένα 

πάνω από τον πυρήνα. Στον πυρήνα της Spring εκτελούνται οι κυριότερες 

λειτουργίες όπως ο καθορισμός του τρόπου δημιουργίας των beans καθώς και του 

τρόπου αρχικοποίησης και χειρισμού τους [P20]. 
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Σχήμα 4. 3: Τα κομμάτια (modules) του Sping Framework 
 

4.3.2 Τα modules του Spring Framework 

4.3.2.1 Ο πυρήνας (core container) 

Ο πυρήνας του Spring παρέχει όλη τη βασική λειτουργικότητα του Spring 

Framework. Το module αυτό περιέχει το BeanFactory, το οποίο είναι ο θεμελιώδης 

container και η βάση με την οποία το Spring υλοποιεί το DI. 

 

4.3.2.2 Το DAO module 

Η δουλειά με JDBC συχνά περιλαμβάνει τη δημιουργία αρκετού κώδικα, ο 

οποίος κάνει βασικές και τετριμμένες ενέργειες όπως σύνδεση με τη βάση, 

δημιουργία κάποιας εντολής (statement), επεξεργασία του αποτελέσματος και 

κλείσιμο της σύνδεσης.  

Μέσω του Data Access Object (DAO) module η Spring δίνει τη δυνατότητα 

απλοποίησης όλης αυτή της διαδικασίας περιορίζοντας τα προβλήματα που 

προκύπτουν. 

Επιπλέον, χτίζει ένα στρώμα (layer) από εξαιρέσεις (exceptions) πάνω από τα 

μηνύματα σφάλματος που παράγουν αρκετοί εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων.  
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Επιπρόσθετα, αυτό το module (χρησιμοποιώντας το AOP module) παρέχει 

υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγών για τα αντικείμενα των εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν τη Spring. 

 

4.3.2.3 Το ORM module 

Για τους προγραμματιστές που προτιμούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο 

object - relational mapping (ORM) (αντιστοίχηση σχέσης - αντικειμένου) αντί για 

την απευθείας χρήση του JDBC, η Spring παρέχει το ORM module.  

Παρόλο που η Spring δεν παρέχει το δικό της ORM, υποστηρίζει αρκετά 

δημοφιλή περιβάλλοντα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των Hibernate, Java 

Persistence API, Java Data Objects και iBatis SQL Maps.  

Το σύστημα διαχείρισης συναλλαγών της Spring υποστηρίζει εκτός από αυτά 

τα περιβάλλοντα εργασίας και το JDBC. 

 

4.3.2.4 Το AOP module 

Η Spring προσφέρει υποστήριξη για aspect - oriented programming στο AOP 

module της. Όπως και το DI, το AOP υποστηρίζει τη χαλαρή διασύνδεση μεταξύ 

των αντικειμένων κάθε εφαρμογής, όμως με το AOP σημαντικά θέματα που 

αφορούν το σύνολο των εφαρμογών (όπως οι συναλλαγές και η ασφάλεια) 

χωρίζονται από τα αντικείμενα στα οποία αυτά εφαρμόζονται. 

 

4.3.2.5  Το Web module 

Η Spring παρέχει μία πλούσια συλλογή κλάσεων για τη δημιουργία 

εφαρμογών που στηρίζονται στο διαδίκτυο (web - based applications) μέσω του 

Web module της. Υποστηρίζεται η χρήση του προτύπου σχεδίασης εφαρμογών 

Model/View/Controller (MVC), ο χειρισμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail 

support) καθώς και η χρήση απομακρυσμένων υπηρεσιών (remoting support).  

Όσον αφορά τη χρήση του προτύπου σχεδίασης εφαρμογών 

Model/View/Controller (MVC), η Spring υποστηρίζει πλήρως το πιο γνωστό MVC 
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περιβάλλον εργασίας, το Apache Struts. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 

στον προγραμματιστή να χρησιμοποιήσει στις ήδη σχεδιασμένες κλάσεις του, τις 

αρχές του dependency injection που προσφέρει η Spring. Βέβαια, πέραν της 

υποστήριξης του Apache Struts, η Spring προσφέρει και τη δική της υλοποίηση του 

MVC. Μέσω του αρχιτεκτονικού προτύπου MVC μπορεί να γίνει χρήση μίας ευρείας 

γκάμας τεχνολογιών παρουσίασης, από σελίδες JSP και Apache Jakarta Velocity 

μέχρι Microsoft Excel και Adobe PDF.  

Σε σχέση με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η 

Spring παρέχει ένα αρκετά απλοποιημένο API, το οποίο ταιριάζει με την όλη 

φιλοσοφία του DI που αυτή προσφέρει. Για το σκοπό αυτό παρέχονται δύο 

υλοποιήσεις, μία του JavaMail και μία της MailMessage κλάσης από το πακέτο 

com.oreilly.servlet του Jason Hunter. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα 

δημιουργίας ενός πρότυπου μηνύματος το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω της εφαρμογής.  

Τέλος, σε σχέση με χρήση απομακρυσμένων υπηρεσιών, παρέχεται 

εκτεταμένη υποστήριξη μίας μεγάλης συλλογής τεχνικών απομακρυσμένης 

πρόσβασης για τη γρήγορη δημιουργία και πρόσβαση σε απομακρυσμένες 

υπηρεσίες. Τέτοιες τεχνικές είναι το Java RMI, το JAXRPC, το Caucho Hessian και το 

Caucho Burlap. Εκτός αυτών, η Spring παρέχει και το δικό της πρωτόκολλο, που 

χρησιμοποιεί το HTTP πρωτόκολλο επικοινωνίας και το οποίο βασίζεται στο απλό 

Java serialization. 

 

4.3.3  Αρχιτεκτονικό Μόρφημα MVC 

Ο στόχος του μορφήματος αυτού είναι η αρχιτεκτονική σχεδίαση ενός 

συστήματος που θα κατανέμει τις ευθύνες της εφαρμογής σε ορισμένα σημαντικά 

συνθετικά του, βάσει ορισμένων κανόνων. Ορισμένες από τις ευθύνες αυτές είναι η 

λήψη των αιτήσεων των χρηστών του συστήματος, ο προσδιορισμός της μονάδας 

που θα επεξεργαστεί την αίτηση του χρήστη, η ενημέρωση των δεδομένων του 

συστήματος, ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο το σύστημα θα 

ανταποκριθεί στον χρήστη και άλλες μικρότερης σημασίας.  
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Το μόρφημα MVC όπως προκύπτει και από το όνομά του στηρίζεται σε τρία 

βασικά συνθετικά: το Μοντέλο (MODEL), την Προβολή (VIEW) και τον Ελεγκτή 

(CONTROLLER) (Σχήμα 4.4). 

 

 

Σχήμα 4. 4: Το μόρφημα MVC 
 

Το Μοντέλο αποτελεί ένα συνθέτημα το οποίο αναπαριστά το μοντέλο της 

εφαρμογής. Ως μοντέλο της εφαρμογής εννοούνται τα δεδομένα του μοντέλου οι 

δομές δεδομένων στις οποίες αυτά αποθηκεύονται και οι διαδικασίες πρόσβασης, 

ενημέρωσης και αποθήκευσης των δεδομένων. Θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί 

το μοντέλο ως μία οντότητα, που παρέχει μία διεπαφή, μέσω της οποίας άλλες 

οντότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που περιέχει το μοντέλο.  

Η Προβολή όπως πολύ εύκολα μπορεί να φανταστεί κάποιος δεν είναι τίποτε 

διαφορετικό από την εικόνα που το σύστημα εμφανίζει στον εξωτερικό χρήστη. Το 

συνθέτημα αυτό αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ του συστήματος και των χρηστών 

του. Οποιαδήποτε αίτηση του χρήστη εκφράζεται μέσω της προβολής σε αίτηση 

προς το σύστημα και οποιαδήποτε αντίδραση του συστήματος προσφέρεται στον 

χρήστη πάλι μέσω της προβολής. Αν και ο χρήστης δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, η 

προβολή δεν γνωρίζει καμία λεπτομέρεια σχετικά με το επιχειρησιακό μοντέλο του 

συστήματος και ούτε με τον τρόπο υλοποίησης των υπηρεσιών που του 

προσφέρονται. Στην ιδανική περίπτωση το συνθέτημα της προβολής αρκείται στο 

να λαμβάνει πληροφορίες από το μοντέλο και να τις παρουσιάζει στον χρήστη. 

To τρίτο συνθέτημα του μορφήματος MVC είναι ο Eλεγκτής. Ο ελεγκτής 

αποτελεί την γέφυρα μεταξύ της προβολής και του μοντέλου. Πρόκειται για τον 

«αλγόριθμο» του συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο το σύστημα λειτουργεί. 
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Καθορίζει μετά από αίτηση του χρήστη ποιες αλλαγές και με ποια σειρά πρέπει να 

γίνουν στο μοντέλο του συστήματος [P19]. 

 

4.3.4  Επίπεδα Αφαιρέσεων 

Οι εφαρμογές Spring MVC αναλύονται σε μια σειρά στρωμάτων. Θεωρούμε 

ότι ένα στρώμα είναι μια διακριτή, ορθογώνια περιοχή ενδιαφέροντος μέσα σε μια 

εφαρμογή. Για παράδειγμα, ο κώδικας διατήρησης (persistence code) θεωρείται 

χωριστό στρώμα από τον κώδικα επεξεργασίας και εμφάνισης της προβολής (view 

rendering code). Τα στρώματα είναι αφαιρέσεις μέσα σε μια εφαρμογή, και οι 

διεπαφές παρέχουν τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο τα στρώματα αλληλεπιδρούν.  

Μερικά στρώματα μπορεί να είναι καλά κρυμμένα και να χρησιμοποιούνται 

μόνο από το στρώμα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω τους. Αντίθετα, το 

σημαντικότερο στρώμα (το μοντέλο τομέα) εκτείνεται σχεδόν σε όλα τα στρώματα 

στο σύστημα. Τα στρώματα είναι εννοιολογικά όρια και δεν είναι απαραιτήτως 

φυσικά απομονωμένα. Τις περισσότερες φορές, όλα τα στρώματα μιας εφαρμογής 

ιστού θα βρεθούν μέσα στην ίδια εικονική μηχανή Java (Java Virtual Machine - 

JVM).  

Η χρήση στρωμάτων αφαίρεσης βοηθά στην κατανόηση της ροής μιας 

εφαρμογής. Η απεικόνιση των στρωμάτων της εφαρμογής με κέικ (τα στρώματα 

του κέικ στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο) είναι ένας συνήθης και βολικός τρόπος 

αναπαράστασης της οργάνωσης της εφαρμογής. Το Σχήμα 4.5 επεξηγεί τα συνήθη, 

πολύ γενικευμένα στρώματα για τις εφαρμογές Ιστού. 

 

Top Layer           User Interface, Web 

Middle Layer       Service, Domain Model 

Bottom Layer      Persistence 

 
Σχήμα 4. 5: Γενικευμένα Στρώματα για τις εφαρμογές του Ιστού 

 



 

 66

Σε περαιτέρω ανάλυση, οι τυπικές εφαρμογές Spring MVC έχουν τουλάχιστον 

πέντε στρώματα αφαιρέσεων που θα υλοποιήσει ο χρήστης. Τα στρώματα αυτά 

είναι:  

 στρώμα διεπαφής χρήστη (user interface layer)  

 στρώμα ιστού (web layer)  

 στρώμα υπηρεσιών (service layer) 

 μοντέλο τομέα (domain object model) 

 στρώμα διατήρησης (persistence)  

Το Σχήμα 4.6 επεξηγεί πιο συγκεκριμένα τη σχετική τοποθέτηση των 

διαφορετικών στρωμάτων. 

 

Σχήμα 4. 6: Επίπεδα Αφαιρέσεων του αρχιτεκτονικού μοντέλου Spring MVC 
 

Παρατηρούμε ότι το μοντέλο τομέα εκτείνεται κάθετα σε όλα τα άλλα 

στρώματα. Αυτό συμβαίνει επειδή όλα τα άλλα στρώματα έχουν μια εξάρτηση από 

το μοντέλο τομέα. Είναι το μόνο στρώμα που διατρέχει όλα τα υπόλοιπα [P19]. 

 

4.3.5 Απομόνωση στρωμάτων 

Απομονώνοντας τους προβληματικούς τομείς, όπως η διατήρηση 

(persistence), η περιήγηση Ιστού, και η διεπαφή χρήστη, σε ξεχωριστά στρώματα 

δημιουργείται μια ευέλικτη και ελέγξιμη εφαρμογή.  
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Η υλοποίηση κάθε στρώματος θα ποικίλει ανεξάρτητα, αυξάνοντας την 

ευελιξία της εφαρμογής. Μειώνοντας τη σύζευξη μεταξύ των περιοχών της 

εφαρμογής θα αυξηθεί η ελεγξιμότητα, καθιστώντας έτσι ευκολότερο τον έλεγχο 

κάθε μέρους της εφαρμογής ξεχωριστά.  

Αυτή η απομόνωση ολοκληρώνεται με την ελαχιστοποίηση των εξαρτήσεων 

μεταξύ των στρωμάτων. Όσο λιγότερες εξαρτήσεις έχει ένα στρώμα, τόσο λιγότερο 

δαπανηρή είναι η αλλαγή αυτού του στρώματος. Είναι προτιμότερο να 

εξασφαλίζεται η εξάρτηση ενός στρώματος μόνο από ένα ή δύο άλλα στρώματα. 

Καλό είναι να αποφεύγεται η εξάρτηση ενός ενιαίου στρώματος από πολλά 

διαφορετικά μέρη της εφαρμογής [P19]. 

 

4.4 MySQL 

To MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

(RDBMS) ανοιχτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται ευρέως καθώς παρέχει 

γρήγορη απόδοση, υψηλή αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση.  

Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση 

πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. Ο κωδικός του ΜySQL είναι 

διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License, καθώς και μέσω ορισμένων 

ιδιόκτητων συμφωνιών[P1].   

Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε η έκδοση MySQL Server 5.1. Για 

το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων καθώς και για τη δημιουργία και εξαγωγή των 

σχετικών γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το MySQL Workbench 5.2 CE. 

 

4.5 Apache HTTP Server  

Ο Apache HTTP Server, γνωστός και απλά σαν Apache, είναι ένας 

διακομιστής  παγκόσμιου ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα 

ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) επικοινωνεί με έναν διακομιστή 

(server) μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις 

αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης [P7].  
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O Apache είναι ένας από τους δημοφιλέστερους, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε 

διάφορες πλατφόρμες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Ο 

Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής συνεργαζόμενος με 

συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL. 

Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε η έκδοση Apache HTTP Server 

2.2. 

 

4.6 Επιπλέον πλατφόρμες και προγραμματιστικά 

εργαλεία   

4.6.2 NetBeans IDE 

Το NetBeans IDE είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού 

σε Java, JavaScript,PHP,Python,Ruby,C++ κτλ. Είναι υλοποιημένο εξολοκλήρου σε 

Java και μπορεί να εκτελεσθεί  σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα στο οποίο 

είναι εγκαταστημένη μια εικονική μηχανή (Java JVM-Java Virtual Machine) [P23]. 

Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε η έκδοση NetBeans IDE 6.9.1. 

 

4.6.1 Glassfish 

O Glassfish είναι ένας διακομιστής εφαρμογών (application server). Ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι   ότι ο κώδικάς του είναι διαθέσιμός, είναι 

δηλαδή ανοιχτού κώδικα (open source). Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε 

η έκδοση GlassFish Server Open Source Edition 3.0.1. 

 

4.6.2 PHP 

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται κυρίως για τη 

δημιουργία σελίδων παγκόσμιου ιστού (web) με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα 

PHP επεξεργάζεται από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. 

Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα 

σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML [P6].
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5 Corpwiki 
 

5.1 Εισαγωγή 

5.1.1 To πρόβλημα 

 Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 2ο κεφάλαιο, η ανοιχτή φιλοσοφία των 

wikis εγκυμονεί κινδύνους ως προς την ποιότητα του περιεχομένου τουs. Η 

διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική όταν 

αναφερόμαστε σε εταιρικά wikis, καθώς η γνώση που περιέχεται στα εν λόγω wikis 

χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος της εταιρικής δραστηριότητας, παίζει σημαίνοντα  

ρόλο και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ειδικά όταν οι εργαζόμενοι πρέπει να λάβουν 

σημαντικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στο περιεχόμενο του εταιρικού τους wiki, 

επιβάλλεται η διασφάλισης της εγκυρότητας, πληρότητας και σαφήνειας της 

πληροφορίας που ανακτούν. 

 

5.1.2 Η λύση 

  Ως λύση στο προαναφερθέν πρόβλημα, προτείνεται η δημιουργία ενός 

συστήματος συλλογικής ευφυΐας που περιλαμβάνει τεχνικές για τη διασφάλιση της 

ποιότητας του περιεχομένου του.  

Προτείνουμε, αναλύουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα εταιρικό wiki που 

περιλαμβάνει ένα μηχανισμό αξιολόγησης και βελτίωσης του περιεχομένου του, 

εκμεταλλευόμενο την ευφυΐα των εργαζομένων της εταιρίας.  

Ο μηχανισμός αυτός στοχεύει στην επιλογή των  κατάλληλων μελών της 

εταιρίας, τα οποία θα μπορέσουν γρήγορα και αποτελεσματικά να ανάγουν το 

περιεχόμενο του wiki σε ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας, ώστε στη συνέχεια το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ευαίσθητους τομείς, 

όπως η λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα προτείνεται η χρήση της τεχνολογίας των 

νευρωνικών δικτύων στο προαναφερθέν σύστημα [W1].  

Το σύστημα αυτό το ονομάσαμε Corpwiki. 
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5.2 Γενική περιγραφή του Corpwiki  

To Corpwiki είναι καταρχάς ένα απλό wiki. Μπορεί να εκτελέσει όλες τις 

λειτουργίες που εκτελεί ένα απλό wiki. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες:   

 δημιουργία, αλλαγή και υπό προϋποθέσεις διαγραφή ενός άρθρου 

 δημιουργία νέου χρήστη, εισαγωγή χρήστη κτλ. 

 προβολή του ιστορικού αλλαγών ενός άρθρου 

 μετάβαση σε διαφορετική έκδοση του άρθρου 

Το Corpwiki όμως, εκτός από τις συνήθης λειτουργίες ενός απλού wiki, είναι 

σχεδιασμένο να υποστηρίζει έναν μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας περιεχομένου. 

Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να αξιοποιήσει τη γνώση και την ευφυΐα των 

εργαζομένων μιας εταιρείας στο έπακρο, με απώτερο στόχο  να προκύψουν άρθρα 

τα οποία θα πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας. Ο μηχανισμός μπορεί να 

ακολουθήσει είτε το ιεραρχικό μοντέλο, είτε το επίπεδο-ανοιχτό μοντέλο (βλ. 2.3.2 

και 2.3.3). 

Αρχικά το Corpwiki κατηγοριοποιεί τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδο 

εξειδίκευσή τους (expertise) σε συγκεκριμένους τομείς (domains). Στη συνέχεια 

τους κατατάσσει σε «αξιολογητές», «βελτιωτές» και «διαχειριστές», χωρίς η μία 

ιδιότητα να αποκλείει την άλλη. Τέλος το Corpwiki κατηγοριοποιεί τα άρθρα σε 

τομείς (domains) ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή του άρθρου στο μηχανισμό διασφάλισης 

ποιότητας περιεχομένου. Το άρθρο υποβάλλεται σε διαδοχικές φάσεις αξιολόγησης 

και βελτίωσης μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ελάχιστο επίπεδο ποιότητας. Οι 

αξιολογήσεις και οι βελτιώσεις ανατίθενται σε χρήστες που κατέχουν τα ανάλογα 

δικαιώματα και ενδεχομένως την ανάλογη εξειδίκευση.  

Ο μηχανισμός ανάθεσης σε «αξιολογητές» μπορεί να δουλέψει με δύο 

τρόπους: είτε να γίνει τυχαία επιλογή, είτε να ληφθεί υπόψη η εξειδίκευση του 

χρήστη. 
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Ο μηχανισμός ανάθεσης σε «βελτιωτές»  μπορεί να δουλέψει με τρείς 

τρόπους: είτε να γίνει τυχαία επιλογή, είτε να ληφθεί υπόψη η εξειδίκευση του 

χρήστη, είτε η επιλογή να γίνει με χρήση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου.  

Το προαναφερθέν νευρωνικό δίκτυο μπορεί να εκπαιδευτεί με τους 

ακόλουθους τρεις τρόπους: 

 είτε από ψευτοδεδομένα, που έχουν προκύψει από κοινωνιολογικές και 

ψυχολογικές μελέτες της συμπεριφοράς των χρηστών,  

 είτε από πραγματικά δεδομένα, που έχουν εξαχθεί από το σύστημα μας, μετά 

από ένα αρχικό «τρέξιμο» με τυχαία επιλογή, 

 είτε με συνδυασμό των δύο παραπάνω, δηλαδή με αρχική χρήση των 

ψευτοδεδομένων και στη συνέχεια χρήση των πραγματικών δεδομένων. 

 

Σχήμα 5. 1: Η τοπολογία του Corpwiki 

  Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1 το Corpwiki αποτελείται από τρία βασικά 

κομμάτια:  

 Βάση Δεδομένων 

 Διεπαφή Χρήστη (User Interface) 

 Διεπαφή Διαχείρισης (Administrative Interface) 

Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν με περισσότερη  λεπτομέρεια στις επόμενες 

παραγράφους του παρόντος  κεφαλαίου. 
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5.3 Οι δομικές μονάδες του Corpwiki 

5.3.1 Τα άρθρα 

 Θεωρούμε καταρχήν ότι το εταιρικό wiki είναι «άδειο». Για την ακρίβεια έχει 

μόνο τη σελίδα «Main Page». Σιγά σιγά αρχίζουν να προστίθενται άρθρα στο wiki, 

είτε μέσω της χρήσης του από τα μέλη της εταιρίας, είτε με κάποιον αυτόματο 

μηχανισμό.  

Κάποια στιγμή επιλέγεται ένα άρθρο για να εισαχθεί στο μηχανισμό ελέγχου 

ποιότητας, δηλαδή γίνεται εισαγωγή του στο Corpwiki. Για να γίνει η εισαγωγή θα 

πρέπει ένας χρήστης που έχει δικαιώματα διαχείρισης να προσθέσει το άρθρο στο 

Corpwiki. Τονίζεται ότι πάντα αναφερόμαστε σε ένα άρθρο που υπάρχει ήδη στο 

απλό wiki (Σχήμα 5.2).  

 

Σχήμα 5. 2: Σχέση απλών Wiki Pages και Corpwiki Articles 

Η εισαγωγή του άρθρο στο Corpwiki γίνεται με τον ορισμό επιπλέον 

χαρακτηριστικών για το άρθρο αυτό. Τα χαρακτηριστικά αυτά ορίζονται μέσω της 

συσχέτισης ενός Άρθρου (Page) με ένα Προφίλ Άρθρου (Article Profile). Τα βασικά 

πεδία του κάθε Προφίλ Άρθρου είναι τα ακόλουθα: 

 ID  

 ID Άρθρου  

 Τομέας  (Domain) 

 Ελάχιστο επίπεδο ποιότητας 
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Παράλληλα με τα παραπάνω πεδία θα πρέπει να ορισθούν και κάποια 

επιπρόσθετα πεδία, βάση των οποίων θα λειτουργήσει ο εσωτερικός μηχανισμός 

του Corpwiki. Για χάριν απλότητας δεν θα αναφερθούμε σε αυτό το σημείο σε αυτά 

τα πεδία, καθώς αναλύονται διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους αυτού του 

κεφαλαίου, καθώς και στο Παράρτημα 2. 

Από τη στιγμή που ένα άρθρο εισάγεται στο Corpwiki ουσιαστικά εισάγεται 

σε ένα σύστημα ελέγχου του περιεχομένου του. Ως συνέπεια του παραπάνω 

εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες που περιορίζουν το δικαίωμα αλλαγής του 

περιεχομένου του. Αλλαγές μπορούν να κάνουν  μόνο οι χρήστες που πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Είναι Corpwiki χρήστης (βλ. 5.3.2) 

 Έχει γενικά δικαιώματα «βελτίωσης» (edit rights) 

 Του έχει ανατεθεί για βελτίωση το συγκεκριμένο Corpwiki άρθρο 

Ο πρώτος και ο δεύτερος περιορισμός υπάρχει για να διασφαλίσουμε ότι ένας 

χρήστης, που στο παρελθόν πληρούσε του περιορισμούς αυτούς, αλλά στο παρόν 

δεν τους πληρεί, δεν θα μπορεί να αλλάξει το Corpwiki άρθρο. 

 

5.3.2 Οι χρήστες 

 
Όπως και στην περίπτωση των άρθρων, θεωρούμε καταρχήν ότι το εταιρικό 

wiki είναι άδειο. Για την ακρίβεια έχει μόνο ένα χρήστη, ο οποίος έχει δικαιώματα 

διαχείρισης τόσο στη διεπαφή χρήστη όσο και στη διεπαφή διαχείρισης. Σιγά σιγά 

αρχίζουν να προστίθενται χρήστες στο wiki, είτε μέσω της χρήσης του από τα μέλη 

της εταιρίας, είτε με κάποιον αυτόματο μηχανισμό.  

Κάποια στιγμή επιλέγεται ένας χρήστης για να συμμετέχει στο μηχανισμό 

ελέγχου ποιότητας, δηλαδή γίνεται εισαγωγή του στο Corpwiki. Για να γίνει η 

εισαγωγή θα πρέπει ένας χρήστης που έχει δικαιώματα διαχείρισης να προσθέσει το 

χρήστη στο Corpwiki. Τονίζεται ότι πάντα αναφερόμαστε σε ένα χρήστη που 

υπάρχει ήδη στο απλό wiki (Σχήμα 5.3).  
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Σχήμα 5. 3: Σχέση μεταξύ Wiki Users και Corpwiki Users 

Η εισαγωγή του χρήστη στο Corpwiki γίνεται με τον ορισμό των 

δικαιωμάτων του. Οι  χρήστες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα 

με τα δικαιώματα που έχουν: 

 «Διαχειριστές» (Administration Rights). Οι χρήστες αυτoί είναι οι μοναδικοί 

που μπορούν να «εισαχθούν» στη Διεπαφή Διαχείρισης, με συνέπεια μόνο 

αυτοί να μπορούν να εισάγουν νέα άρθρα και νέους χρήστες στο μηχανισμό 

διασφάλισης ποιότητας περιεχομένου. 

 «Βελτιωτές» (Contribution Rights). Στους χρήστες αυτούς μπορούν να 

ανατεθούν άρθρα για «βελτίωσης». 

 «Αξιολογητές» (Review Rights). Στους χρήστες αυτούς μπορούν να 

ανατεθούν άρθρα για «αξιολόγηση». 
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5.3.3 Οι φάσεις, οι κύκλοι και οι αξιολογήσεις 

Κάθε άρθρο που έχει εισαχθεί στο Corpwiki μπορεί να βρίσκεται στις 

ακόλουθες φάσεις: 

 Να έχει ανατεθεί σε κάποιον χρήστη να το «βελτιώσει» (Φάση «Βελτίωσης» - 

Contribution Phase) (CP) 

 Να έχει ανατεθεί σε κάποιους χρήστες να το αξιολογήσουν (Φάση 

«Αξιολόγησης» – Revision Phase) (RP)  

 Να έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας (Φάση Σταθεροποίησης – 

Stable Phase) (SP) 

Κάθε άρθρο που εισάγεται στο Corpwiki μπορεί να εισαχθεί είτε σε φάση 

«βελτίωσης», είτε σε φάση «αξιολόγησης». Αυτό εξαρτάται από αν το άρθρο είναι 

κενό  (υπάρχει μόνο ο τίτλος)  ή αν το άρθρο έχει ήδη κάποιο περιεχόμενο.  

 

Σχήμα 5. 4: Τρόποι εισαγωγής άρθρου στο σύστημα ποιοτικής βελτίωσης 

Στην πρώτη περίπτωση ουσιαστικά η εταιρία πήρε την απόφαση  ότι ένα 

άρθρο με κάποιο συγκεκριμένο θέμα θα ήταν χρήσιμο/απαραίτητο. Σε αυτή τη 

περίπτωση δημιουργείται στο wiki ένα κενό άρθρο και αυτό εισάγεται στο Corpwiki. 

Η πρώτη λοιπόν φάση θα είναι φάση «βελτίωσης», που σε αυτή τη περίπτωση θα 

ισοδυναμεί με αρχική συγγραφή του άρθρου. 
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Στη δεύτερη περίπτωση η εταιρία αποφάσισε ότι θέλει να ελέγξει, και 

ενδεχομένως να βελτιώσει, την ποιότητα ένα προϋπάρχοντος άρθρου. Η πρώτη 

λοιπόν φάση θα είναι φάση αξιολόγησης.  

Οι φάσεις αποτελούνται από κύκλους (cycles). Οι κύκλοι είναι ουσιαστικά οι 

αναθέσεις σε χρήστες. Κάθε φάση «βελτίωσης» έχει μόνο έναν κύκλο, καθώς μόνο 

ένας «βελτιωτής» μπορεί να βελτιώσει ένα άρθρο κάθε φορά. Αντιθέτως κάθε φάση 

«αξιολόγησης» μπορεί να αποτελείται από πολλούς κύκλους, καθώς επιβάλλεται να 

εξασφαλίσουμε αρκετές αξιολογήσεις προκειμένου να εξαχθεί ένα αντικειμενικό και 

αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα. Τα Σχήματα 5.5 και 5.6 παρουσιάζουν 

ολοκληρωμένα τις φάσεις και τους κύκλους. 

 

Σχήμα 5. 5: Αναπαράσταση Φάσεων και Κύκλων (κενό έγγραφο) 

 

 

Σχήμα 5. 6: Αναπαράσταση Φάσεων και Κύκλων (προϋπάρχον έγγραφο) 
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Κάθε κύκλος μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 Αναμονής (pending) 

 Λήξης (expired) 

 Απόρριψης (rejected) 

 Προσωρινής ενημέρωσης (updated) 

 Τελικής ενημέρωσης (submitted) 

 

5.3.4 Το ιστορικό 

 Κάθε φορά που τελειώνει μία φάση «αξιολόγησης» εισάγεται και μια 

εγγραφή στο ιστορικό. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 το άρθρο στο οποίο ανήκει η φάση «αξιολόγησης» που μόλις τελείωσε, 

 η παρούσα ημερομηνία, 

 η προηγούμενη βαθμολογία του άρθρου (είναι η βαθμολογία της αμέσως 

προηγούμενης φάσης «αξιολόγησης»), 

 η τωρινή βαθμολογία του άρθρου (είναι η βαθμολογία της φάσης 

«αξιολόγησης» που μόλις τελείωσε), 

 το ποσοστό αποδοχής άρθρων από το χρήστη, τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

 η βαθμολογία του χρήστη τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Οι πληροφορίες αυτού του πίνακα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

βαθμολογίας των χρηστών. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και στην 

εκπαίδευση του τεχνητού νευρωνικού δικτύου όπως εξηγείται αναλυτικά στη 

παράγραφο 5.5. 
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5.4 Ο πυρήνας – μηχανή του Corpwiki 

 Το Corpwiki έχει ενσωματωμένη μια μηχανή η οποία αναλαμβάνει να 

διεκπεραιώσει τον μηχανισμό διασφάλισης της ποιότητας του περιεχόμενου του. Η 

μηχανή αυτή είναι ο πυρήνας λειτουργίας του Corpwiki. 

Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το Corpwiki σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μπορεί εύκολα να επεκταθεί, ώστε να υποστηρίζει και άλλους τρόπους 

επιλογής «αξιολογητών» και «βελτιωτών», πέραν από αυτούς που προτείνονται 

στην παρούσα εργασία.  

Οι αλλαγές που θα χρειαστεί να γίνουν περιορίζονται:  

 Στην εισαγωγή στη βάση δεδομένων  μιας νέας εγγραφής στο πίνακα των 

τρόπων «αξιολόγησης» (contribution mode) ή στο πίνακα των τρόπων 

«βελτίωσης» (review mode).  

 Στην υλοποίηση μια μεθόδου που να επιστρέφει τον επιλεγμένο 

«αξιολογητή» ή τους επιλεγμένους «βελτιωτές». Η μέθοδος αυτή θα 

μπορούσε είτε να υλοποιεί το νέο τρόπο επιλογής, είτε να καλεί κάποια 

εξωτερική εφαρμογή. 

 Στην αλλαγή της μηχανής ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης του νέου 

τρόπου επιλογής. Ακολουθεί ένα τμήμα του κώδικα υλοποίησης της μηχανής 

στον οποίο φαίνεται ακριβώς τί αλλαγή πρέπει να γίνει. 

        /* Random selection. */ 
        if (articleProfile.getContributionMode().getId() == 1){ 
             logger.trace("articleProfile.getContributionMode().getId()==1"); 
             userCorp = userCorpService.getRandomContributor(phase.getPage()); 
        } 
  /* FFNN selection. */ 
        else if (articleProfile.getContributionMode().getId() == 2){ 
             logger.trace("articleProfile.getContributionMode().getId()==2"); 
             userCorp = userCorpService.getFFNNContributor(phase.getPage()); 
        } 
  /* New  selection mode. */ 
        else if (articleProfile.getContributionMode().getId() == 3){ 
       /* call to new method that implements a contribution mode */ 
        } 
        else{ 
             logger.error("invalid contribution mode"); 
             return null; 
        } 
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 Η μηχανή  είναι σχεδιασμένη ώστε να εκτελεί τις ακόλουθες διαδικασίες: 

 

5.4.1 Έναρξη νέα «πρώτης» φάσης «αξιολόγησης» και έναρξη νέας 

πρώτης φάσης  «βελτίωσης» 

 ‘Όταν ένα άρθρο εισάγεται στο μηχανισμό διασφάλισης περιεχομένου θα 

πρέπει να επιλεγεί αν η πρώτη του φάση θα είναι φάση «αξιολόγησης» ή φάση 

«βελτίωσης» (βλ. 5.3.1). Αμέσως μετά την εισαγωγή του άρθρου στο μηχανισμό, 

θα δημιουργηθεί είτε μια φάση «αξιολόγησης», είτε μια φάση «βελτίωσης». Οι 

φάσεις αυτές («πρώτες»), διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες γιατί έχουν πάντα 

αύξοντες αριθμούς «1». Επίσης για τις «πρώτες» φάσεις δεν θα επιχειρηθεί ποτέ να 

εξαχθεί  η παρούσα  βαθμολόγηση του άρθρου, καθώς ακόμα δεν υπάρχει αυτή η 

πληροφορία. 

 

5.4.2 Έναρξη νέας φάσης «αξιολόγησης»  

 Η έναρξη μιας φάσης «αξιολόγησης» αποτελείται από την επιλογή ενός 

«αξιολογητή» και την έναρξη ενός νέου κύκλου που να συσχετίζει τη φάση αυτή με 

τον «αξιολογητή».  

Ο τρόπος που θα γίνει η επιλογή του αξιολογητή είναι δυναμικός. Καθορίζεται 

από το προφίλ του άρθρου.  

 

5.4.3 Έναρξη νέας φάσης  «βελτίωσης» 

Η έναρξη μιας φάσης «βελτίωσης» αποτελείται από την επιλογή ενός 

πλήθους  «βελτιωτών» και την έναρξη νέων κύκλων που να συσχετίζουν τη φάση 

αυτή με τους «βελτιωτές».  

 

5.4.4 Γενικός έλεγχος καταστάσεων 

 Η μηχανή του Corpwiki ελέγχει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 

κύκλοι και οι φάσεις. Η λειτουργία αυτή μπορεί να εκτελείται είτε ανά τακτά χρονικά 
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διαστήματα, είτε μια προκαθορισμένη ώρα. Αυτό καθορίζεται από μια εσωτερική 

παράμετρο του Corpwiki  η οποία μπορεί εύκολα να αλλάξει (βλ 5.6.2 ). 

 Η διαδικασία του ελέγχου των καταστάσεων αποτελείται από των έλεγχο των 

«αξιολογήσεων» και τον έλεγχο των «βελτιώσεων». 

 

5.4.5 Έλεγχος «βελτιώσεων»  

 Η ροή του παραπάνω ελέγχου έχει ως ακολούθως:  

 Εύρεση των κύκλων «βελτιώσης» που βρίσκονται σε κατάσταση 

«αναμονής»  των οποίων έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα «βελτίωσης» 

(expired pending contribution cycles),  αλλαγή της κατάστασής τους σε 

«λήξης» (expired),  κλείσιμο των παραπάνων κύκλων και   έναρξη νέων 

κύκλων «βελτίωσης» για τα αντίστοιχα άρθρα. 

 Εύρεση των «ανοικτών» κύκλων «βελτίωσης» που βρίσκονται σε 

κατάσταση «απόρριψης» (open rejected contribution cycles),  αλλαγή της 

κατάστασής τους σε «λήξης» (expired)  και έναρξη νέων κύκλων 

«βελτίωσης» για τα αντίστοιχα άρθρα. 

 Εύρεση των κύκλων «βελτίωσης» που βρίσκονται σε κατάσταση 

«προσωρινής ενημέρωσης»  των οποίων έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα 

«βελτίωσης» (expired updated contribution cycles),  αλλαγή της 

κατάστασής τους σε «τελικής ενημέρωσης» (submitted),  κλείσιμο των 

παραπάνων κύκλων και   έναρξη νέων φάσεων  «βελτίωσης»  για τα 

αντίστοιχα άρθρα. 
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5.4.6 Έλεγχος «αξιολογήσεων» 

 Η ροή του παραπάνω ελέγχου έχει ως ακολούθως:  

 Εύρεση των κύκλων «αξιολογήσης» που βρίσκονται σε κατάσταση 

«αναμονής»  των οποίων έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αξιολόγησης 

(expired pending review cycles),  αλλαγή της κατάστασής τους σε «λήξης» 

(expired) και  κλείσιμο των παραπάνων κύκλων.  

 Εύρεση των κύκλων «αξιολογήσης» που βρίσκονται σε κατάσταση 

«προσωρινής ενημέρωσης»  των οποίων έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα 

αξιολόγησης (expired updated review cycles),  αλλαγή της κατάστασής 

τους σε «τελικά ενημερωμένων» (submitted) και  κλείσιμο των παραπάνων 

κύκλων.  

 Εύρεση των «ανοικτών» κύκλων «βελτίωσης» που βρίσκονται σε 

κατάσταση «απόρριψης» (open rejected review cycles) και  κλείσιμο των 

παραπάνων κύκλων.  

 Εύρεση όλων των «ανοικτών» φάσεων βελτίωσης (open review phases) και 

για κάθε μία από αυτές εκτελέση του παρακάτω αλγόριθμου: 

o Αν υπάρχουν αρκετές «αξιολογήσεις» και  

 αν έχει επιτευχτεί η απαιτούμενη ποιότητα,  κλείσιμο της 

φάσης και  άνοιγμα νέας φάσης «σταθεροποίησης» για το εν 

λόγω άρθρο, 

 αν δεν έχει επιτευχτεί η απαιτούμενη ποιότητα,  άνοιγμα νέας 

φάσης «βελτίωσης». 

o Αν δεν υπάρχουν αρκετές «αξιολογήσεις»,  επιλογή και άλλων 

αξιολογητών (άνοιγμα νέοι κύκλοι αξιολόγησης). Η φάση παραμένει 

ανοιχτή. 
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5.5 Το τεχνικό νευρωνικό δίκτυο 

 Όπως προαναφέρθηκε στη παράγραφο 5.2 η επιλογή των «βελτιωτών» 

μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Η κατασκευή και 

αρχική εκπαίδευση του τεχνητού νευρωνικού δικτύου βασίστηκε στα 

συμπεράσματα και δεδομένα που προέκυψαν από το [W1].   

Ο τύπος του νευρωνικού δικτύου είναι ένα Multi-layer Preceptror που 

αποτελείται από τρείς εισόδους, μία έξοδο και δύο εσωτερικά επίπεδα.  Το πρώτο 

εσωτερικό επίπεδο αποτελείται από οχτώ κόμβους και το δεύτερο εσωτερικό 

επίπεδο από πέντε κόμβους.  

 

Σχήμα 5. 7: Multilayer Perceptron με 2 εσωρικά επίπεδα, 3 εισόδους  και 1 έξοδο 

Οι είσοδοι του νευρωνικού αναπαριστούν: 

 Βαθμολογία του χρήστη (ΒΧ). Στην περίπτωσή μας είναι ο μέσος όρος των 

βαθμολογιών που έχουν πάρει τα άρθρα που έχει βελτίωσει ο χρήστης. 

 Βαθμολογία του άρθρου (ΒΑ). Αναπαριστά το ποιοτικό επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται το άρθρο. Στην περίπτωση μας είναι ο μέσος όρος των 

βαθμολογιών που έχει πάρει το άρθρο στην τελευταία φάση «αξιολόγησης».  

 Το ποσοστό αποδοχής (acceptance ratio) από το συγκεκριμένο χρήση της 

διαδικασίας της «βελτίωσης» (ΑΡ). 
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Σημειώνεται ότι τόσο για τη βαθμολογία του χρήστη όσο και για τη 

βαθμολογία του άρθρου θα μπορούσε να επιλεγεί διαφορετικός τρόπος 

υπολογισμού. 

 Η έξοδος του νευρωνικού δικτύου αναπαριστά τη βαθμολογία που θα 

μπορούσε να πάρει ένα άρθρο, το οποίο έχει το  χαρακτηριστικό που ορίζεται ως 

είσοδος (βαθμολογία άρθρου),  μετά τη βελτίωση του από έναν «βελτιωτή», ο 

οποίος έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται ως είσοδοι (βαθμολογία χρήστη και 

ποσοστό αποδοχής).  

 Όταν ξεκινάει να εκτελείται η διεπαφή διαχείρισης δημιουργείται ένα 

στιγμιότυπο της υπηρεσίας (service)  MLPerceptronService(). Η υπηρεσία αυτή 

αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε λειτουργία αναφέρεται στο νευρωνικό 

σύστημα. Στον κατασκευαστή της αντίστοιχης κλάσης  γίνεται κατασκευή του 

νευρωνικού συστήματος και εκπαίδευσή του.  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του νευρωνικού 

συστήματος  βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα .txt αρχείο. Τα δεδομένα αυτά δεν 

είναι σε μορφή που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το νευρωνικό σύστημα 

ως έχουν. Γιαυτό και πρέπει να προηγηθεί πρώτα μια μαθηματικής φύσεως 

προεπεξεργασία των δεδομένων αυτών. Για το σκοπό αυτό έχει κατασκευαστεί μια 

ειδική υπηρεσία (service) η MathService. 

 Το Corpwiki χρησιμοποιεί  για την παραμετροποίηση του νευρωνικού 

συστήματος το αρχείο neurol.properties. Τα περιεχόμενα αυτού του αρχείο 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 neural.neuralFileName=c:\\tmp\\myMlPerceptron.nnet  

Η τοποθεσία που θα αποθηκευτεί το νευρωνικό δίκτυο. 

 neural.trainSetFileName=c:\\tmp\\train.txt  

Η τοποθεσία που βρίσκονται αποθηκευμένα τα «ακατέργαστα» δεδομένα 

εκπαίδευσης. 

 neural.trainSetPostFileName=c:\\tmp\\trainPost.txt  

Η τοποθεσία που θα αποθηκευτούν τα επεξεργασμένα δεδομένα 

εκπαίδευσης. 
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 neural.trainSetPropertiesFileName=c:\\tmp\\trainSet.properties 

Η τοποθεσία που θα αποθηκευτούν τα βασικά χαρακτηρίστηκα των 

συγκεκριμένων επεξεργασμένων δεδομένων εκπαίδευσης, τα οποία στη 

συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει η σωστή επεξεργασία των εισόδων 

και των εξόδων του νευρωνικού, όταν θα γίνει κλήση του νευρωνικού. 

 neural.learningRate=0.01 
neural.maxError=0.1 
neural.momentum=0.9 
neural.maxIterations=1000 

 
 Επισημάνεται ότι η αρχιτεκτονική του Corpwiki επιτρέπει επέκταση της 

λειτουργικότητάς του με τη δημιουργία μηχανισμού αυτόματης εξαγωγής των 

δεδομένων εκπαίδευσης από την πραγματική συμπεριφορά των μελών της 

συγκεκριμένης εταιρίας, αφότου το Corpwiki έχει τρέξει για εύλογο χρονικό 

διάστημα με τυχαία ή ψευτοτυχαία επιλογή «βελτιωτών» (βλ. 5.2). Για το λόγο 

αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ιστορικό (βλ 5.3.4), καθώς οι πληροφορίες που 

περιέχει επαρκούν για την εξαγωγή των προαναφερθέντων δεδομένων 

εκπαίδευσης.  
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5.6 Επιπλέων χαρακτηριστικά 

5.6.1 Εγκατάσταση  

 Το Corpwiki περιλαμβάνει μια εφαρμογή  που βοηθά στην εύκολη επέκταση 

της βάσης του Mediawiki, ώστε να περιλαμβάνει και τoυς  πίνακες (tables), τις 

προβολές (views), διαδικασίες (procedures) και την παραμετροποίηση που 

απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του. 

 

 

Σχήμα 5. 8: H εφαρμογή εγκατάστασης του Corpwiki 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

επέκταση της βάσης δεδομένων είναι τα ακόλουθα: 

 Η διεύθυνση του εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων. Προεπιλεγμένο είναι το 

τοπικό σύστημα. 

 Το πρόθεμα των πινάκων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τόσο στην εγκατάσταση του Mediawiki 

όσο και στην εγκατάσταση του Corpwiki πρέπει να χρησιμοποιηθεί το 

πρόθεμα «mw_». 

 Το όνομα χρήστη και το password ενός υπερ-χρήστη (superuser). Οι «υπερ-

χρήστες»  είναι οι χρήστες που έχουν «υπερ-δικαιώματα», όπως η 

δημιουργία πινάκων, προβολών και διαδικασιών. 
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5.6.2 Το Ρολόι 

 O μηχανισμός επιλογής «αξιολογητών» και «βελτιωτών» θα πρέπει να τρέχει 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για το σκοπό αυτό  δημιουργούμε ένα «bean» που 

χρησιμοποιεί τον «Quartz Scheduler». Αυτό μπορεί να γίνει εισάγοντας σε κάποιο 

από τα αρχεία παραμετροποίησης του spring (αρχεία με κατάληξη .xml) του 

ακόλουθου κώδικα. 

<bean id="engineJobDetail" 
class="org.springframework.scheduling.quartz.MethodInvokingJobDetailFactoryBean"> 
        <property name="targetObject"><ref bean=" engineService"/></property> 
        <property name="targetMethod"><value> check</value></property> 
    </bean> 
<bean id="engineTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.SimpleTriggerBean"> 
        <property name="jobDetail"> 
            <ref bean="engineJobDetail"/> 
        </property> 
        <property name="startDelay"> 
            <value>15000</value> 
        </property> 
        <property name="repeatInterval"> 
            <value>3600000</value> 
        </property> 
</bean> 
<bean class="org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean"> 
        <property name="triggers"> 
            <list> 
            <ref local="engineTrigger"/> 
            </list> 
        </property> 
</bean> 
 
 Το παραπάνω ουσιαστικά εκτελεί την μέθοδο EngineService.check() κάθε μία 

ώρα με μία καθυστέρηση στην πρώτη εκτέλεση 15 δευτερολέπτων. Η καθυστέρηση 

αυτή απαιτείται ώστε να προλάβουν να «σηκωθούν» οι όλες υπηρεσίες (services). 

 Αν θέλουμε να εκτελέσουμε την ίδια μέθοδο κάθε μέρα στις 04.00 τότε θα 

πρέπει  το bean με όνομα engineTrigger να έχει την ακόλουθη μορφή:  

<bean id="engineTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.CronTriggerBean"> 
        <property name="jobDetail"> 
            <ref bean="engineJobDetail"/> 
        </property> 
        <property name="cronExpression" value="0 0 4 * * ?"/> 
</bean> 
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5.6.3 Logs 

Το Corpwiki  έχει ενσωματωμένο ένα σύστημα logging. Σε οποιοδήποτε 

σημείο του κώδικα της διεπαφής διαχείρισης μπορούμε να παρέμβουμε και να 

τυπώσουμε σε ένα συγκεκριμένο αρχείο το ανάλογο μήνυμα που θα συνδράμει 

στην εύκολη παρακολούθηση της  εύρυθμης ή μη λειτουργίας του Corpwiki, αλλά 

και στη γρήγορη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. 

To αντικείμενο logger ορίζεται μια φορά σε κάθε κλάση που θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό των logs.  

private static Logger logger = Logger.getLogger(MLPerceptronService.class); 
…… 
logger.trace("File "+trainSetPropertiesFile+" not found!");  
 

Στο παραπάνω παράδειγμα το αντικείμενο logger έχει όριστει στη κλάση 

MLPerceptronService. Ο παραπάνω κώδικας τυπώνει το ακόλουθο: 

17:27:08,359 TRACE MLPerceptronService.<init>:95 - File c:\tmp\trainSet.properties not found! 

Ο μηχανισμός των logging χρησιμοποιεί για την παραμετροποίηση του το 

αρχείο log4j.properties. Στο Corpwiki τα περιεχόμενα του αρχείου αυτού είναι το 

ακόλουθα: 

log4j.rootLogger=warn, filet 
### filet appender 
log4j.appender.filet=org.apache.log4j.RollingFileAppender 
log4j.appender.filet.maxFileSize=10000KB 
log4j.appender.filet.maxBackupIndex=5 
log4j.appender.filet.File=/tmp/trace.log 
log4j.appender.filet.threshold=trace 
log4j.appender.filet.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.filet.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %5p %c{1}.%M:%L - %m%n 
log4j.logger.com.ntua.corpwiki.controller=TRACE 
log4j.logger.com.ntua.corpwiki.dao=TRACE 
log4j.logger.com.ntua.corpwiki.dao.impl=TRACE 
log4j.logger.com.ntua.corpwiki.editor=TRACE 
log4j.logger.com.ntua.corpwiki.domain=TRACE 
log4j.logger.com.ntua.corpwiki.service=TRACE 
 

 Από όλες τις παραπάνω παραμέτρους αξίζει να σταθούμε στην 

log4j.appender.filet.File που ορίζει ποιο θα είναι το αρχείο στο οποίο θα 

τοποθετηθούν τα logs και στην log4j.appender.filet.layout.ConversionPattern που 

ορίζει το ποια πληροφορία, με ποια μορφή και με ποια σειρά θα τυπωθεί στο log 

αρχείο. 
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5.7 Η Βάση Δεδομένων  

5.7.1 Γενική περιγραφή 

Η βάση δεδομένων του Corpwiki είναι μια προέκταση της βάσης δεδομένων 

που έχει ενσωματωμένη το Mediawiki. To σύστημα βάσης δεδομένων που θα 

χρησιμοποιούσαμε έπρεπε να είναι το ίδιο με αυτό του Mediawiki, δηλαδή η MySQL.  

Το όνομα του καταλόγου μας είναι «wikidb» και η πρόσβαση σε αυτόν 

επιτυγχάνεται μέσω ενός MySQL Server, ο οποίος «τρέχει» σε κάποιο υπολογιστικό 

σύστημα. Ο κατάλογος «wikidb» περιλαμβάνει τόσο τους πίνακες που απαιτούνται 

για να δουλέψει το Corpwiki σαν ένα απλό Mediawiki, όσο και τους νέου πίνακες 

που δημιουργήθηκαν ειδικά για το Corpwiki. Για να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ 

των προϋπαρχόντων στοιχείων και των καινούργιων επιλέξαμε ότι όλα τα 

καινούργια στοιχεία (πίνακες, προβολές και διαδικασίες) θα έχουν το πρόθεμα 

«mw_c». 

Ακολουθεί μια γενική περιγραφή των στοιχείων της βάσης δεδομένων του 

Corpwiki. Πιο αναλυτική περιγραφή μπορεί να βρεθεί στο Παράρτημα 2. 

 

5.7.2 Πίνακες (Tables) 

 mw_c_article_profile 
o ap_id             
o ap_con_duration            
o ap_max_rejected_reviews           
o ap_min_submitted_reviews            
o ap_rev_duration             
o ap_threshhold          
o ap_con_mode             
o ap_domain             
o ap_page             
o ap_rev_mode             
o ap_start_with 

  

 mw_c_contribution_mode 
o cm_id           
o cm_name           

 

 mw_c_cycle 
o cy_date_ended 
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o cy_date_started 
o cy_status  
o cy_phase  
o cy_user 

 

 mw_c_default_mode 
o dm_id            
o dm_con_duration            
o dm_max_rejected_reviews        
o dm_min_submitted_reviews           
o dm_rev_duration            
o dm_threshhold           
o dm_con_mode           
o dm_rev_mode           

 

 mw_c_domain 
o do_id            
o do_name            
o do_parent  
 

 mw_c_expertise 
o ex_id            
o ex_level            
o ex_domain            
o ex_user 

           

 mw_c_phase 
o ph_id            
o ph_aa            
o ph_date_ended            
o ph_date_started            
o ph_kind            
o ph_page            

 

 mw_c_rating 
o ra_id            
o ra_answer            
o ra_comments            
o ra_rating           
o ra_cycle  

           

 mw_c_review_mode 
o rm_id            
o rm_name            

 

 mw_c_score_history 
o sh_id             
o sh_date            
o sh_page_score_n           
o sh_page_score_p           
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o sh_user_ar            
o sh_user_score          
o sh_page            
o sh_user            

 

 mw_c_user_corp 
o uc_id             
o uc_admin         
o uc_edit         
o uc_rate            
o uc_user 

 

5.7.3 Προβολές (Views)  

 Στη βάση δεδομένων του  Corpwiki είναι υλοποιημένες οι ακόλουθες views: 

 authorities 
 mw_cv_article_profile 
 mw_cv_expertise 
 mw_cv_ph_cy 
 mw_cv_ph_cy_p 
 mw_cv_ph_cy_p_ap 
 mw_cv_ph_cy_p_u 
 mw_cv_ph_cy_ra 
 mw_cv_ph_cy_ra_p 
 mw_cv_ph_cy_u 
 mw_cv_user_corp 
 users 

 

5.7.4 Διαδικασίες (Procedures) 

Στη βάση δεδομένων του  Corpwiki είναι υλοποιημένες οι ακόλουθες 

procedures: 

 get_ancestors 
Είσοδος  ID τομέα 
Έξοδος  όλοι οι τομείς που είναι «υποψήφιοι πατεράδες» του 
συγκεκριμένου τομέα, δηλαδή όσοι δεν είναι «παιδιά» του συγκεκριμένου 
τομέα  

 

 get_article_score 
Είσοδος  ID άρθρου 
Έξοδος  η αξιολόγηση του άρθρου την παρούσα στιγμή 

 

 get_childs_sub 
Βοηθητική συνάρτηση που χρησιμοποιείται από την get_ancestors. 
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 get_cycles 
Είσοδος  τύπος φάσης (kind), κατάσταση κύκλου (status) 
Έξοδος  όλοι οι κύκλοι που ανήκουν σε φάση του συγκεκριμένου τύπου 
και βρίσκονται στη συγκεκριμένη κατάσταση 

 

 get_domains_no_expertise  
Είσοδος  ID χρήστη 
Έξοδος  όλοι οι τομείς που ο εν λόγω χρήστης δεν έχει εξειδίκευση 

 

 get_domains_no_expertise_plus_this 
Είσοδος  ID χρήστη, ID τομέα 
Έξοδος  όλοι οι τομείς που ο εν λόγω χρήστης δεν έχει εξειδίκευση, 
συμπεριλαμβανομένου και του εν λόγω τομέα 
 

 get_expired_cycles 
Έξοδος  όλοι οι κύκλοι που έχουν λήξει  

 

 get_last_contributor 
Είσοδος  ID άρθρου 
Έξοδος  ο χρήστης (και τα αντίστοιχα πεδία του) που έχει κάνει την 
τελευταία βελτίωση στο εν λόγω άρθρο 

 

 get_non_corp_articles 
Έξοδος  όλα τα άρθρα (και τα αντίστοιχα πεδία τους) που δεν 
συμμετέχουν στο Corpwiki 

 

 get_non_corp_articles_plus_this 
Είσοδος  ID χρήστη 
Έξοδος  όλα τα άρθρα (και τα αντίστοιχα πεδία τους) που δεν 
συμμετέχουν στο Corpwiki, συμπεριλαμβανομένου και του εν λόγω άρθρα 

 

 get_non_corp_users 
Έξοδος  όλοι οι χρήστες (και τα αντίστοιχα πεδία τους) που δεν 
συμμετέχουν στο Corpwiki  

 

 get_non_corp_users_plus_this 
Είσοδος  ID χρήστη 
Έξοδος  όλοι οι χρήστες (και τα αντίστοιχα πεδία τους) που δεν 
συμμετέχουν στο Corpwiki, συμπεριλαμβανομένου και του εν λόγω χρήστη 

 

 get_phase_score 
Είσοδος  ID φάσης 
Έξοδος  μέσος όρος των βαθμολογιών της φάσης  

 

 get_users_no_expertise 
Έξοδος  όλοι οι χρήστες (και τα αντίστοιχα πεδία τους) που έχουν δεν 
εξειδίκευση 

 

 get_users_with_expertise 
Έξοδος  όλοι οι χρήστες (και τα αντίστοιχα πεδία τους) που έχουν 
εξειδίκευση 
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 get_user_ar 
Είσοδος  ID χρήστη 
Έξοδος  ποσοστό αποδοχής άρθρων (acceptance ratio) του χρήστη 

 
 get_user_score 

Είσοδος  ID χρήστη 
Έξοδος  μέσος όρος των βαθμολογιών των άρθρων που ο χρήστης έχει 
βελτιώσει  
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5.8 Διεπαφή χρήστη (user interface) 

5.8.1 Γενική περιγραφή 

Η διεπαφή χρήστη του Corpwiki είναι μια προέκταση της διεπαφής χρήστη 

που έχει ενσωματωμένη το Mediawiki. Αυτό είναι αναμενόμενο αφού, αφού όπως 

προαναφέρθηκε στη παράγραφο 5.2, το Corpwiki λειτουργεί καταρχάς σαν ένα 

απλό wiki.  

 Στη διεπαφή χρήστη, τόσο στο προϋπάρχον μέρος (Mediawiki), όσο και στο 

καινούργιο (Corpwiki), έχει χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού PHP. Η 

διεπαφή χρήστη είναι εγκατεστημένη σε ένα διακομιστή HTTP πρωτοκόλλου (HTTP 

server), όπως είναι ο Apache HTTP Server, o οποίος «τρέχει» σε κάποιο 

υπολογιστικό σύστημα. Το υπολογιστικό αυτό σύστημα μπορεί να είναι το ίδιο ή 

διαφορετικό από αυτό στο οποίο «τρέχει» ο MySQL Server που αναφέραμε στην 

παράγραφο 5.7.1. 

 Εναλλακτικά η διεπαφή χρήστη μπορεί να εγκατασταθεί και σε ένα 

διακομιστή εφαρμογών (application server), όπως ο Glassfish Application Server. 

Στη περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να ενσωματωθεί ο PHP κώδικας σε μια web 

εφαρμογή που να περιλαμβάνει το ακόλουθα: 

 quercus.jar 

 resin-support.jar 

 resin-util.jar 

 mysql-connector-java-5.1.8-bin.jar 

Σε αυτήν την περίπτωση το web.xml της εν λόγω εφαρμογής θα πρέπει να 

είναι της ακόλουθης μορφής: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-
app_2_5.xsd"> 
<session-config> 

<session-timeout> 
             30 
         </session-timeout> 
</session-config> 
<welcome-file-list> 
        <welcome-file>index.php</welcome-file> 
</welcome-file-list> 
 <servlet> 
         <servlet-name>Quercus Servlet</servlet-name> 
         <servlet-class>com.caucho.quercus.servlet.QuercusServlet</servlet-class> 
         <load-on-startup>1</load-on-startup> 
  </servlet> 
 
    <!-- Maps all *.php requests to the Quercus Servlet for handling --> 
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>Quercus Servlet</servlet-name> 
        <url-pattern>*.php</url-pattern> 
    </servlet-mapping>         
         
</web-app> 
 

5.8.2 Παραδείγματα οθονών 

 

 

Σχήμα 5. 9: Ο χρήστης δεν έχει κάνει ακόμα Login 

Οι τέσερεις οθόνες που ακολουθούν διαφοροποιούνται στο τι εμφανίζουν 

στο πάνω δεξιά κομμάτι της οθόνης,, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν οι 

αντίστοιχοι χρήστες. 

 



 

 97

 

Σχήμα 5. 10: Ο χρήστης δεν έχει ούτε δικαιώματα «βελτίωσης», ούτε 

δικαιώματα«αξιολόγησης». 

 
Σχήμα 5. 11: Ο χρήστης έχει δικαιώματα «βελτίωσης» αλλά δεν έχει δικαιώματα 

«αξιολόγησης» 

 

Σχήμα 5. 12: Ο χρήστης έχει δικαιώματα «αξιολόγησης» αλλά δεν έχει δικαιώματα 

«βελτίωσης» 

 

Σχήμα 5. 13: Ο χρήστης έχει και δικαιώματα «αξιολόγησης» και δικαιώματα 

«βελτίωσης» 
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Σχήμα 5. 14: Λίστα με τις «βελτιώσεις» του συγκεκριμένου χρήστη 

 

Σχήμα 5. 15: Λίστα με τις «αξιολογήσεις» του συγκεκριμένου χρήστη 
 

 

Σχήμα 5. 16:Σχόλια «αξιολογητών» 
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Σχήμα 5. 17: Οθόνη "αξιολόγησης" 

 

 

Σχήμα 5. 18: Εμφάνιση ή μη της καρτέλας «edit» ανάλογα με τα δικαιώματα του 

συγκεκριμένου χρήστη πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο 

 

 

 

Σχήμα 5. 19: Εμφάνιση ή μη της καρτέλας «rate» ανάλογα με τα δικαιώματα του 

συγκεκριμένου χρήστη πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο 
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5.9 Διεπαφή διαχείρισης 

5.9.1 Γενική περιγραφή 

 

 

 

5.9.2 Εισαγωγή στο Corpwiki 

 

 

Σχήμα 5. 20: Εισαγωγής στο Corpwiki 
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Σχήμα 5. 21: Λανθασμένη απόπειρα εισαγωγής στο Corpwiki (λανθασμένο password 

ή έλλειψη δικαιωμάτων διαχείρισης) 

5.9.3 Οθόνες που σχετίζονται με τα άρθρα 

5.9.3.1 Pages 

 

Σχήμα 5. 22: Λίστα  wiki άρθρων 
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5.9.3.2 Default Profile 

 

 

Σχήμα 5. 23: Default Profile 

 

5.9.3.3 Domains 

 

 

Σχήμα 5. 24: Δημιουργία νέου Domain 
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Σχήμα 5. 25: Λίστα διαθέσιμων domains, για ανάθεση ως parent domain 

 

 

Σχήμα 5. 26: Domains 
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5.9.3.4 Corpwiki Articles 
 
 

 

Σχήμα 5. 27: Corpwiki Articles 

 

 

Σχήμα 5. 28: Δημιουργία ή αλλαγή ενός Corpwiki Article 
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5.9.4 Οθόνες  που σχετίζονται με τους χρήστες 

5.9.4.1 Users 

 

 

Σχήμα 5. 29: Λίστα wiki χρηστών 

 

5.9.4.2 Corpwiki Users 

 

 

Σχήμα 5. 30: Δημιουργία ή αλλαγής ενός Corpwiki User 
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Σχήμα 5. 31: Συσχέτιση του Corpwiki User με έναν Wiki user 

 

 

Σχήμα 5. 32: Απόδοση δικαιωμάτων στους Corpwiki Users 
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Σχήμα 5. 33: Corpwiki Users αμέσως μετά την εγκατάσταση του Corpwiki 

 

5.9.4.3 Expertises 

 

 

Σχήμα 5. 34: Λίστα χρηστών που έχουν εξειδίκευση (users with expertise) 

 

 

Σχήμα 5. 35:  Λίστα επιπέδων εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς (domains) για 

έναν Corpwiki User 
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Σχήμα 5. 36: Δημιουργία νέου επίπεδου εξειδίκευσης που έχει ένας Corpwiki User 

 

 

Σχήμα 5. 37: Συσχέτιση εξειδίκευσης με Corpwiki User 

 

 

Σχήμα 5. 38: Συσχέτιση εξειδίκευσης με Domain 
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Σχήμα 5. 39: Αλλαγή επιπέδου εξειδίκευσης ενός Corpwiki User 

 

5.9.5 Οθόνες που σχετίζονται με τον πυρήνα-μηχανή 

5.9.5.1 Phases 

 

Σχήμα 5. 40: Φάσεις 
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5.9.5.2 Cycles 

 

Σχήμα 5. 41: Κύκλοι 

 

5.9.5.3 Rating 

 

 

Σχήμα 5. 42: «Αξιολογήσεις» 
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Π1 Επέκταση του Mediawiki 

Π 1.1 «Επεκτάσεις» (Extensions) 

  Το Mediawiki έχει ενσωματωμένο στον πυρήνα του κώδικά του έναν 
μηχανισμό με τον οποίον ο προγραμματιστής μπορεί να αλλάξει το οπτικό 
αποτέλεσμα του wiki αλλά και τις λειτουργίες του (προσθήκη νέων ή αλλαγή των 
ήδη υπαρχουσών), χωρίς ουσιαστικά να κάνει καμία αλλαγή στο βασικό κώδικα του 
Mediawiki (ή να κάνει ελάχιστες αλλαγές). Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται 
«επέκταση» (extension). 

 Η ύπαρξη του μηχανισμού των επεκτάσεων επιτρέπει την αναβάθμιση του 
κώδικα του Mediawiki χωρίς να χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στο κώδικα των 
επεκτάσεων (ή με ελάχιστες αλλαγές). Παράλληλα γίνεται εφικτή η ενσωμάτωση 
έτοιμων λειτουργιών  στο wiki μας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη βασική 
έκδοση του Mediawiki, αλλά διατίθενται από τους δημιουργούς τους με άδεια 
ανοικτού κώδικα (open-source license). Επίσης μπορεί να γίνει συνδυασμός 
λειτουργιών ενσωματώνοντας στο wiki μας περισσότερες «επεκτάσεις». Σε αυτή τη 
περίπτωση ίσως να χρειαστούν περισσότερες προσαρμογές, καθώς μπορεί η κάθε 
«επέκταση» να είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με το πυρήνα του Mediawiki αλλά 
δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι συμβατή και με τις άλλες «επεκτάσεις». 

 Στο Corpwiki δημιουργήσαμε μια καινούργια «επέκταση» για να αλλάξουμε 
τη συμπεριφορά του αρχικού wiki, να προσθέσουμε νέες οθόνες και λειτουργίες, ή 
να αλλάξουμε κάποιες ήδη υπάρχουσες. Η ενεργοποίηση της επέκτασής μας γίνεται 
με τη προσθήκη στο τέλος του κεντρικού αρχείο ρυθμίσεων του Mediawiki 
(LocalSettings.php) της ακόλουθης γραμμής κώδικα: 

require_once "$IP/extensions/corpwiki/corpwiki.php"; 

 Το αρχείο corpwiki.php περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και αρχικοποιήσεις 
για να λειτουργήσει σωστά η επέκτασή μας. 

Π.1.2 Hooks 

Οι δημιουργοί του Mediawiki έχουν προσθέσει σε συγκεκριμένα σημεία του 
κώδικα τα αποκαλούμενα «hooks».  

Όταν το πρόγραμμα φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο καλείται αυτόματα μια 
συνάρτηση. Αν αυτή η συνάρτηση δεν είναι ορισμένη τότε ουσιαστικά δεν θα γίνει 
τίποτα. Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε εμείς τη συνάρτηση που θα εκτελεσθεί όταν 
«καλεστεί» το «hook». 
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 To αρχείο corpwiki.php εμπλουτίστηκε με τις ακόλουθες γραμμές κώδικα 
ώστε να αντιστοιχηθούν τα επιλεγμένα «hooks» με κάποιες μεθόδους.  

global $aeObj; 
$aeObj = new CorpwikiHooks; 
$wgHooks['PersonalUrls'][] = array( $aeObj, 'addCorpwikiPersonalUrls' ); 
$wgHooks['SkinTemplateTabs'][] = array( $aeObj,'addCorpwikiSkinTemplateTabs'); 
$wgHooks['UnknownAction'][] = array( $aeObj, 'addCorpwikiUnknownAction' ); 
$wgHooks['AlternateEdit'][] = array( $aeObj, 'addAlternateEdit' ); 
$wgHooks['ArticleSaveComplete'][] = array( $aeObj, 'addArticleSaveComplete' ); 
 
 Οι μέθοδοι στις οποίες αντιστοιχούν τα παραπάνω «hooks» βρίσκονται στο 

αρχείο CorpwikiHooks.php 

PersonalUrls  

Καλείται όταν φορτώνονται τα προσωπικά urls του κάθε χρήστη (το μενού 
των προσωπικών urls βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης του Mediawiki). 
To χρησιμοποιούμε για να προσθέσουμε τα urls «My corp contributions» και «My 
corp reviews», ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει ο χρήστης. Η μέθοδος που 
καλείται είναι η addCorpwikiPersonalUrls. 

SkinTemplateTabs  

Καλείται αμέσως μετά τη φόρτωση των  καρτελών του προεπιλεγμένου 
προτύπου. Η μέθοδος που καλείται είναι η addCorpwikiSkinTemplateTabs. 

UnknownAction 

Χρησιμοποιείται για να προσθέσουμε νέες query-string ενέργειες. Η μέθοδος 
που καλείται είναι η addCorpwikiUnknownAction. 

AlternateEdit  

Χρησιμοποιείται για να αλλάξει ολόκληρη την edit σελίδα. Η μέθοδος που 
καλείται είναι η addAlternateEdit. 

ArticleSaveComplete  

  Καλείται αμέσως μετά το σώσιμο ένα άρθρο.  Η μέθοδος που καλείται είναι η 
addArticleSaveComplete. 
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Π.1.3 Περιεχόμενα του ../extensions/corpwiki/ 

CorpwikiHooks.php 

Περιέχει τις μεθόδους που θα εκτελέσουν τα «hooks» . Εδώ βρίσκονται οι 

μέθοδοι: 

 addCorpwikiPersonalUrls 

 addCorpwikiSkinTemplate  

 addCorpwikiUnknownActionTabs 

 addAlternateEdit 

 addArticleSaveComplete 

corpwiki.php 

Περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και αρχικοποιήσεις για να λειτουργήσει 

σωστά η επέκτασή μας, π.χ. ποιές κλάσεις θα φορτωθούν, τις αντιστοιχία hooks με 

μεθόδους κ.τ.λ. 

CorpQueries.php 

Περιέχει όλες τις μεθόδους που απαιτούν επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. 

CorpContributions.php  

Περιέχει των κώδικα της λίστα βελτιώσεων («My corp contributions»). 

CorpReviews.php 

Περιέχει των κώδικα της λίστα αξιολογήσεων («My corp reviews»). 

corpwiki.alias.php 

Περιέχει συσχετίσεις λεκτικών. 

corpwiki.i18n.php  

Περιέχει τα λεκτικά στις γλώσσες που υποστηρίζονται. 
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RatingPage.php  

Περιέχει το κώδικα της σελίδας αξιολόγησης, δηλαδή τι θα εμφανιστεί όταν 

επιλέξουμε την καρτέλα «Rate». 

ReviewerCommentsPage.php 

Περιέχει το κώδικα της σελίδας των σχολίων αξιολόγησης, δηλαδή τι θα 

εμφανιστεί όταν επιλέξουμε την καρτέλα «Reviewer's comments». 

/install 

Περιέχει τα αρχεία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή επέκτασης της 

βάσης δεδομένων του Mediawiki 

 installCorpwiki.html  

 installCorpwiki2.php 

 extendDB.sql  

/images 

Περιέχει αρχεία εικόνων, όπως το λογότυπο του Corpwiki. 

 corpwiki.png 

Π.1.4 Επικοινωνία με τη βάση δεδομένων 

isContributor() 

 Επιστρέφει true αν ο τρέχον χρήστης έχει δικαιώματα έκδοσης (edit rights). 

Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει false. 

 

isSelectedContributor() 

 Επιστρέφει true αν ο τρέχον χρήστης έχει επιλεγεί να βελτιώσει το τρέχον 

άρθρο. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει false. 
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isReviewer() 

Επιστρέφει true αν ο τρέχον χρήστης έχει δικαίωμα αξιολόγησης (rate 

rights). Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει false. 

 

isSelectedReviewer() 

Επιστρέφει true αν ο τρέχον χρήστης έχει επιλεγεί να αξιολογήσει το τρέχον 

άρθρο. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει false. 

 

isArticleInReviewPhase() 

Επιστρέφει true αν το τρέχον άρθρο βρίσκεται τη παρούσα στιγμή σε φάση 

αξιολόγησης. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει false. 

 

isArticleInContributionPhase() 

Επιστρέφει true αν το τρέχον άρθρο βρίσκεται τη παρούσα στιγμή σε φάση 

βελτίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει false. 

 

isCorpArticle() 

Επιστρέφει true αν το τρέχον άρθρο είναι εισαγμένο στο μηχανισμός 

βελτίωσης περιεχομένου. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει false. 

 

getCycle($articleId,$userId) 

 Επιστρέφει το κύκλο ($cycleId) ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής 

(P) ή σε κατάσταση ενημέρωσης (U), και ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο 

άρθρο ($articleId) και σε ένα συγκεκριμένο χρήστη ($userId) . Αν δεν υπάρχει 

τέτοιος κύκλος επιστρέφει -1.   

 

getRating($cycleId) 

Επιστρέφει την αξιολόγηση ($ratingId) που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο  

κύκλο ($cycleId). Αν δεν υπάρχει αξιολόγηση για το κύκλο αυτό επιστρέφει -1.   
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createRating($rating,$comments,$cycleId) 

 Δημιουργεί μια καινούργια εγραφή στο πίνακα των αξιολογήσεων. Παίρνει ως 

ορίσματα την αξιολόγηση-βαθμολογία ($rating), το σχολιασμό της αξιολόγησης 

($comments) και τον κύκλο στον οποίο αντιστοιχεί η αξιολόγηση αυτή ($cycleId). 

 

updatecycle($cycleId, $status) 

 Ενημερώνει την κατάσταση ($status) ενός κύκλου ($cycleId). 

 

getLastReviewPhase() 

 Επιστρέφει την πιο πρόσφατη φάση αξιολόγησης (review  phase) του 

τρέχοντος άρθρου. 
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Π2 Τεκμηρίωση της Βάσης Δεδομένων του 
Corpwiki 

Database: wikidb 
Properties 

Name: wikidb  
Default Character Set: utf8  
Default Character Collation: utf8_general_ci 

Tables 

 Name Engine Comment 

  mw_c_article_profile  InnoDB    

  mw_c_contribution_mode  InnoDB    

  mw_c_cycle  InnoDB    

  mw_c_default_mode  InnoDB    

  mw_c_domain  InnoDB    

  mw_c_expertise  InnoDB    

  mw_c_phase  InnoDB    

  mw_c_rating  InnoDB    

  mw_c_review_mode  InnoDB    

  mw_c_score_history  InnoDB    

  mw_c_user_corp  InnoDB    

Total: 11 table(s) 

Views 

 Name Check Option Updatable Definer Security Type

  authorities  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_article_profile  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_expertise  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_ph_cy  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_ph_cy_p  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_ph_cy_p_ap  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_ph_cy_p_u  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_ph_cy_ra  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_ph_cy_ra_p  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_ph_cy_u  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  mw_cv_user_corp  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

  users  NONE    wikiuser@localhost  DEFINER  

Total: 12 view(s) 
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Procedures 

 Name LanguageSecurity Type Definer Comment 

  get_ancestors  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost  Domains that 
are 
ancestors of 
DOMAIN.  

  get_article_score  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_childs_sub  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_cycles  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_domains_no_expertise  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost  Domains that 
USER has no 
expertise.  

  get_domains_no_expertise_plus_this SQL  DEFINER  wikiuser@localhost  Domains that 
USER has no 
expertise 
(+DOMAIN). 

  get_expired_cycles  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_last_contributor  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_non_corp_articles  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_non_corp_articles_plus_this  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_non_corp_users  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost  Non corpwiki 
users.  

  get_non_corp_users_plus_this  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost  Non corpwiki 
users 
(+USER).  

  get_phase_score  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_users_no_expertise  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost  Users with 
no 
expertise.  

  get_users_with_expertise  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_user_ar  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

  get_user_score  SQL  DEFINER  wikiuser@localhost    

Total: 17 procedure(s) 

SQL 

CREATE DATABASE `wikidb` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ 
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Tables 
 

Table: mw_c_article_profile 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  ap_id  bigint(20)          

  ap_con_duration  bigint(20)          

  ap_max_rejected_reviews  double          

  ap_min_submitted_reviews  bigint(20)          

  ap_rev_duration  bigint(20)          

  ap_threshhold  float          

  ap_con_mode  bigint(20)          

  ap_domain  bigint(20)          

  ap_page  bigint(20)          

  ap_rev_mode  bigint(20)          

  ap_start_with  varchar(1)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  FK8BBE782F43C7CC0F      BTREE    

  FK8BBE782F510F1788      BTREE    

  FK8BBE782F9315B33D      BTREE    

  PRIMARY      BTREE    

Referenced tables 

 Foreign Key Columns Table Referenced Columns

  FK8BBE782F43C7CC0F  ̀ ap_rev_mode` mw_c_review_mode  `rm_id`  

  FK8BBE782F510F1788  `ap_con_mode` mw_c_contribution_mode `cm_id`  

  FK8BBE782F9315B33D  ̀ ap_domain`  mw_c_domain  `do_id`  

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_article_profile` ( 
  `ap_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ap_con_duration` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ap_max_rejected_reviews` double DEFAULT NULL, 
  `ap_min_submitted_reviews` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ap_rev_duration` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ap_threshhold` float DEFAULT NULL, 
  `ap_con_mode` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ap_domain` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ap_page` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ap_rev_mode` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ap_start_with` varchar(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ap_id`), 
  KEY `FK8BBE782F43C7CC0F` (`ap_rev_mode`), 
  KEY `FK8BBE782F9315B33D` (`ap_domain`), 
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  KEY `FK8BBE782F510F1788` (`ap_con_mode`), 
  CONSTRAINT `FK8BBE782F43C7CC0F` FOREIGN KEY (`ap_rev_mode`) REFERENCES 
`mw_c_review_mode` (`rm_id`), 
  CONSTRAINT `FK8BBE782F510F1788` FOREIGN KEY (`ap_con_mode`) REFERENCES 
`mw_c_contribution_mode` (`cm_id`), 
  CONSTRAINT `FK8BBE782F9315B33D` FOREIGN KEY (`ap_domain`) REFERENCES 
`mw_c_domain` (`do_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_contribution_mode 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  cm_id  bigint(20)          

  cm_name  varchar(50)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  PRIMARY      BTREE    

Referencing tables 

 Foreign Key Table Columns Referencing Columns

  FK402D567232E0DC6E  mw_c_default_mode `dm_con_mode` `cm_id`  

  FK8BBE782F510F1788  mw_c_article_profile `ap_con_mode` `cm_id`  

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_contribution_mode` ( 
  `cm_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `cm_name` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`cm_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_cycle 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  cy_id  bigint(20)          

  cy_date_ended  datetime          

  cy_date_started  datetime          

  cy_status  varchar(1)          

  cy_phase  bigint(20)          

  cy_user  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  FK987550755F4FEDA8      BTREE    
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  PRIMARY      BTREE    

Referenced tables 

 Foreign Key Columns Table Referenced Columns 

  FK987550755F4FEDA8  `cy_phase`  mw_c_phase  `ph_id`  

Referencing tables 

 Foreign Key Table Columns Referencing Columns 

  FK8E82EBEE7E8D1F77  mw_c_rating  `ra_cycle`  `cy_id`  

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_cycle` ( 
  `cy_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `cy_date_ended` datetime DEFAULT NULL, 
  `cy_date_started` datetime DEFAULT NULL, 
  `cy_status` varchar(1) DEFAULT NULL, 
  `cy_phase` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `cy_user` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`cy_id`), 
  KEY `FK987550755F4FEDA8` (`cy_phase`), 
  CONSTRAINT `FK987550755F4FEDA8` FOREIGN KEY (`cy_phase`) REFERENCES 
`mw_c_phase` (`ph_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_default_mode 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  dm_id  bigint(20)          

  dm_con_duration  bigint(20)          

  dm_max_rejected_reviews  double          

  dm_min_submitted_reviews  bigint(20)          

  dm_rev_duration  bigint(20)          

  dm_threshhold  float          

  dm_con_mode  bigint(20)          

  dm_rev_mode  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  FK402D5672259990F5      BTREE    

  FK402D567232E0DC6E      BTREE    

  PRIMARY      BTREE    

Referenced tables 

 Foreign Key Columns Table Referenced Columns

  FK402D5672259990F5  `dm_rev_mode` mw_c_review_mode  `rm_id`  

  FK402D567232E0DC6E  ̀ dm_con_mode` mw_c_contribution_mode `cm_id`  
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SQL 

CREATE TABLE `mw_c_default_mode` ( 
  `dm_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `dm_con_duration` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `dm_max_rejected_reviews` double DEFAULT NULL, 
  `dm_min_submitted_reviews` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `dm_rev_duration` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `dm_threshhold` float DEFAULT NULL, 
  `dm_con_mode` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `dm_rev_mode` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`dm_id`), 
  KEY `FK402D567232E0DC6E` (`dm_con_mode`), 
  KEY `FK402D5672259990F5` (`dm_rev_mode`), 
  CONSTRAINT `FK402D5672259990F5` FOREIGN KEY (`dm_rev_mode`) REFERENCES 
`mw_c_review_mode` (`rm_id`), 
  CONSTRAINT `FK402D567232E0DC6E` FOREIGN KEY (`dm_con_mode`) REFERENCES 
`mw_c_contribution_mode` (`cm_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_domain 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  do_id  bigint(20)          

  do_name  varchar(50)          

  do_parent  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  FK77610F15FBB90747      BTREE    

  PRIMARY      BTREE    

Referenced tables 

 Foreign Key Columns Table Referenced Columns 

  FK77610F15FBB90747  `do_parent`  mw_c_domain  `do_id`  

Referencing tables 

 Foreign Key Table Columns Referencing Columns 

  FK29125A202330D639  mw_c_expertise  `ex_domain` `do_id`  

  FK77610F15FBB90747  mw_c_domain  `do_parent`  `do_id`  

  FK8BBE782F9315B33D  mw_c_article_profile `ap_domain` `do_id`  
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SQL 

CREATE TABLE `mw_c_domain` ( 
  `do_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `do_name` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `do_parent` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`do_id`), 
  KEY `FK77610F15FBB90747` (`do_parent`), 
  CONSTRAINT `FK77610F15FBB90747` FOREIGN KEY (`do_parent`) REFERENCES 
`mw_c_domain` (`do_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_expertise 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  ex_id  bigint(20)          

  ex_level  bigint(20)          

  ex_domain  bigint(20)          

  ex_user  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  FK29125A202330D639      BTREE    

  PRIMARY      BTREE    

Referenced tables 

 Foreign Key Columns Table Referenced Columns 

  FK29125A202330D639  `ex_domain`  mw_c_domain  `do_id`  

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_expertise` ( 
  `ex_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ex_level` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ex_domain` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ex_user` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ex_id`), 
  KEY `FK29125A202330D639` (`ex_domain`), 
  CONSTRAINT `FK29125A202330D639` FOREIGN KEY (`ex_domain`) REFERENCES 
`mw_c_domain` (`do_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_phase 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  ph_id  bigint(20)          

  ph_aa  bigint(20)          

  ph_date_ended  datetime          
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  ph_date_started  datetime          

  ph_kind  varchar(1)          

  ph_page  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  PRIMARY      BTREE    

Referencing tables 

 Foreign Key Table Columns Referencing Columns 

  FK987550755F4FEDA8  mw_c_cycle  `cy_phase`  `ph_id`  

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_phase` ( 
  `ph_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ph_aa` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `ph_date_ended` datetime DEFAULT NULL, 
  `ph_date_started` datetime DEFAULT NULL, 
  `ph_kind` varchar(1) DEFAULT NULL, 
  `ph_page` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ph_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_rating 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  ra_id  bigint(20)          

  ra_answer  varchar(255)          

  ra_comments  varchar(255)          

  ra_rating  bigint(20)          

  ra_cycle  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  FK8E82EBEE7E8D1F77      BTREE    

  PRIMARY      BTREE    

Referenced tables 

 Foreign Key Columns Table Referenced Columns 

  FK8E82EBEE7E8D1F77  `ra_cycle`  mw_c_cycle  `cy_id`  

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_rating` ( 
  `ra_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ra_answer` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `ra_comments` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `ra_rating` bigint(20) DEFAULT NULL, 
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  `ra_cycle` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ra_id`), 
  KEY `FK8E82EBEE7E8D1F77` (`ra_cycle`), 
  CONSTRAINT `FK8E82EBEE7E8D1F77` FOREIGN KEY (`ra_cycle`) REFERENCES 
`mw_c_cycle` (`cy_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_review_mode 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  rm_id  bigint(20)          

  rm_name  varchar(50)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  PRIMARY      BTREE    

Referencing tables 

 Foreign Key Table Columns Referencing Columns

  FK402D5672259990F5  mw_c_default_mode `dm_rev_mode` `rm_id`  

  FK8BBE782F43C7CC0F  mw_c_article_profile `ap_rev_mode` `rm_id`  

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_review_mode` ( 
  `rm_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `rm_name` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`rm_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8  

 

Table: mw_c_score_history 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  sh_id  bigint(20)          

  sh_date  datetime          

  sh_page_score_n  double          

  sh_page_score_p  double          

  sh_user_ar  double          

  sh_user_score  double          

  sh_page  bigint(20)          

  sh_user  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 
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  PRIMARY      BTREE    

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_score_history` ( 
  `sh_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `sh_date` datetime DEFAULT NULL, 
  `sh_page_score_n` double DEFAULT NULL, 
  `sh_page_score_p` double DEFAULT NULL, 
  `sh_user_ar` double DEFAULT NULL, 
  `sh_user_score` double DEFAULT NULL, 
  `sh_page` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `sh_user` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`sh_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

Table: mw_c_user_corp 

Columns 

 Name Data Type NULL Identity Default Comment 

  uc_id  bigint(20)          

  uc_admin  bit(1)          

  uc_edit  bit(1)          

  uc_rate  bit(1)          

  uc_user  bigint(20)          

Indexes 

 Name Primary Unique Type Comment 

  PRIMARY      BTREE    

SQL 

CREATE TABLE `mw_c_user_corp` ( 
  `uc_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `uc_admin` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `uc_edit` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `uc_rate` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `uc_user` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`uc_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 
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Views 
 

View: authorities 
 

Columns 

 Name Data Type 

  username  varbinary(255)  

  authority  varchar(9)  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`authorities` AS 
SELECT `u`.`user_name` AS `username`, 
       'ROLE_USER'     AS `authority` 
FROM   (`wikidb`.`mw_user` `u` 
       JOIN `wikidb`.`mw_c_user_corp` `uc` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `u`.`user_id` = `uc`.`uc_user` 
                     ) 
              ) 
       ) 
WHERE  ( 
              `uc`.`uc_admin` = 1 
       ) 

 

View: mw_cv_article_profile 
 

Columns 

 Name Data Type 

  ap_id  bigint(20)  

  ap_con_duration  bigint(20)  

  ap_max_rejected_reviews  double  

  ap_min_submitted_reviews  bigint(20)  

  ap_rev_duration  bigint(20)  

  ap_threshhold  float  

  ap_con_mode  bigint(20)  

  ap_domain  bigint(20)  

  ap_page  bigint(20)  

  ap_rev_mode  bigint(20)  

  ap_start_with  varchar(1)  

  ap_page_title  varbinary(255)  

  ap_con_mode_name  varchar(50)  

  ap_rev_mode_name  varchar(50)  

  ap_domain_name  varchar(50)  
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SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_article_profile` AS 
SELECT   `ap`.`ap_id`                    AS `ap_id`                   , 
         `ap`.`ap_con_duration`          AS `ap_con_duration`         , 
         `ap`.`ap_max_rejected_reviews`  AS `ap_max_rejected_reviews` , 
         `ap`.`ap_min_submitted_reviews` AS `ap_min_submitted_reviews`, 
         `ap`.`ap_rev_duration`          AS `ap_rev_duration`         , 
         `ap`.`ap_threshhold`            AS `ap_threshhold`           , 
         `ap`.`ap_con_mode`              AS `ap_con_mode`             , 
         `ap`.`ap_domain`                AS `ap_domain`               , 
         `ap`.`ap_page`                  AS `ap_page`                 , 
         `ap`.`ap_rev_mode`              AS `ap_rev_mode`             , 
         `ap`.`ap_start_with`            AS `ap_start_with`           , 
         `p`.`page_title`                AS `ap_page_title`           , 
         `cm`.`cm_name`                  AS `ap_con_mode_name`        , 
         `rm`.`rm_name`                  AS `ap_rev_mode_name`        , 
         `do`.`do_name`                  AS `ap_domain_name` 
FROM     ((((`wikidb`.`mw_c_article_profile` `ap` 
         JOIN `wikidb`.`mw_page` `p` 
         ON      ( 
                           ( 
                                    `ap`.`ap_page` = `p`.`page_id` 
                           ) 
                  ) 
         ) 
         JOIN `wikidb`.`mw_c_contribution_mode` `cm` 
         ON      ( 
                           ( 
                                    `ap`.`ap_con_mode` = `cm`.`cm_id` 
                           ) 
                  ) 
         ) 
         JOIN `wikidb`.`mw_c_review_mode` `rm` 
         ON      ( 
                           ( 
                                    `ap`.`ap_rev_mode` = `rm`.`rm_id` 
                           ) 
                  ) 
         ) 
         JOIN `wikidb`.`mw_c_domain` `do` 
         ON      ( 
                           ( 
                                    `ap`.`ap_domain` = `do`.`do_id` 
                           ) 
                  ) 
         ) 
ORDER BY `p`.`page_title` 

 

View: mw_cv_expertise 
 

Columns 

 Name Data Type 

  ex_id  bigint(20)  

  ex_level  bigint(20)  

  ex_domain  bigint(20)  

  ex_user  bigint(20)  

  ex_domain_name  varchar(50)  

  ex_user_name  varbinary(255)  
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SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_expertise` AS 
SELECT `e`.`ex_id`     AS `ex_id`         , 
       `e`.`ex_level`  AS `ex_level`      , 
       `e`.`ex_domain` AS `ex_domain`     , 
       `e`.`ex_user`   AS `ex_user`       , 
       `d`.`do_name`   AS `ex_domain_name`, 
       `u`.`user_name` AS `ex_user_name` 
FROM   ((`wikidb`.`mw_c_expertise` `e` 
       JOIN `wikidb`.`mw_user` `u` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `e`.`ex_user` = `u`.`user_id` 
                     ) 
              ) 
       ) 
       JOIN `wikidb`.`mw_c_domain` `d` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `e`.`ex_domain` = `d`.`do_id` 
                     ) 
              ) 
       ) 

 

View: mw_cv_ph_cy 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  cy_id  bigint(20)  

  cy_date_ended  datetime  

  cy_date_started  datetime  

  cy_status  varchar(1)  

  cy_phase  bigint(20)  

  cy_user  bigint(20)  

  ph_id  bigint(20)  

  ph_aa  bigint(20)  

  ph_date_ended  datetime  

  ph_date_started  datetime  

  ph_kind  varchar(1)  

  ph_page  bigint(20)  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_ph_cy` AS 
SELECT `cy`.`cy_id`           AS `cy_id`          , 
       `cy`.`cy_date_ended`   AS `cy_date_ended`  , 
       `cy`.`cy_date_started` AS `cy_date_started`, 
       `cy`.`cy_status`       AS `cy_status`      , 
       `cy`.`cy_phase`        AS `cy_phase`       , 
       `cy`.`cy_user`         AS `cy_user`        , 
       `ph`.`ph_id`           AS `ph_id`          , 
       `ph`.`ph_aa`           AS `ph_aa`          , 



 

 142

       `ph`.`ph_date_ended`   AS `ph_date_ended`  , 
       `ph`.`ph_date_started` AS `ph_date_started`, 
       `ph`.`ph_kind`         AS `ph_kind`        , 
       `ph`.`ph_page`         AS `ph_page` 
FROM   (`wikidb`.`mw_c_cycle` `cy` 
       JOIN `wikidb`.`mw_c_phase` `ph` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `cy`.`cy_phase` = `ph`.`ph_id` 
                     ) 
              ) 
       ) 

 

View: mw_cv_ph_cy_p 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  cy_id  bigint(20)  

  cy_date_ended  datetime  

  cy_date_started  datetime  

  cy_status  varchar(1)  

  cy_phase  bigint(20)  

  cy_user  bigint(20)  

  ph_id  bigint(20)  

  ph_aa  bigint(20)  

  ph_date_ended  datetime  

  ph_date_started  datetime  

  ph_kind  varchar(1)  

  ph_page  bigint(20)  

  page_id  int(10) unsigned  

  page_namespace  int(11)  

  page_title  varbinary(255)  

  page_restrictions  tinyblob  

  page_counter  bigint(20) unsigned  

  page_is_redirect  tinyint(3) unsigned  

  page_is_new  tinyint(3) unsigned  

  page_random  double unsigned  

  page_touched  binary(14)  

  page_latest  int(10) unsigned  

  page_len  int(10) unsigned  

 

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_ph_cy_p` AS 
SELECT `v`.`cy_id`             AS `cy_id`            , 
       `v`.`cy_date_ended`     AS `cy_date_ended`    , 



 

 143

       `v`.`cy_date_started`   AS `cy_date_started`  , 
       `v`.`cy_status`         AS `cy_status`        , 
       `v`.`cy_phase`          AS `cy_phase`         , 
       `v`.`cy_user`           AS `cy_user`          , 
       `v`.`ph_id`             AS `ph_id`            , 
       `v`.`ph_aa`             AS `ph_aa`            , 
       `v`.`ph_date_ended`     AS `ph_date_ended`    , 
       `v`.`ph_date_started`   AS `ph_date_started`  , 
       `v`.`ph_kind`           AS `ph_kind`          , 
       `v`.`ph_page`           AS `ph_page`          , 
       `p`.`page_id`           AS `page_id`          , 
       `p`.`page_namespace`    AS `page_namespace`   , 
       `p`.`page_title`        AS `page_title`       , 
       `p`.`page_restrictions` AS `page_restrictions`, 
       `p`.`page_counter`      AS `page_counter`     , 
       `p`.`page_is_redirect`  AS `page_is_redirect` , 
       `p`.`page_is_new`       AS `page_is_new`      , 
       `p`.`page_random`       AS `page_random`      , 
       `p`.`page_touched`      AS `page_touched`     , 
       `p`.`page_latest`       AS `page_latest`      , 
       `p`.`page_len`          AS `page_len` 
FROM   (`wikidb`.`mw_cv_ph_cy` `v` 
       JOIN `wikidb`.`mw_page` `p` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `v`.`ph_page` = `p`.`page_id` 
                     ) 
              ) 
       ) 

 

View: mw_cv_ph_cy_p_ap 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  cy_id  bigint(20)  

  cy_date_ended  datetime  

  cy_date_started  datetime  

  cy_status  varchar(1)  

  cy_phase  bigint(20)  

  cy_user  bigint(20)  

  ph_id  bigint(20)  

  ph_aa  bigint(20)  

  ph_date_ended  datetime  

  ph_date_started  datetime  

  ph_kind  varchar(1)  

  ph_page  bigint(20)  

  page_id  int(10) unsigned  

  page_namespace  int(11)  

  page_title  varbinary(255)  

  page_restrictions  tinyblob  

  page_counter  bigint(20) unsigned  

  page_is_redirect  tinyint(3) unsigned  
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  page_is_new  tinyint(3) unsigned  

  page_random  double unsigned  

  page_touched  binary(14)  

  page_latest  int(10) unsigned  

  page_len  int(10) unsigned  

  ap_id  bigint(20)  

  ap_con_duration  bigint(20)  

  ap_max_rejected_reviews  double  

  ap_min_submitted_reviews  bigint(20)  

  ap_rev_duration  bigint(20)  

  ap_threshhold  float  

  ap_con_mode  bigint(20)  

  ap_domain  bigint(20)  

  ap_page  bigint(20)  

  ap_rev_mode  bigint(20)  

  ap_start_with  varchar(1)  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_ph_cy_p_ap` AS 
SELECT `v`.`cy_id`                     AS `cy_id`                   , 
       `v`.`cy_date_ended`             AS `cy_date_ended`           , 
       `v`.`cy_date_started`           AS `cy_date_started`         , 
       `v`.`cy_status`                 AS `cy_status`               , 
       `v`.`cy_phase`                  AS `cy_phase`                , 
       `v`.`cy_user`                   AS `cy_user`                 , 
       `v`.`ph_id`                     AS `ph_id`                   , 
       `v`.`ph_aa`                     AS `ph_aa`                   , 
       `v`.`ph_date_ended`             AS `ph_date_ended`           , 
       `v`.`ph_date_started`           AS `ph_date_started`         , 
       `v`.`ph_kind`                   AS `ph_kind`                 , 
       `v`.`ph_page`                   AS `ph_page`                 , 
       `v`.`page_id`                   AS `page_id`                 , 
       `v`.`page_namespace`            AS `page_namespace`          , 
       `v`.`page_title`                AS `page_title`              , 
       `v`.`page_restrictions`         AS `page_restrictions`       , 
       `v`.`page_counter`              AS `page_counter`            , 
       `v`.`page_is_redirect`          AS `page_is_redirect`        , 
       `v`.`page_is_new`               AS `page_is_new`             , 
       `v`.`page_random`               AS `page_random`             , 
       `v`.`page_touched`              AS `page_touched`            , 
       `v`.`page_latest`               AS `page_latest`             , 
       `v`.`page_len`                  AS `page_len`                , 
       `ap`.`ap_id`                    AS `ap_id`                   , 
       `ap`.`ap_con_duration`          AS `ap_con_duration`         , 
       `ap`.`ap_max_rejected_reviews`  AS `ap_max_rejected_reviews` , 
       `ap`.`ap_min_submitted_reviews` AS `ap_min_submitted_reviews`, 
       `ap`.`ap_rev_duration`          AS `ap_rev_duration`         , 
       `ap`.`ap_threshhold`            AS `ap_threshhold`           , 
       `ap`.`ap_con_mode`              AS `ap_con_mode`             , 
       `ap`.`ap_domain`                AS `ap_domain`               , 
       `ap`.`ap_page`                  AS `ap_page`                 , 
       `ap`.`ap_rev_mode`              AS `ap_rev_mode`             , 
       `ap`.`ap_start_with`            AS `ap_start_with` 
FROM   (`wikidb`.`mw_cv_ph_cy_p` `v` 
       JOIN `wikidb`.`mw_c_article_profile` `ap` 
       ON    ( 
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                     ( 
                            `v`.`ph_page` = `ap`.`ap_page` 
                     ) 
              ) 
       ) 

 

View: mw_cv_ph_cy_p_u 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  cy_id  bigint(20)  

  cy_date_ended  datetime  

  cy_date_started  datetime  

  cy_status  varchar(1)  

  cy_phase  bigint(20)  

  cy_user  bigint(20)  

  ph_id  bigint(20)  

  ph_aa  bigint(20)  

  ph_date_ended  datetime  

  ph_date_started  datetime  

  ph_kind  varchar(1)  

  ph_page  bigint(20)  

  user_id  int(10) unsigned  

  user_name  varbinary(255)  

  user_real_name  varbinary(255)  

  user_password  tinyblob  

  user_newpassword  tinyblob  

  user_newpass_time  binary(14)  

  user_email  tinyblob  

  user_options  blob  

  user_touched  binary(14)  

  user_token  binary(32)  

  user_email_authenticated  binary(14)  

  user_email_token  binary(32)  

  user_email_token_expires  binary(14)  

  user_registration  binary(14)  

  user_editcount  int(11)  

  page_id  int(10) unsigned  

  page_namespace  int(11)  

  page_title  varbinary(255)  

  page_restrictions  tinyblob  

  page_counter  bigint(20) unsigned  

  page_is_redirect  tinyint(3) unsigned  
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  page_is_new  tinyint(3) unsigned  

  page_random  double unsigned  

  page_touched  binary(14)  

  page_latest  int(10) unsigned  

  page_len  int(10) unsigned  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_ph_cy_p_u` AS 
SELECT `v`.`cy_id`                    AS `cy_id`                   , 
       ` v`.`cy_date_ended`           AS `cy_date_ended`           , 
       `v`.`cy_date_started`          AS `cy_date_started`         , 
       `v`.`cy_status`                AS `cy_status`               , 
       `v`.`cy_phase`                 AS `cy_phase`                , 
       `v`.`cy_user`                  AS `cy_user`                 , 
       `v`.`ph_id`                    AS `ph_id`                   , 
       `v`.`ph_aa`                    AS `ph_aa`                   , 
       `v`.`ph_date_ended`            AS `ph_date_ended`           , 
       `v`.`ph_date_started`          AS `ph_date_started`         , 
       `v`.`ph_kind`                  AS `ph_kind`                 , 
       `v`.`ph_page`                  AS `ph_page`                 , 
       `v`.`user_id`                  AS `user_id`                 , 
       `v`.`user_name`                AS `user_name`               , 
       `v`.`user_real_name`           AS `user_real_name`          , 
       `v`.`user_password`            AS `user_password`           , 
       `v`.`user_newpassword`         AS `user_newpassword`        , 
       `v`.`user_newpass_time`        AS `user_newpass_time`       , 
       `v`.`user_email`               AS `user_email`              , 
       `v`.`user_options`             AS `user_options`            , 
       `v`.`user_touched`             AS `user_touched`            , 
       `v`.`user_token`               AS `user_token`              , 
       `v`.`user_email_authenticated` AS `user_email_authenticated`, 
       `v`.`user_email_token`         AS `user_email_token`        , 
       `v`.`user_email_token_expires` AS `user_email_token_expires`, 
       `v`.`user_registration`        AS `user_registration`       , 
       `v`.`user_editcount`           AS `user_editcount`          , 
       `p`.`page_id`                  AS `page_id`                 , 
       `p`.`page_namespace`           AS `page_namespace`          , 
       `p`.`page_title`               AS `page_title`              , 
       `p`.`page_restrictions`        AS `page_restrictions`       , 
       `p`.`page_counter`             AS `page_counter`            , 
       `p`.`page_is_redirect`         AS `page_is_redirect`        , 
       `p`.`page_is_new`              AS `page_is_new`             , 
       `p`.`page_random`              AS `page_random`             , 
       `p`.`page_touched`             AS `page_touched`            , 
       `p`.`page_latest`              AS `page_latest`             , 
       `p`.`page_len`                 AS `page_len` 
FROM   (`wikidb`.`mw_cv_ph_cy_u` `v` 
       JOIN `wikidb`.`mw_page` `p` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `v`.`ph_page` = `p`.`page_id` 
                     ) 
              ) 
       ) 
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View: mw_cv_ph_cy_ra 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  cy_id  bigint(20)  

  cy_date_ended  datetime  

  cy_date_started  datetime  

  cy_status  varchar(1)  

  cy_phase  bigint(20)  

  cy_user  bigint(20)  

  ph_id  bigint(20)  

  ph_aa  bigint(20)  

  ph_date_ended  datetime  

  ph_date_started  datetime  

  ph_kind  varchar(1)  

  ph_page  bigint(20)  

  ra_id  bigint(20)  

  ra_answer  varchar(255)  

  ra_comments  varchar(255)  

  ra_rating  bigint(20)  

  ra_cycle  bigint(20)  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_ph_cy_ra` AS 
SELECT `v`.`cy_id`           AS `cy_id`          , 
       `v`.`cy_date_ended`   AS `cy_date_ended`  , 
       `v`.`cy_date_started` AS `cy_date_started`, 
       `v`.`cy_status`       AS `cy_status`      , 
       `v`.`cy_phase`        AS `cy_phase`       , 
       `v`.`cy_user`         AS `cy_user`        , 
       `v`.`ph_id`           AS `ph_id`          , 
       `v`.`ph_aa`           AS `ph_aa`          , 
       `v`.`ph_date_ended`   AS `ph_date_ended`  , 
       `v`.`ph_date_started` AS `ph_date_started`, 
       `v`.`ph_kind`         AS `ph_kind`        , 
       `v`.`ph_page`         AS `ph_page`        , 
       `ra`.`ra_id`          AS `ra_id`          , 
       `ra`.`ra_answer`      AS `ra_answer`      , 
       `ra`.`ra_comments`    AS `ra_comments`    , 
       `ra`.`ra_rating`      AS `ra_rating`      , 
       `ra`.`ra_cycle`       AS `ra_cycle` 
FROM   (`wikidb`.`mw_cv_ph_cy` `v` 
       JOIN `wikidb`.`mw_c_rating` `ra` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `v`.`cy_id` = `ra`.`ra_cycle` 
                     ) 
              ) 
       ) 
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View: mw_cv_ph_cy_ra_p 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  cy_id  bigint(20)  

  cy_date_ended  datetime  

  cy_date_started  datetime  

  cy_status  varchar(1)  

  cy_phase  bigint(20)  

  cy_user  bigint(20)  

  ph_id  bigint(20)  

  ph_aa  bigint(20)  

  ph_date_ended  datetime  

  ph_date_started  datetime  

  ph_kind  varchar(1)  

  ph_page  bigint(20)  

  ra_id  bigint(20)  

  ra_answer  varchar(255)  

  ra_comments  varchar(255)  

  ra_rating  bigint(20)  

  ra_cycle  bigint(20)  

  page_id  int(10) unsigned  

  page_namespace  int(11)  

  page_title  varbinary(255)  

  page_restrictions  tinyblob  

  page_counter  bigint(20) unsigned  

  page_is_redirect  tinyint(3) unsigned  

  page_is_new  tinyint(3) unsigned  

  page_random  double unsigned  

  page_touched  binary(14)  

  page_latest  int(10) unsigned  

  page_len  int(10) unsigned  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_ph_cy_ra_p` AS 
SELECT `v`.`cy_id`             AS `cy_id`            , 
       `v`.`cy_date_ended`     AS `cy_date_ended`    , 
       `v`.`cy_date_started`   AS `cy_date_started`  , 
       `v`.`cy_status`         AS `cy_status`        , 
       `v`.`cy_phase`          AS `cy_phase`         , 
       `v`.`cy_user`           AS `cy_user`          , 
       `v`.`ph_id`             AS `ph_id`            , 
       `v`.`ph_aa`             AS `ph_aa`            , 
       `v`.`ph_date_ended`     AS `ph_date_ended`    , 
       `v`.`ph_date_started`   AS `ph_date_started`  , 
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       `v`.`ph_kind`           AS `ph_kind`          , 
       `v`.`ph_page`           AS `ph_page`          , 
       `v`.`ra_id`             AS `ra_id`            , 
       `v`.`ra_answer`         AS `ra_answer`        , 
       `v`.`ra_comments`       AS `ra_comments`      , 
       `v`.`ra_rating`         AS `ra_rating`        , 
       `v`.`ra_cycle`          AS `ra_cycle`         , 
       `p`.`page_id`           AS `page_id`          , 
       `p`.`page_namespace`    AS `page_namespace`   , 
       `p`.`page_title`        AS `page_title`       , 
       `p`.`page_restrictions` AS `page_restrictions`, 
       `p`.`page_counter`      AS `page_counter`     , 
       `p`.`page_is_redirect`  AS `page_is_redirect` , 
       `p`.`page_is_new`       AS `page_is_new`      , 
       `p`.`page_random`       AS `page_random`      , 
       `p`.`page_touched`      AS `page_touched`     , 
       `p`.`page_latest`       AS `page_latest`      , 
       `p`.`page_len`          AS `page_len` 
FROM   (`wikidb`.`mw_cv_ph_cy_ra` `v` 
       JOIN `wikidb`.`mw_page` `p` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `v`.`ph_page` = `p`.`page_id` 
                     ) 
              ) 
       ) 

 

View: mw_cv_ph_cy_u 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  cy_id  bigint(20)  

  cy_date_ended  datetime  

  cy_date_started  datetime  

  cy_status  varchar(1)  

  cy_phase  bigint(20)  

  cy_user  bigint(20)  

  ph_id  bigint(20)  

  ph_aa  bigint(20)  

  ph_date_ended  datetime  

  ph_date_started  datetime  

  ph_kind  varchar(1)  

  ph_page  bigint(20)  

  user_id  int(10) unsigned  

  user_name  varbinary(255)  

  user_real_name  varbinary(255)  

  user_password  tinyblob  

  user_newpassword  tinyblob  

  user_newpass_time  binary(14)  

  user_email  tinyblob  

  user_options  blob  
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  user_touched  binary(14)  

  user_token  binary(32)  

  user_email_authenticated  binary(14)  

  user_email_token  binary(32)  

  user_email_token_expires  binary(14)  

  user_registration  binary(14)  

  user_editcount  int(11)  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`mw_cv_ph_cy_u` AS 
SELECT `v`.`cy_id`                    AS `cy_id`                   , 
       `v`.`cy_date_ended`            AS `cy_date_ended`           , 
       `v`.`cy_date_started`          AS `cy_date_started`         , 
       `v`.`cy_status`                AS `cy_status`               , 
       `v`.`cy_phase`                 AS `cy_phase`                , 
       `v`.`cy_user`                  AS `cy_user`                 , 
       `v`.`ph_id`                    AS `ph_id`                   , 
       `v`.`ph_aa`                    AS `ph_aa`                   , 
       `v`.`ph_date_ended`            AS `ph_date_ended`           , 
       `v`.`ph_date_started`          AS `ph_date_started`         , 
       `v`.`ph_kind`                  AS `ph_kind`                 , 
       `v`.`ph_page`                  AS `ph_page`                 , 
       `u`.`user_id`                  AS `user_id`                 , 
       `u`.`user_name`                AS `user_name`               , 
       `u`.`user_real_name`           AS `user_real_name`          , 
       `u`.`user_password`            AS `user_password`           , 
       `u`.`user_newpassword`         AS `user_newpassword`        , 
       `u`.`user_newpass_time`        AS `user_newpass_time`       , 
       `u`.`user_email`               AS `user_email`              , 
       `u`.`user_options`             AS `user_options`            , 
       `u`.`user_touched`             AS `user_touched`            , 
       `u`.`user_token`               AS `user_token`              , 
       `u`.`user_email_authenticated` AS `user_email_authenticated`, 
       `u`.`user_email_token`         AS `user_email_token`        , 
       `u`.`user_email_token_expires` AS `user_email_token_expires`, 
       `u`.`user_registration`        AS `user_registration`       , 
       `u`.`user_editcount`           AS `user_editcount` 
FROM   (`wikidb`.`mw_cv_ph_cy` `v` 
       JOIN `wikidb`.`mw_user` `u` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `v`.`cy_user` = `u`.`user_id` 
                     ) 
              ) 
       ) 

 

View: mw_cv_user_corp 
 

Columns 

 Name Data Type 

  uc_id  bigint(20)  

  uc_admin  bit(1)  

  uc_edit  bit(1)  

  uc_rate  bit(1)  
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  uc_user  bigint(20)  

  uc_user_name  varbinary(255)  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER 
VIEW `wikidb`.`users` AS 
SELECT `u`.`user_name`     AS `username`, 
       `u`.`user_password` AS `password`, 
       1                   AS `enabled` 
FROM   (`wikidb`.`mw_user` `u` 
       JOIN `wikidb`.`mw_c_user_corp` `uc` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `u`.`user_id` = `uc`.`uc_user` 
                     ) 
              ) 
       ) 
WHERE  ( 
              `uc`.`uc_admin` = 1 
       ) 

 

View: users 
 
 

Columns 

 Name Data Type 

  username  varbinary(255)  

  password  tinyblob  

  enabled  int(1)  

SQL 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`wikiuser`@`localhost` SQL SECURITY 
DEFINER VIEW `wikidb`.`users` AS 
SELECT `u`.`user_name`     AS `username`, 
       `u`.`user_password` AS `password`, 
       1                   AS `enabled` 
FROM   (`wikidb`.`mw_user` `u` 
       JOIN `wikidb`.`mw_c_user_corp` `uc` 
       ON    ( 
                     ( 
                            `u`.`user_id` = `uc`.`uc_user` 
                     ) 
              ) 
       ) 
WHERE  ( 
              `uc`.`uc_admin` = 1 
       ) 
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Procedures 
 

Procedure: get_ancestors 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_ancestors`( 
        IN nid INTEGER(11) 
    ) 
    COMMENT 'Domains that are ancestors of DOMAIN.' 
BEGIN 
      DECLARE n INT; 
 
      DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS __childs; 
      CREATE TEMPORARY TABLE __childs ( 
          do_id INT NOT NULL PRIMARY KEY 
      ); 
 
      /* check if there really are sub-nodes */ 
      SELECT COUNT(*) 
    FROM mw_c_domain 
      WHERE  
        do_parent = nid INTO n; 
 
      IF n <> 0 THEN 
        /* fetch the do_ids of the childs 
          into the __childs table */ 
        CALL get_childs_sub(nid); 
      END IF; 
 
      SELECT t1.* 
      FROM mw_c_domain AS t1 
      WHERE  
        do_id NOT IN ( 
            SELECT do_id  
            FROM __childs 
        )  
        AND do_id!=nid 
      ORDER BY do_name;   
END 

 

Procedure: get_article_score 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_article_score`( 
        IN page INTEGER(11) 
    ) 
BEGIN 
    SELECT sh.sh_page_score_n as number  
    FROM mw_c_score_history sh 
    WHERE sh.sh_page=page 
    ORDER BY sh.sh_date DESC 
    LIMIT 1, 1; 
END 
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Procedure: get_childs_sub 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_childs_sub`( 
        IN nid INTEGER(11) 
    ) 
BEGIN 
    DECLARE n INT; 
      DECLARE done INT DEFAULT 0; 
      DECLARE cur CURSOR FOR SELECT do_id FROM mw_c_domain WHERE do_parent = 
nid; 
      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1; 
 
      /* if we have not children the FETCH will fail with NOT FOUND */ 
    OPEN cur; 
        get_childs_fetch_loop: LOOP 
            FETCH cur INTO n; 
 
            IF done = 1 THEN 
                  LEAVE get_childs_fetch_loop; 
            END IF; 
             
            INSERT INTO __childs VALUES ( n ); 
 
            CALL get_childs_sub(n); 
 
          END LOOP get_childs_fetch_loop; 
      CLOSE cur; 
END 

 

Procedure: get_cycles 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_cycles`( 
        IN kind VARCHAR(1), 
        IN status VARCHAR(1) 
    ) 
    READS SQL DATA 
BEGIN 
    SELECT *   
    FROM mw_cv_ph_cy v 
    WHERE 
        v.ph_kind=kind 
        and v.cy_status=status;    
END 

 

Procedure: get_domains_no_expertise 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_domains_no_expertise`( 
        IN user INTEGER(10) 
    ) 
    READS SQL DATA 
    COMMENT 'Domains that USER has no expertise.' 
BEGIN 
    SELECT dd.*  
      FROM mw_c_domain dd  
      WHERE  
        dd.do_id NOT IN ( 
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              SELECT DISTINCT d.do_id   
              FROM mw_c_domain d  
                join mw_c_expertise e on (d.do_id = e.ex_domain) 
              WHERE  
                (e.ex_user = user) 
        ) 
    ORDER BY dd.do_name; 
END 

 

Procedure: get_domains_no_expertise_plus_this 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE 
`get_domains_no_expertise_plus_this`( 
        IN user INTEGER(11), 
        IN domain INTEGER(11) 
    ) 
    READS SQL DATA 
    COMMENT 'Domains that USER has no expertise (+DOMAIN).' 
BEGIN 
    SELECT dd.*  
      FROM mw_c_domain dd  
      WHERE ( 
        dd.do_id NOT IN ( 
              SELECT DISTINCT d.do_id   
              FROM mw_c_domain d  
                join mw_c_expertise e on (d.do_id = e.ex_domain) 
              WHERE  
                e.ex_user = user 
        ) 
        OR dd.do_id=domain 
    ) 
    ORDER BY dd.do_name; 
END 

 

Procedure: get_expired_cycles 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_expired_cycles`( 
        IN kind VARCHAR(1), 
        IN status VARCHAR(1) 
    ) 
    READS SQL DATA 
BEGIN 
    SELECT *   
    FROM mw_cv_ph_cy_p_ap v 
    WHERE 
        v.ph_kind=kind 
        and v.cy_status=status  
        and CURRENT_TIMESTAMP()-v.cy_date_started>v.ap_rev_duration;     
END 
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Procedure: get_last_contributor 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_last_contributor`( 
        IN page INTEGER(11) 
    ) 
BEGIN 
    SELECT u.*  
    FROM mw_user u  
    WHERE   
        u.user_id IN (     
            SELECT v.user_id 
               FROM mw_cv_ph_cy_u v 
            WHERE  
                v.ph_kind='C'  
                and v.ph_page=page 
            ORDER BY v.ph_aa DESC     
        ); 
END 

 

Procedure: get_non_corp_articles 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_non_corp_articles`() 
    READS SQL DATA 
BEGIN 
    SELECT *  
    FROM mw_page p  
    WHERE  
        p.page_id NOT IN (  
            SELECT ap.ap_page  
            FROM mw_c_article_profile ap 
        ) 
    ORDER BY p.page_title; 
END 
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Procedure: get_non_corp_articles_plus_this 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE 
`get_non_corp_articles_plus_this`( 
        IN page INTEGER(10) 
    ) 
    READS SQL DATA 
BEGIN 
    SELECT *  
    FROM mw_page p  
    WHERE ( 
        p.page_id NOT IN (  
            SELECT ap.ap_page  
            FROM mw_c_article_profile ap 
        ) 
        OR p.page_id=page 
    )     
    ORDER BY p.page_title; 
END 

 

Procedure: get_non_corp_users 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_non_corp_users`() 
    READS SQL DATA 
    COMMENT 'Non corpwiki users.' 
BEGIN 
    SELECT u.*  
    FROM mw_user u  
    WHERE 
        u.user_id NOT IN (  
            SELECT uc.uc_user  
            FROM mw_c_user_corp uc 
        ) 
    ORDER BY u.user_name; 
END 

 

Procedure: get_non_corp_users_plus_this 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE 
`get_non_corp_users_plus_this`( 
        IN user INTEGER(10) 
    ) 
    READS SQL DATA 
    COMMENT 'Non corpwiki users (+USER).' 
BEGIN 
    SELECT u.*  
    FROM mw_user u  
    WHERE  ( 
        u.user_id NOT IN ( 
            SELECT uc.uc_user  
            FROM mw_c_user_corp uc 
        ) 
        OR u.user_id=user 
    ) 
    ORDER BY u.user_name; 
END 
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Procedure: get_phase_score 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_phase_score`( 
        IN phase INTEGER(11) 
    ) 
    READS SQL DATA 
BEGIN 
    SELECT AVG(mw_c_rating.ra_rating) as number 
    FROM mw_c_rating  
    WHERE mw_c_rating.ra_cycle IN ( 
        SELECT c.cy_id  
        FROM mw_c_cycle c 
        WHERE c.cy_phase=phase); 
END 

 

Procedure: get_users_no_expertise 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_users_no_expertise`() 
    READS SQL DATA 
    COMMENT 'Users with no expertise.' 
BEGIN 
    SELECT u.*  
      FROM mw_c_user_corp uuc  
        join mw_user u on (uuc.uc_user = u.user_id) 
      WHERE  
        uuc.uc_user NOT IN ( 
              SELECT DISTINCT uc.uc_user   
              FROM mw_c_user_corp uc  
                join mw_c_expertise e on (uc.uc_user = e.ex_user) 
        ); 
END 

 

Procedure: get_users_with_expertise 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_users_with_expertise`() 
    READS SQL DATA 
BEGIN 
    SELECT DISTINCT u.*   
    FROM mw_user u 
        join mw_c_expertise e on (u.user_id = e.ex_user); 
END 

 

Procedure: get_user_ar 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_user_ar`( 
        IN user INTEGER(11) 
    ) 
BEGIN 
    DECLARE accepted DOUBLE; 
    DECLARE expired DOUBLE; 
    DECLARE AR DOUBLE; 
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    SELECT COUNT(*) INTO expired  
    FROM mw_c_cycle cy 
    WHERE  
        cy.cy_user=user 
        and cy.cy_status='E';  
         
    SELECT COUNT(*) INTO accepted  
    FROM mw_c_cycle cy 
    WHERE  
        cy.cy_user=user 
        and cy.cy_status='S';  
 
      IF accepted <> 0 AND expired <> 0 THEN 
        SELECT accepted/(accepted+expired) INTO AR; 
    ELSEIF  expired = 0 THEN 
        SELECT 1 INTO AR; 
    ELSEIF  accepted = 0 THEN   
          SELECT 0 INTO AR; 
      END IF;  
    SELECT AR as number;           
END 

 

Procedure: get_user_score 

SQL 

CREATE DEFINER=`wikiuser`@`localhost` PROCEDURE `get_user_score`( 
        IN user INTEGER(11) 
    ) 
BEGIN 
    SELECT AVG(sh.sh_page_score_n)as number  
    FROM mw_c_score_history sh 
    WHERE sh.sh_user=user;  
END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 159

 
 
 

Παράρτημα  3ο  
 

Τεκμηρίωση  
της Διεπαφής Διαχείρισης  

του Corpwiki 
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Π3 Τεκμηρίωση της Διεπαφής Διαχείρισης 
του Corpwiki 
 

Packages 
Packages 

com.ntua.corpwiki.controller   

com.ntua.corpwiki.dao   

com.ntua.corpwiki.dao.impl   

com.ntua.corpwiki.domain   

com.ntua.corpwiki.editor   

com.ntua.corpwiki.service   
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Package com.ntua.corpwiki.controller  
 

Classes 

ArticleProfileController   

CycleController   

DefaultModeController   

DomainController   

EngineController   

ExpertiseController   

IndexController   

PageController   

PhaseController   

RatingController   

ScoreHistoryController   

UserCorpController   
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Class ArticleProfileController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.ArticleProfileController 

 
@Controller 
public class ArticleProfileController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ArticleProfileController()   

   

Methods 

 java.lang.String create(org.springframework.ui.ModelMap model)             
 void customEditors(org.springframework.web.bind.WebDataBinder binder) 

 java.lang.String delete(java.lang.Long id)            
 java.lang.String edit(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model)           
 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)            
 java.lang.String save(ArticleProfile articleProfile, 

org.springframework.validation.BindingResult result)        

Class CycleController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.CycleController 

 
@Controller 
public class CycleController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

CycleController()   

   

Methods 

 java.lang.String delete(java.lang.Long id)  
 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String reject(java.lang.Long id)  
 java.lang.String rejectG(java.lang.Long id)  
 java.lang.String submit(java.lang.Long id)  
 java.lang.String submitG(java.lang.Long id)  
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Class DefaultModeController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.DefaultModeController 

 
@Controller 
public class DefaultModeController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

DefaultModeController()   

   

Methods 

 void customEditors(org.springframework.web.bind.WebDataBinder binder)  
 java.lang.String edit(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String save(DefaultMode defaultMode, 

org.springframework.validation.BindingResult result)  

Class DomainController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.DomainController 

 
@Controller 
public class DomainController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

DomainController()   

   

Methods 

 java.lang.String create(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 void customEditors(org.springframework.web.bind.WebDataBinder binder)  

 java.lang.String delete(java.lang.Long id)  
 java.lang.String edit(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String save(Domain domain, org.springframework.validation.BindingResult result)  
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Class EngineController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.EngineController 

 
@Controller 
public class EngineController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

EngineController()   

   

Methods 

 java.lang.String checkContributions()  
 void checkLastLogin()  

 java.lang.String checkReviews()  
 java.lang.String collectTrainData()  
 java.lang.String selectBestContributor(java.lang.String inputString)  
 java.lang.String startContributionCycle(java.lang.Long id)  
 java.lang.String startContributionPhase(java.lang.Long id)  
 java.lang.String startFirstContributionPhase(java.lang.Long id)  
 java.lang.String startFirstReviewPhase(java.lang.Long id)  
 java.lang.String startReviewCycle(java.lang.Long id)  
 java.lang.String startReviewPhase(java.lang.Long id)  
 java.lang.String test()  
 java.lang.String trainNetwork()  
 java.lang.String useNetwork(java.lang.String inputString)  

Class ExpertiseController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.ExpertiseController 

 
@Controller 
public class ExpertiseController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ExpertiseController()   

   

Methods 
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 java.lang.String add(java.lang.Long userId, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String create(org.springframework.ui.ModelMap model)  

 void customEditors(org.springframework.web.bind.WebDataBinder binder)  
 java.lang.String delete(java.lang.Long id)  
 java.lang.String edit(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String listd(java.lang.Long userId, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String listu(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String save(Expertise expertise, org.springframework.validation.BindingResult result)  

Class IndexController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.IndexController 

 
@Controller 
public class IndexController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

IndexController()   

   

Methods 

 java.lang.String index(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String leftFrame(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String topFrame(org.springframework.ui.ModelMap model 
 java.lang.String welcome(org.springframework.ui.ModelMap model)  

Class PageController 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.PageController 

 
@Controller 
public class PageController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

PageController()   

   

Methods 

 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  
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Class PhaseController 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.PhaseController 

 
@Controller 
public class PhaseController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

PhaseController()   

   

Methods 

 java.lang.String delete(java.lang.Long id)  
 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  

Class RatingController 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.RatingController 

 
@Controller 
public class RatingController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

RatingController()   

   

Methods 

 java.lang.String delete(java.lang.Long id)  
            

 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  
            

Class ScoreHistoryController 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.ScoreHistoryController 

 
@Controller 
public class ScoreHistoryController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ScoreHistoryController()  
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Methods 

 java.lang.String delete(java.lang.Long id)  
            

 java.lang.String getLastContributor(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model) 
            

 java.lang.String getPageScore(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String getPhaseScore(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String getUserAR(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String getUserScore(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model) 
 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  

Class UserCorpController 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.controller.UserCorpController 

 
@Controller 
public class UserCorpController 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

UserCorpController()   

   

Methods 

 java.lang.String create(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 void customEditors(org.springframework.web.bind.WebDataBinder binder)  

 java.lang.String delete(java.lang.Long id)  
            

 java.lang.String edit(java.lang.Long id, org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String list(org.springframework.ui.ModelMap model)  
 java.lang.String save(UserCorp userCorp, org.springframework.validation.BindingResult result)  
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Package com.ntua.corpwiki.dao  
 

Interfases 

ArticleProfileDao   

ContributionModeDao   

CycleDao   

DefaultModeDao   

DomainDao   

ExpertiseDao   

PageDao   

PhaseDao   

RatingDao   

ReviewModeDao   

ScoreHistoryDao   

UserCorpDao   

UserDao   
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Interface ArticleProfileDao 
All Known Implementing Classes:  

ArticleProfileDaoImpl 
 

public interface ArticleProfileDao 

 

Methods 

 ArticleProfile get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ArticleProfile> getAll()  

 java.util.List<ArticleProfileE> getAllE()  
 ArticleProfile getByPage(Page page)  

 ArticleProfileE getE(java.lang.Long id)  
 void remove(ArticleProfile articleProfile)  

 ArticleProfile save(ArticleProfile articleProfile)  

Interface ContributionModeDao 
All Known Implementing Classes:  

ContributionModeDaoImpl 
 

public interface ContributionModeDao 

 

Methods 

 ContributionMode get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ContributionMode> getAll()  

Interface CycleDao 
All Known Implementing Classes:  

CycleDaoImpl 
 

public interface CycleDao 

 

Methods 

 Cycle get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Cycle> getAll()  
 java.util.List<Cycle> getAll(java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getCycles(Phase phase, java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getCycles(java.lang.String kind, java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getExpiredCycles(java.lang.String kind, java.lang.String status)  

 void remove(Cycle cycles)  
 Cycle save(Cycle cycles)  
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Interface DefaultModeDao 
All Known Implementing Classes:  

DefaultModeDaoImpl 
 

public interface DefaultModeDao 

 

Methods 

 DefaultMode get()  
 DefaultMode save(DefaultMode defaultMode)  

Interface DomainDao 
All Known Implementing Classes:  

DomainDaoImpl 
 

public interface DomainDao 

 

Methods 

 Domain get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Domain> getAll()  
 java.util.List<Domain> getAllButChildren(Domain parent)  
 java.util.List<Domain> getAvailableForAssign(Domain domain, User user)  
 java.util.List<Domain> getAvailableForAssign(User user)  

 void remove(Domain domain)  
 Domain save(Domain domain)  

Interface ExpertiseDao 
All Known Implementing Classes:  

ExpertiseDaoImpl 
 

public interface ExpertiseDao 

 

Methods 

 Expertise get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Expertise> getAll()  

 java.util.List<ExpertiseE> getAllE()  
 ExpertiseE getE(java.lang.Long id)  

 java.util.List<Expertise> getExpertiseByUserByDomain(User user, Domain domain)  
 java.util.List<ExpertiseE> getExpertisesByUser(User user)  

 java.util.List<User> getUsersWithExpertise()  
 java.util.List<User> getUsersWithNoExpertise()  
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 void remove(Expertise expertise)  
 Expertise save(Expertise expertise)  

Interface PageDao 
All Known Implementing Classes:  

PageDaoImpl 
 

public interface PageDao 

 

Methods 

 Page get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Page> getAll()  
 java.util.List<Page> getAllNonCorp()  
 java.util.List<Page> getAllNonCorp(Page page)  

Interface PhaseDao 
All Known Implementing Classes:  

PhaseDaoImpl 
 

public interface PhaseDao 

 

Methods 

 Phase get(java.lang.Long id 
 java.util.List<Phase> getAll()  
 java.util.List<Phase> getOpenPhases(java.lang.String kind)  

 void remove(Phase phase)  
 Phase save(Phase phase)  

Interface RatingDao 
All Known Implementing Classes:  

RatingDaoImpl 
 

public interface RatingDao 

 

Methods 

 Rating get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Rating> getAll()  
 java.util.List<Rating> getRating(Phase phase)  

 void remove(Rating rating)  
 Rating save(Rating rating)  
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Interface ReviewModeDao 
All Known Implementing Classes:  

ReviewModeDaoImpl 
 

public interface ReviewModeDao 

 

Methods 

 ReviewMode get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ReviewMode> getAll()  

Interface ScoreHistoryDao 
All Known Implementing Classes:  

ScoreHistoryDaoImp 
 

public interface ScoreHistoryDao 

 

Methods 

 ScoreHistory get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ScoreHistory> getAll()  

 User getLastContributor(Page page)  
 MyNumber getPageScore(Page page)  

            
 MyNumber getPhaseScore(Phase phase)  
 MyNumber getUserAR(User user)  
 MyNumber getUserScore(User user)  

 void remove(ScoreHistory scoreHistory)  
 ScoreHistory save(ScoreHistory scoreHistory)  

Interface UserCorpDao 
All Known Implementing Classes:  

UserCorpDaoImpl 
 

public interface UserCorpDao 

 

Methods 

 UserCorp get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<UserCorp> getAll()  

 java.util.List<UserCorpE> getAllE()  
 UserCorp getByUser(User user)  

 UserCorpE getE(java.lang.Long id)  
 UserCorp getRandomContributor(Page page)  
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 java.util.List<UserCorp> getRandomReviewers(Page page, java.lang.Long number_reviews)  
 void remove(UserCorp userCorp)  

 UserCorp save(UserCorp userCorp)  

Interface UserDao 
All Known Implementing Classes:  

UserDaoImpl 
 

public interface UserDao 

 

Methods 

 User get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<User> getAll()  
 java.util.List<User> getAllNonCorp()  
 java.util.List<User> getAllNonCorp(User user)  

 User getByName(java.lang.String name)  
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Package com.ntua.corpwiki.dao.impl  
 

Classes 

ArticleProfileDaoImpl   

ContributionModeDaoImpl   

CycleDaoImpl   

DefaultModeDaoImpl   

DomainDaoImpl   

ExpertiseDaoImpl   

PageDaoImpl   

PhaseDaoImpl   

RatingDaoImpl   

ReviewModeDaoImpl   

ScoreHistoryDaoImp   

UserCorpDaoImpl   

UserDaoImpl   
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Class ArticleProfileDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.ArticleProfileDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

ArticleProfileDao 
 

@Repository(value="articleProfileDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class ArticleProfileDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements ArticleProfileDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

ArticleProfileDaoImpl()   

   

Methods 

 ArticleProfile get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ArticleProfile> getAll()  

 java.util.List<ArticleProfileE> getAllE()  
 ArticleProfile getByPage(Page page)  

 ArticleProfileE getE(java.lang.Long id)  
 void remove(ArticleProfile articleProfile 

 ArticleProfile save(ArticleProfile articleProfile 

Class ContributionModeDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.ContributionModeDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

ContributionModeDao 
 

@Repository(value="contributionModeDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class ContributionModeDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements ContributionModeDao 

 

Field Summary 
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protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

ContributionModeDaoImpl()   

   

Methods 

 ContributionMode get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ContributionMode> getAll()  

Class CycleDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.CycleDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

CycleDao 
 

@Repository(value="cycleDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class CycleDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements CycleDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

CycleDaoImpl()   

   

Methods 

 Cycle get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Cycle> getAll()  
 java.util.List<Cycle> getAll(java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getCycles(Phase phase, java.lang.String status)  

          Returns all the cycles that belongs to a phase and have a 
specific status (submitted, expired etc) 

 java.util.List<Cycle> getCycles(java.lang.String kind, java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getExpiredCycles(java.lang.String kind, java.lang.String status)  

 void remove(Cycle cycles)  
 Cycle save(Cycle cycles)  
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Class DefaultModeDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.DefaultModeDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

DefaultModeDao 
 

@Repository(value="defaultModeDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class DefaultModeDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements DefaultModeDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

DefaultModeDaoImpl()   

   

Methods 

 DefaultMode get()  
 DefaultMode save(DefaultMode defaultMode)  

Class DomainDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.DomainDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

DomainDao 
 

@Repository(value="domainDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class DomainDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements DomainDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

DomainDaoImpl()   
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Methods 

 Domain get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Domain> getAll()  
 java.util.List<Domain> getAllButChildren(Domain parent)  
 java.util.List<Domain> getAvailableForAssign(Domain domain, User user)  
 java.util.List<Domain> getAvailableForAssign(User user)  

 void remove(Domain Domain)  
 Domain save(Domain Domain)  

Class ExpertiseDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.ExpertiseDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

ExpertiseDao 
 

@Repository(value="expertiseDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class ExpertiseDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements ExpertiseDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

ExpertiseDaoImpl()   

   

Methods 

 Expertise get(java.lang.Long id 
 java.util.List<Expertise> getAll()  

 java.util.List<ExpertiseE> getAllE()  
 ExpertiseE getE(java.lang.Long id)  

 java.util.List<Expertise> getExpertiseByUserByDomain(User user, Domain domain)  
 java.util.List<ExpertiseE> getExpertisesByUser(User user)  

 java.util.List<User> getUsersWithExpertise()  
 java.util.List<User> getUsersWithNoExpertise()  

 void remove(Expertise expertise)  
 Expertise save(Expertise expertise)  
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Class PageDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.PageDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

PageDao 
 

@Repository(value="pageDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class PageDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements PageDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

PageDaoImpl()   

   

Methods 

 Page get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Page> getAll()  
 java.util.List<Page> getAllNonCorp()  
 java.util.List<Page> getAllNonCorp(Page page)  

Class PhaseDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.PhaseDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

PhaseDao 
 

@Repository(value="phaseDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class PhaseDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements PhaseDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 
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PhaseDaoImpl()   

   

Methods 

 Phase get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Phase> getAll()  
 java.util.List<Phase> getOpenPhases(java.lang.String kind)  

 void remove(Phase phase)  
 Phase save(Phase phase)  

Class RatingDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.RatingDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

RatingDao 
 

@Repository(value="ratingDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class RatingDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements RatingDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

RatingDaoImpl()   

   

Methods 

 Rating get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Rating> getAll()  
 java.util.List<Rating> getRating(Phase phase)  

 void remove(Rating rating)  
 Rating save(Rating rating)  

Class ReviewModeDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.ReviewModeDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

ReviewModeDao 
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@Repository(value="reviewModeDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class ReviewModeDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements ReviewModeDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

ReviewModeDaoImpl()   

   

Methods 

 ReviewMode get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ReviewMode> getAll()  

Class ScoreHistoryDaoImp 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.ScoreHistoryDaoImp 
All Implemented Interfaces:  

ScoreHistoryDao 
 

@Repository(value="scoreHistoryDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class ScoreHistoryDaoImp 
extends java.lang.Object 
implements ScoreHistoryDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

ScoreHistoryDaoImp()   

   

Methods 

 ScoreHistory get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ScoreHistory> getAll()  

 User getLastContributor(Page page)  
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 MyNumber getPageScore(Page page)  
 MyNumber getPhaseScore(Phase phase)  
 MyNumber getUserAR(User user)  
 MyNumber getUserScore(User user)  

 void remove(ScoreHistory scoreHistory)  
 ScoreHistory save(ScoreHistory scoreHistory)  

Class UserCorpDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.UserCorpDaoImpl 
All Implemented Interfaces:  

UserCorpDao 
 

@Repository(value="userCorpDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class UserCorpDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements UserCorpDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

UserCorpDaoImpl()   

   

Methods 

 UserCorp get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<UserCorp> getAll()  

 java.util.List<UserCorpE> getAllE()  
 UserCorp getByUser(User user)  

 UserCorpE getE(java.lang.Long id)  
 UserCorp getRandomContributor(Page page)  

 java.util.List<UserCorp> getRandomReviewers(Page page, java.lang.Long number_reviews)  
 void remove(UserCorp userCorp)  

 UserCorp save(UserCorp userCorp)  

Class UserDaoImpl 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.dao.impl.UserDaoImpl 
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All Implemented Interfaces:  
UserDao 

 
@Repository(value="userDao") 
@Transactional(propagation=REQUIRED) 
public class UserDaoImpl 
extends java.lang.Object 
implements UserDao 

 

Field Summary 

protected 
 javax.persistence.EntityManager entityManager  

   

Constructors 

UserDaoImpl()   

   

Methods 

 User get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<User> getAll()  
 java.util.List<User> getAllNonCorp()  
 java.util.List<User> getAllNonCorp(User user)  

 User getByName(java.lang.String name)  
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Package com.ntua.corpwiki.domain  
 

Class Summary 

ArticleProfile   

ArticleProfileE   

ContributionMode   

Cycle   

DefaultMode   

Domain   

Expertise   

ExpertiseE   

MyNumber   

Page   

Phase   
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Class ArticleProfile 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.ArticleProfile 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class ArticleProfile 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

ArticleProfile()   

ArticleProfile(DefaultMode defaultMode)   

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.lang.Long getContributionDuration()  

 ContributionMode getContributionMode()  
 Domain getDomain()  

 java.lang.Long getId()  
 java.lang.Double getMaxRejectedReviews()  

 java.lang.Long getMinSubmittedReviews()  
 Page getPage()  

 java.lang.Long getReviewDuration()  
 ReviewMode getReviewMode()  

 java.lang.String getStartWith()  
 java.lang.Double getThreshhold()  

 int hashCode()  
 void setContributionDuration(java.lang.Long contributionDuration)  
 void setContributionMode(ContributionMode contributionMode)  
 void setDomain(Domain domain)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setMaxRejectedReviews(java.lang.Double maxRejectedReviews)  
 void setMinSubmittedReviews(java.lang.Long minSubmittedReviews)  
 void setPage(Page page)  
 void setReviewDuration(java.lang.Long reviewDuration)  
 void setReviewMode(ReviewMode reviewMode)  
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 void setStartWith(java.lang.String startWith)  
 void setThreshhold(java.lang.Double threshhold)  

 java.lang.String toString()  

Class ArticleProfileE 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.ArticleProfileE 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class ArticleProfileE 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

ArticleProfileE()   

   

Methods 

 java.lang.Long getContributionDuration()  
 java.lang.Long getContributionMode()  

 java.lang.String getContributionModeName()  
 java.lang.Long getDomain()  

 java.lang.String getDomainName()  
 java.lang.Long getId()  

 java.lang.Double getMaxRejectedReviews()  
 java.lang.Long getMinSubmittedReviews()  
 java.lang.Long getPage()  

 java.lang.String getPageTitle()  
 java.lang.Long getReviewDuration()  
 java.lang.Long getReviewMode()  

 java.lang.String getReviewModeName()  
 java.lang.String getStartWith()  
 java.lang.Float getThreshhold()  

 void setStartWith(java.lang.String startWith)  

Class ContributionMode 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.ContributionMode 
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All Implemented Interfaces:  
java.io.Serializable 

 
public class ContributionMode 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

ContributionMode()   

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.lang.Long getId()  

 java.lang.String getName()  
 int hashCode()  

 void setId(java.lang.Long id)  
 void setName(java.lang.String name)  

 java.lang.String toString()  

Class Cycle 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.Cycle 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class Cycle 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

Cycle()   

Cycle(User user, Phase phase)   

   

Methods 

 void close()  
 boolean equals(java.lang.Object obj)  

 void expire()  
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 java.sql.Timestamp getDateEnded()  
 java.sql.Timestamp getDateStarted()  

 java.lang.Long getId()  
 Phase getPhase()  

 java.lang.String getStatus()  
 User getUser()  

 int hashCode()  
 void reject()  
 void setDateEnded(java.sql.Timestamp dateEnded)  
 void setDateStarted(java.sql.Timestamp dateStarted)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setPhase(Phase phase)  
 void setStatus(java.lang.String status)  
 void setUser(User user)  
 void submit()  

 java.lang.String toString()  
 void update()  

Class DefaultMode 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.DefaultMode 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class DefaultMode 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

DefaultMode()   

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.lang.Long getContributionDuration()  

 ContributionMode getContributionMode()  
 java.lang.Long getId()  

 java.lang.Double getMaxRejectedReviews()  
 java.lang.Long getMinSubmittedReviews()  
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 java.lang.Long getReviewDuration()  
 ReviewMode getReviewMode()  

 java.lang.Double getThreshhold()  
 int hashCode()  

 void setContributionDuration(java.lang.Long contributionDuration)  
 void setContributionMode(ContributionMode contributionMode)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setMaxRejectedReviews(java.lang.Double maxRejectedReviews)  
 void setMinSubmittedReviews(java.lang.Long minSubmittedReviews)  
 void setReviewDuration(java.lang.Long reviewDuration)  
 void setReviewMode(ReviewMode reviewMode)  
 void setThreshhold(java.lang.Double threshhold)  

 java.lang.String toString()  

Class Domain 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.Domain 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class Domain 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

Domain()   

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.lang.Long getId()  

 java.lang.String getName()  
 Domain getParent()  

 int hashCode()  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setName(java.lang.String name)  
 void setParent(Domain parent)  

 java.lang.String toString()  



 

 191

Class Expertise 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.Expertise 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class Expertise 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

Expertise()   

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 Domain getDomain()  

 java.lang.Long getId()  
 java.lang.Long getLevel()  

 User getUser()  
 int hashCode()  

 void setDomain(Domain domain)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setLevel(java.lang.Long level)  
 void setUser(User user)  

 java.lang.String toString()  
 

Class ExpertiseE 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.ExpertiseE 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class ExpertiseE 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 
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ExpertiseE()  
             

   

Methods 

 java.lang.Long getDomain()  
 java.lang.String getDomainName()  
 java.lang.Long getId()  
 java.lang.Long getLevel()  
 java.lang.Long getUser()  

 java.lang.String getUserName()  
 void setDomain(java.lang.Long domain)  
 void setDomainName(java.lang.String domainName)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setLevel(java.lang.Long level)  
 void setUser(java.lang.Long user)  
 void setUserName(java.lang.String userName)  

Class MyNumber 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.MyNumber 

 
public class MyNumber 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

MyNumber()   

   

Methods 

 java.lang.Double getNumber()  
 void setNumber(java.lang.Double number)  

 java.lang.String toString()  

Class Page 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.Page 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class Page 
extends java.lang.Object 
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implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

Page()   

Page(java.lang.Long id)   

   

Methods 

 java.lang.Long getId()  
 java.lang.String getTitle()  

 void setId(java.lang.Long id)  
 void setTittle(java.lang.String title)  

 java.lang.String toString()  

Class Phase 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.Phase 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class Phase 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

Phase()   

Phase(Page page, java.lang.Long aa, java.lang.String kind)   

   

Methods 

 void close()  
 boolean equals(java.lang.Object obj)  

 java.lang.Long getAa()  
 java.sql.Timestamp getDateEnded()  
 java.sql.Timestamp getDateStarted()  

 java.lang.Long getId()  
 java.lang.String getKind()  

 Page getPage()  
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 int hashCode()  
 void setAa(java.lang.Long aa)  
 void setDateEnded(java.sql.Timestamp dateEnded)  
 void setDateStarted(java.sql.Timestamp dateStarted)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setKind(java.lang.String kind)  
 void setPage(Page page)  

 java.lang.String toString()  

Class Rating 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.Rating 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class Rating 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

Rating()   

Rating(Cycle cycle, double rating, java.lang.String comments)   

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.lang.String getAnswer()  
 java.lang.String getComments()  

 Cycle getCycle()  
 java.lang.Long getId()  

 java.lang.Double getRating()  
 int hashCode()  

 void setAnswer(java.lang.String answer)  
 void setComments(java.lang.String comments)  
 void setCycle(Cycle cycle)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setRating(java.lang.Double rating)  

 java.lang.String toString()  
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Class ReviewMode 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.ReviewMode 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class ReviewMode 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

ReviewMode()  
             

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.lang.Long getId()  

 java.lang.String getName()  
 int hashCode()  

 void setId(java.lang.Long id)  
 void setName(java.lang.String name)  

 java.lang.String toString()  

Class ScoreHistory 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.ScoreHistory 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class ScoreHistory 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

ScoreHistory()  
ScoreHistory(Page page, java.lang.Double pageScoreN, java.lang.Double pageScoreP, User user, 
java.lang.Double userScore, java.lang.Double userAR)  
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Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.sql.Timestamp getDate()  

 java.lang.Long getId()  
 Page getPage()  

 java.lang.Double getPageScoreN()  
 java.lang.Double getPageScoreP()  

 User getUser()  
 java.lang.Double getUserAR()  
 java.lang.Double getUserScore()  

 int hashCode()  
 void setDateStarted(java.sql.Timestamp date)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setPage(Page page)  
 void setPageScoreN(java.lang.Double pageScoreN)  
 void setPageScoreP(java.lang.Double pageScoreP)  
 void setUser(User user)  
 void setUserAR(java.lang.Double userAR)  
 void setUserScore(java.lang.Double userScore)  

Class User 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.User 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class User 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

User()   

User(java.lang.Long id)   

   

Methods 

 java.lang.Long getId()  
 java.lang.String getName()  
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 java.lang.String getPassword()  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setName(java.lang.String name)  
 void setPassword(java.lang.String password)  

 java.lang.String toString()  

Class UserCorp 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.UserCorp 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable 
 

public class UserCorp 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 
See Also: 

Serialized Form 
 

Constructors 

UserCorp()   

   

Methods 

 boolean equals(java.lang.Object obj)  
 java.lang.Boolean getAdminAllowed()             
 java.lang.Boolean getEditAllowed()             

 java.lang.Long getId()  
 java.lang.Boolean getRateAllowed()  

 User getUser()  
 int hashCode()  

 void setAdminAllowed(java.lang.Boolean adminAllowed)  
 void setEditAllowed(java.lang.Boolean editAllowed)  
 void setId(java.lang.Long id)  
 void setRateAllowed(java.lang.Boolean rateAllowed)  
 void setUser(User user)  

 java.lang.String toString()  

Class UserCorpE 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.domain.UserCorpE 
All Implemented Interfaces:  
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java.io.Serializable 
 

public class UserCorpE 
extends java.lang.Object 
implements java.io.Serializable 

 

Constructors 

UserCorpE()   

   

Methods 

 java.lang.Boolean getAdminAllowed()         
 java.lang.Boolean getEditAllowed()       

 java.lang.Long getId()       
 java.lang.Boolean getRateAllowed()       

 java.lang.Long getUser()     
 java.lang.String getUserName()           
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Package com.ntua.corpwiki.editor  
 

Class Summary 

ArticleProfilePropertyEditor   

ContributionModePropertyEditor   

CyclePropertyEditor   

DefaultModePropertyEditor   

DomainPropertyEditor   

ExpertisePropertyEditor   

PagePropertyEditor   

PhasePropertyEditor   

RatingPropertyEditor   

ReviewModePropertyEditor   

ScoreHistoryPropertyEditor   

UserCorpPropertyEditor   

UserPropertyEditor   
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Class ArticleProfilePropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.ArticleProfilePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class ArticleProfilePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

ArticleProfilePropertyEditor(ArticleProfileService articleProfileService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class ContributionModePropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.ContributionModePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class ContributionModePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

ContributionModePropertyEditor(ContributionModeService contributionModeService)  
            
   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class CyclePropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.CyclePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
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public class CyclePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

CyclePropertyEditor(CycleService cycleService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class DefaultModePropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.DefaultModePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class DefaultModePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

DefaultModePropertyEditor(DefaultModeService defaultModeService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class DomainPropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.DomainPropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class DomainPropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

DomainPropertyEditor(DomainService domainService)   

   



 

 202

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

 

Class ExpertisePropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.ExpertisePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class ExpertisePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

ExpertisePropertyEditor(ExpertiseService expertiseService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class PagePropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.PagePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class PagePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

PagePropertyEditor(PageService pageService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class PhasePropertyEditor 
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java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.UserCorpPropertyEditor 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.PhasePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class PhasePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

PhasePropertyEditor(PhaseService phaseService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class RatingPropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.RatingPropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class RatingPropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

RatingPropertyEditor(RatingService ratingService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class ReviewModePropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.ReviewModePropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
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public class ReviewModePropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

ReviewModePropertyEditor(ReviewModeService reviewModeService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class ScoreHistoryPropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.UserCorpPropertyEditor 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.ScoreHistoryPropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class ScoreHistoryPropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

ScoreHistoryPropertyEditor(ScoreHistoryService scoreHistoryService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class UserCorpPropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.UserCorpPropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class UserCorpPropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 
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UserCorpPropertyEditor(UserCorpService userCorpService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  
 void setAsText(java.lang.String text)  

Class UserPropertyEditor 
 
java.lang.Object 
  java.beans.PropertyEditorSupport 
      com.ntua.corpwiki.editor.UserCorpPropertyEditor 
All Implemented Interfaces:  

java.beans.PropertyEditor 
 

public class UserPropertyEditor 
extends java.beans.PropertyEditorSupport 

 

Constructors 

UserPropertyEditor(UserService userService)   

   

Methods 

 java.lang.String getAsText()  

 void setAsText(java.lang.String text)  

Package com.ntua.corpwiki.service  
 

Class Summary 

ArticleProfileService   

ContributionModeService   

CycleService   

DefaultModeService   

DomainService   

EngineService   

ExpertiseService   

MathService   

MLPerceptronService   

PageService   

PasswordEncoderService   
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PhaseService   

RatingService   

ReviewModeService   

ScoreHistoryService   

UserCorpService   

UserService   

Class ArticleProfileService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.ArticleProfileService 

 
@Service 
public class ArticleProfileService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ArticleProfileService()   

   

Methods 

 ArticleProfile get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ArticleProfile> getAll()  

 java.util.List<ArticleProfileE> getAllE()  
 ArticleProfile getByPage(Page page)  

 ArticleProfileE getE(java.lang.Long id)  
 void remove(ArticleProfile articleProfile)  

 ArticleProfile save(ArticleProfile articleProfile)  

Class ContributionModeService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.ContributionModeService 

 
@Service 
public class ContributionModeService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ContributionModeService()   

   

Methods 
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 ContributionMode get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ContributionMode> getAll()  

Class CycleService 
 

java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.CycleService 

 
@Service 
public class CycleService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

CycleService()   

   

Methods 

 Cycle get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Cycle> getAll()  
 java.util.List<Cycle> getAll(java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getCycles(Phase phase, java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getCycles(java.lang.String kind, java.lang.String status)  
 java.util.List<Cycle> getExpiredCycles(java.lang.String kind, java.lang.String status)  

 void reject(Cycle cycle)  
 void remove(Cycle cycle)  

 Cycle save(Cycle cycle)  
 void submit(Cycle cycle)  

Class DefaultModeService 
 

java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.DefaultModeService 

 
@Service 
public class DefaultModeService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

DefaultModeService()             

   

Methods 

 DefaultMode get()  
 DefaultMode save(DefaultMode defaultMode)  
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Class DomainService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.DomainService 

 
@Service 
public class DomainService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

DomainService()   

   

Methods 

 Domain get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Domain> getAll()  
 java.util.List<Domain> getAllButChildren(Domain parent)  
 java.util.List<Domain> getAvailableForAssign(Domain domain, User user)  
 java.util.List<Domain> getAvailableForAssign(User user)  

 void remove(Domain domain)  
 Domain save(Domain domain)  

Class EngineService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.EngineService 

 
@Service 
public class EngineService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

EngineService()   

   

Methods 

 void check()  
 void checkContributions()  
 void checkReviews()  

 UserCorp chooseContributor(Phase phase)  
 java.util.List<UserCorp> chooseReviewers(Phase phase)  

 java.lang.Double getTotalScore()  
 void startContributionCycle(Phase phase)  
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 Phase startContributionPhase(Phase oldPhase)  
 Phase startFirstContributionPhase(Page page)  
 Phase startFirstReviewPhase(Page page)  

 void startReviewCycle(Phase phase)  
 Phase startReviewPhase(Phase oldPhase)  
 Phase startStablePhase(Phase oldPhase)  

Class ExpertiseService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.ExpertiseService 

 
@Service 
public class ExpertiseService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ExpertiseService()   

   

Methods 

 Expertise get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Expertise> getAll()  

 java.util.List<ExpertiseE> getAllE()  
 ExpertiseE getE(java.lang.Long id)  

 java.util.List<Expertise> getExpertiseByUserByDomain(User user, Domain domain)  
 java.util.List<ExpertiseE> getExpertisesByUser(User user)  

 java.util.List<User> getUsersWithExpertise()  
 java.util.List<User> getUsersWithNoExpertise()  

 void remove(Expertise expertise)  
 Expertise save(Expertise expertise)  

Class MathService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.MathService 

 
public class MathService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

MathService()   
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Methods 

static double getMax(double[] data)  
static double getMean(double[] data)  
static double getMin(double[] data)  
static double getPostmnmx(double data, double min, double max)  
static double getPoststd(double data, double std, double mean)  

static double[] getPremnmx(double[] data)  
static double getPremnmx(double data, double min, double max)  

static double[] getPrestd(double[] data)  
static double getPrestd(double data, double std, double mean)  

static double[] getProccess(double[] data)  
static double getSDFast(double[] data)  
static double getSDKnuth(double[] data)  

Class MLPerceptronService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.MLPerceptronService 

 
@Service 
public class MLPerceptronService 
extends java.lang.Object 

 

Field Summary 

static java.lang.String neuralFile  
static java.lang.String trainSetFile  
static java.lang.String trainSetPostFile  
   

Constructors 

MLPerceptronService()   

   

Methods 

 double calculateOutput(java.lang.String inputString, NeuralNetwork loadedMlPerceptron)  
 void train()  

Class PageService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.PageService 

 
@Service 
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public class PageService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

PageService()   

   

Methods 

 Page get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Page> getAll()  
 java.util.List<Page> getAllNonCorp()  
 java.util.List<Page> getAllNonCorp(Page page)  

Class PasswordEncoderService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.PasswordEncoderService 
All Implemented Interfaces:  

org.springframework.security.providers.encoding.PasswordEncoder 
 

@Service 
public class PasswordEncoderService 
extends java.lang.Object 
implements org.springframework.security.providers.encoding.PasswordEncoder 

 

Constructors 

PasswordEncoderService()   

   

Methods 

 java.lang.String encodePassword(java.lang.String rawPass, java.lang.Object salt)  
 boolean isPasswordValid(java.lang.String encPass, java.lang.String rawPass, 

java.lang.Object salt)  

Class PhaseService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.PhaseService 

 
@Service 
public class PhaseService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

PhaseService()   
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Methods 

 Phase get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Phase> getAll()  
 java.util.List<Phase> getOpenPhases(java.lang.String kind)  

 void remove(Phase phase)  
 Phase save(Phase phase)  

Class RatingService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.RatingService 

 
@Service 
public class RatingService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

RatingService()   

   

Methods 

 Rating get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<Rating> getAll()             
 java.util.List<Rating> getRating(Phase phase)  

 void remove(Rating rating)  
 Rating save(Rating rating)  

Class ReviewModeService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.ReviewModeService 

 
@Service 
public class ReviewModeService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ReviewModeService()   

   

Methods 
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 ReviewMode get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ReviewMode> getAll()  

Class ScoreHistoryService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.ScoreHistoryService 

 
@Service 
public class ScoreHistoryService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

ScoreHistoryService()   

   

Methods 

 ScoreHistory get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<ScoreHistory> getAll()  

 User getLastContributor(Page page)  
 MyNumber getPageScore(Page page)  
 MyNumber getPhaseScore(Phase phase)  
 MyNumber getUserAR(User user)  
 MyNumber getUserScore(User user)  

 void remove(ScoreHistory scoreHistory)  
 ScoreHistory save(ScoreHistory scoreHistory)  

 void updateHistoryTable(Phase phase)  

Class UserCorpService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.UserCorpService 

 
@Service 
public class UserCorpService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

UserCorpService()   

   

Methods 

 UserCorp get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<UserCorp> getAll()  
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 java.util.List<UserCorpE> getAllE()  
 UserCorp getByUser(User user)  

 UserCorpE getE(java.lang.Long id)  
 UserCorp getFFNNContributor(Page page 
 UserCorp getHFFNNContributor(Page page)  
 UserCorp getRandomContributor(Page page)  

 java.util.List<UserCorp> getRandomReviewers(Page page, java.lang.Long number_reviews)  
 void remove(UserCorp userCorp)  

 UserCorp save(UserCorp userCorp)  

Class UserService 
 
java.lang.Object 
  com.ntua.corpwiki.service.UserService 

 
@Service 
public class UserService 
extends java.lang.Object 

 

Constructors 

UserService()   

   

Methods 

 User get(java.lang.Long id)  
 java.util.List<User> getAll()  
 java.util.List<User> getAllNonCorp()  
 java.util.List<User> getAllNonCorp(User user 

 User getByName(java.lang.String name)  
 
 
 
 


