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Περίληψη 
 

Στην επικοινωνία ανθρώπου προς άνθρωπο, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται 

εμπλουτίζονται με τις χειρονομίες, τη στάση του σώματος, το βλέμμα και γενικά από 

πληροφορίες που δεν προφέρονται ή γράφονται, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία. Όλες 

αυτές οι πληροφορίες αλλά και άλλες που προκύπτουν έμμεσα, από τις άμεσα 

ανταλλασσόμενες πληροφορίες, ονομάζονται συμφραζόμενα. Αντίθετα, στην επικοινωνία 

ανθρώπου υπολογιστών όμως δεν μπορεί να γίνει το ίδιο. Σε μια εφαρμογή θα πρέπει οι 

πτυχές της επικοινωνίας να δηλωθούν εκ των προτέρων.  Εμπλουτίζοντας με συμφραζόμενα 

την επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπειρίας των χρηστών. 

Η πραγματικότητα όμως φανερώνει ότι είναι γενικά δύσκολος αυτός ο εμπλουτισμός της 

επικοινωνίας. Θα πρέπει να καθοριστούν εκ των προτέρων τα «τι», «ποιος» και «που» 

εμπλέκεται και «πως» χρησιμοποιείται η πληροφορία , πριν ακόμα δημιουργηθεί η εφαρμογή 

και αυτό είναι το δύσκολο.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης 

πληροφοριών, που να μπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες με συμφραζόμενες πληροφορίες.  

Μέσα από μια απλοποιημένη  διεπαφή, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τις συμφραζόμενες 

πληροφορίες  που μπορεί να ανταλλάσει μια εφαρμογή, με το υπολογιστικό σύστημα. Οι 

πτυχές της επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά πεδία μιας κατηγορίας ενδιαφέροντος δηλώνονται 

περιγραφικά, ακολουθώντας το μοντέλο δεδομένων συμφραζομένων ιδιοτήτων (context data 

model). Οπότε, ένας χρήστης μπορεί να καθορίσει εύκολα και γρήγορα πλήθος από 

χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζουν μια οντότητα στο πλαίσιο των 

συμφραζομένων πληροφοριών, σχεδιάζοντας τη λογική της εφαρμογής που τα χρησιμοποιεί. 

Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το πεδίο γνώσης της πληροφορίας, 

προσθέτοντας ή αφαιρώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πληροφορίας ή ακόμα 

μεταβάλλοντας τη σημασιολογία αυτών που ήδη υπάρχουν.   

Η σχεδίαση του μοντέλου πληροφορίας έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργίες εισαγωγής και 

αναζήτησης πληροφορίας, παρέχοντας ένα αξιόπιστο περιβάλλον για την υποστήριξη 

πολλαπλών χρηστών.  

Μέσα από τις παρερχόμενες δικτυακές υπηρεσίες, που υλοποιούνται, παρέχεται ένα καθολικά 

προσβάσιμο, διαλειτουργικό πλαίσιο ανάπτυξης υπηρεσιών με συμφραζόμενες πληροφορίες. 

 Τέλος, το σύστημα αυτό μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε καθιερωμένα εργαλεία ανάπτυξης, 

περιεχομένου διευκολύνοντας την ολοκλήρωση των εφαρμογών. 

 

Όροι κλειδιά: συμφραζόμενη πληροφορία, σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, μοντέλο 

δεδομένων, διαλειτουργικότητα, υπηρεσίες διαδικτύου, προσβασιμότητα, ολοκλήρωση. 
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Abstract 
 

In human to human communication, information exchange is enriched with gestures, body 

posture, gaze and general information that is not spoken or written, thus facilitating the 

communication. All these and other information obtained indirectly from the directly exchanged 

information, is known as contextual. On the contrary, human – to – computer interaction cannot 

be the same. In the frames of an application aspects of communication should to be declared in 

advance. Enriching the context of human – to – computer communication will lead to increased 

user experience. The reality shows that, generally, it is difficult to enrich this type of 

communication. We must determine in advance the information of “what”, “who” and “where” 

is involved and “how” is used, even before creating the application.  

The aim of this work is to develop a management information system that supports context 

aware services. Through a simplified interface, the user can define the contextual information 

can be exchanged in applications, with the computing system. These aspects of communication, 

the characteristics fields of an entity of interest can be declared descriptive, based on the 

context data model. So, a user can easily and quickly determine many features of interest that 

characterize an entity within the context of information, designing the application logic that 

uses that context. Anytime, user can change domain knowledge of information by adding or 

removing features of the information or even change the semantics of the existing ones.  

The design of the information model is optimized for search and inserts functionalities, thus 

providing a reliable environment to support multiple users.  

Through the web services, implemented in the frames of this work, it is provided a universally 

accessible, interoperable framework to develop services with contextual information.  

Finally, this management system can also be integrated into mainstream development content 

management systems, facilitating the integration of applications. 

 

 

Key terms: contextual information, management information system, data model, 

interoperability, Web services, accessibility, integration. 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στη μητέρα μου, 

για την ατελείωτη συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια! 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

 

 

 

 

Ευχαριστίες 

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, η οποία δεν ήθελε να αποσπάσει τη 

σκέψη μου καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής της εργασίας. 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Δρ. Χ. Πατρικάκη, για τις ατελείωτες συναντήσεις, 

συζητήσεις, υπομονή, το χρόνο που αφιέρωσε και την άψογη συνεργασία μας. 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

 

 

 

 

 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης 

Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 
 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ιουλιανός Γ. Νότος 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ε. Ν. Πρωτονοτάριος 

Συνεπιβλέπων:   Δρ. Χ. Ζ. Πατρικάκης 

 

Αθήνα 2009 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα 2008 - 2009 Page 9 

 

Περιεχόμενα 

 

Περίληψη 3 

Abstract 4 

Περιεχόμενα 9 

1. Εισαγωγή 11 

1.1 Οι σύγχρονες ανάγκες 13 

1.1.1 Κινητικότητα (Mobility) 14 

1.1.2 Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης (Location Aware Services) 14 

1.1.3 Διαλειτουργικότητα (interoperability) και πρότυπα (standards) 15 

1.1.4 Ολοκλήρωση Λειτουργιών (Operations’ Integration) 18 

1.2 Το Internet – Παγκόσμια Πηγή Πληροφοριών 19 

2. Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Υπάρχουσες Υποδομές 20 

2.1 Εισαγωγή 20 

2.2 Παγκόσμιο σύστημα θεσιθεσίας 21 

2.3 Υπηρεσίες χαρτογράφησης (Mapping Services) 23 

2.4 Επισκόπηση τεχνολογιών 24 

3 Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος 26 

3.1 Εισαγωγή 26 

3.2 Οντολογική Σχεδίαση 29 

3.3 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 39 

3.4 Υλοποίηση και Εργαλεία Ανάπτυξης 42 

4 Διαχείριση Πληροφορίας στο Σύστημα 43 

4.1 Εισαγωγή και εγγραφή χρήστη 43 

4.2 Επεξεργασία Κατηγοριών Ενδιαφέροντος 44 

4.3 Επεξεργασία Πεδίων Ενδιαφέροντος για μια Κατηγορία 50 

4.4 Διαχείριση εγγραφών και πληροφορίας 54 

5 Χρήση Υπηρεσιών του Συστήματος 58 

5.1 Εισαγωγή 58 

5.2 Περίπτωση Εφαρμογής: Χρήση Υπηρεσίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 62 

6 Συμπεράσματα 66 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα 2008 - 2009 Page 10 

 

6.1 Συμπεράσματα Σχεδίασης Συστήματος 66 

6.2 Επεκτασιμότητα και Ολοκλήρωση με Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content 

Management Systems - CMS) 67 

6.2.1 Ολοκλήρωση συστήματος με το DotNetNuke 67 

6.2.1.1 Διαχείριση Χρηστών και Δικαιωμάτων 68 

6.2.1.2 Διαχείριση Σελίδων 70 

6.2.1.3 Διαχείριση Κατηγοριών στις Σελίδες 77 

Εικόνες 79 

Βιβλιογραφία 81 

 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα 2008 - 2009 Page 11 

 

1. Εισαγωγή 
 

Στην καθημερινή επικοινωνία ανθρώπου προς άνθρωπο, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται 

δεν αποτελούνται μόνο από τις λεκτικές πληροφορίες που προφέρονται ή γράφονται. Πολλές 

πληροφορίες επίσης ανταλλάσσονται με τις χειρονομίες, τη στάση του σώματος, το βλέμμα κτλ. 

Οι πληροφορίες αυτές, λαμβανόμενες υπόψη, όταν ερμηνεύονται, μπορεί να είναι χρήσιμες, 

να εμπλουτίσουν με νόημα και να διευκολύνουν την επικοινωνία. Όλες αυτές οι πληροφορίες 

αλλά και άλλες που προκύπτουν έμμεσα, από τις άμεσα ανταλλασσόμενες πληροφορίες, 

ονομάζονται συμφραζόμενα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι όταν μια πρόταση περιέχει λέξεις 

από άγνωστο γνωστικό πεδίο. Τότε, το νόημα της πρότασης προκύπτει έμμεσα, ερμηνεύοντας 

τα νοήματα από τις επιμέρους φράσεις που περιέχει.  

Τα συμφραζόμενα λοιπόν, απλοποιούν και εμπλουτίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου προς άνθρωπο. Ωστόσο, ο εμπλουτισμός με συμφραζόμενα της 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής παραμένει δύσκολος. Εφαρμογές σε κατανεμημένα και 

μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως δίκτυα κινητών συσκευών, θα πρέπει να είναι στενά 

συνδεδεμένα με τα συμφραζόμενα (context), ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ένα μοντέλο μιας υποδομής για συμφραζόμενα το οποίο 

βασίζεται στη λογική πρώτης τάξης, περιγράφεται στο (1).   

Οι τρέχουσες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να ενισχυθούν με χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα επίγνωσης θέσης, παρέχοντας στο χρήστη μια ομαλή μετάβαση προς τις υπηρεσίες 

επίγνωσης καταστάσεων με συμφραζόμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες, οι καταστάσεις, 

όπως και οι υπηρεσίες και οι τεχνικές υποδομές μπορούν να αλλάξουν ακόμα και στο 

ενδιάμεσο μιας επικοινωνίας π.χ. το δίκτυο, ο σταθμός βάσης, ή το σύστημα εντοπισμού θέσης 

άλλαξε, καθώς ο χρήστης κινείται από ένα σημείο σε ένα άλλο. Επίσης  η φυσική πληροφορία 

λ.χ. η φωτεινότητα, ο θόρυβος, η θερμοκρασία, ο καιρός κτλ, μπορεί να αλλάξει αρκετά.  

Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες που είναι στενά συνδεδεμένες με την επίγνωση της 

θέσης του χρήστη και σημεία θέσης στο περιβάλλοντα χώρο. Τα σημεία αυτά τα αποκαλούμε 

σημεία ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που εμπλέκονται μπορεί να αποτελούν λεπτομέρειες 

σε χαμηλό επίπεδο, λ.χ. φωτεινότητα, θερμοκρασία, διεπαφή εφαρμογής, ταχύτητα 

εξυπηρέτησης, είδος πληροφορίας κτλ, ή σε υψηλότερο επίπεδο της εφαρμογής λ.χ. 

ημερολογιακό πρόγραμμα, διαθεσιμότητα χρήστη κτλ. 

Τα σημεία ενδιαφέροντος, πέρα από τη θέση, αποτελούνται από πληροφορίες για στοιχεία 

ενδιαφέροντος, που βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες. Απεικονίζοντας τις θέσεις μαζί με τις 

πληροφορίες που υπάρχουν γι’ αυτές, σε ένα χάρτη, έχουμε μια άμεση οπτική αναπαράσταση 

των πληροφοριών σε σχέση με τη θέση του χρήστη.  Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ένα 

πολυκατάστημα, το οποίο ενώ εντοπίζεται σε ένα σημείο στο χάρτη, περιλαμβάνει πολλά 
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στοιχεία ενδιαφέροντος, για ένα χρήστη ή για μια εφαρμογή, π.χ. μπορεί να περιλαμβάνει ένα 

εφημερεύον φαρμακείο, ένα βενζινάδικο ή μια συστάδα γραφείων. Και φυσικά η πληροφορία 

σχετικά με αυτό το σημείο, μπορεί να είναι γενικευμένη π.χ. πολυκατάστημα, αλλά μπορεί να 

είναι και πιο λεπτομερής, με βάση τα καταστήματα περιλαμβάνει, ώρες λειτουργίας κτλ. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα σημεία ενδιαφέροντος, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με 

τη λειτουργικότητα των στοιχείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο αντίστοιχο σημείο στο 

χάρτη, π.χ. σε φαρμακεία, βενζινάδικα, βιβλιοπωλεία, νοσοκομε6ία, περίπτερα, εστιατόρια, 

κινηματογράφοι, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, κάδοι ανακύκλωσής, αίθουσες αναψυχής κτλ. 

Είναι προφανές πως η κατηγορία ενδιαφέροντος, μπορεί να περιλαμβάνει γενικά στοιχεία, 

όπως κτήρια, υπηρεσίες, αλλά και ειδικότερα στοιχεία, όπως οι κάδοι ανακύκλωσης (ανά 

κατηγορία στοιχείων ανακύκλωσης λ.χ. χαρτί, γυαλί, κτλ), στάσεις λεωφορείων (ανά 

δρομολόγιο) κτλ.  

Τα «τι» (είναι) και «που» (βρίσκονται τα στοιχεία αυτά ενδιαφέροντος) είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με το χρήστη και τη θέση του. Τα «πως» (χρησιμοποιούνται, λειτουργούν, 

παρουσιάζονται) και «γιατί» (υπάρχουν) έχουν περισσότερο σχέση με την εφαρμογή του 

χρήστη. Στο (2) γίνεται μια προσπάθεια για συστηματικό προσδιορισμό των στοιχείων αυτών 

σε υπηρεσίες με επίγνωση κατάστασης.   

Είναι έκδηλο, ότι τα σημεία ενδιαφέροντος που ανήκουν σε μια συγκεκριμένοι κατηγορία, π.χ. 

φαρμακεία, μοιράζονται τα ίδια γνωρίσματα, π.χ. ώρες λειτουργίας, ημέρες και ώρες 

εφημερίας. Επίσης, οι κατηγορίες μπορεί να δομούνται και ιεραρχικά, μοιράζοντας στοιχεία 

ενδιαφέροντος, π.χ. για όλα τα καταστήματα μπορούμε να διακρίνουμε το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα «ώρες λειτουργίας» ή «πρόγραμμα».  Επίσης το γνώρισμα αυτό, το διακρίνουμε και 

για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, για τις «ώρες λειτουργίας» τους, εξυπηρετούν τον 

πολίτη.  

Ακόμα είναι σημαντικό, να επισημανθεί, πως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για ένα στοιχείο 

ενδιαφέροντος, μπορεί να αλλάζουν με το χρόνο (επίκαιρο). Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα 

εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, βενζινάδικα κτλ. Ανάλογα με την ώρα και την ημέρα 

και γενικότερα το χρονικό πλαίσιο που τίθεται η ερώτηση, ένα στοιχείο μιας κατηγορίας 

ενδιαφέροντος, π.χ. ένα φαρμακείο, μπορεί να ανήκει ή όχι σε ένα σημείο ενδιαφέροντος π.χ. 

με βάση το χαρακτηριστικό γνώρισμα αν είναι εφημερεύον ή όχι.  

Επίσης, σημεία ενδιαφέροντος, μπορεί να αποτελούν και εφήμερα μη επαναλαμβανόμενα 

γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα σε μια συγκεκριμένη θέση στο χάρτη.  Ένα ενδεικτικό 

παράδειγμα είναι τα τροχαία ατυχήματα, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κτλ. Το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα για τα σημεία αυτά είναι, ότι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να επιδείξουν μεγάλη 

προσοχή, αν πρόκειται να διαβούν από κάποια τέτοια τοποθεσία, όταν λαμβάνει χώρα το 

γεγονός, γιατί λ.χ. μπορεί να συναντήσουν μεγάλες αναμονές και μποτιλιάρισμα.   
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Τέλος σημειώνεται ότι οι πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος μπορεί να είναι διάχυτες. Για 

παράδειγμα από τουριστικούς οδηγούς στο Internet, μπορούν να προκύψουν κατηγορίες 

ενδιαφέροντος, όπως κινηματογράφοι, εστιατόρια κτλ, διευθύνεις, ωράρια λειτουργίας κτλ. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες ενδιαφέροντος, μπορεί να συλλέγονται από παρόχους υπηρεσιών 

με συστηματικό τρόπο. Έτσι, οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στους χρήστες των 

υπηρεσιών, καθώς πλησιάζουν (ή απομακρύνονται από) τα σημεία αυτά ενδιαφέροντος.  

Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνολική εικόνα απαρτίζεται από δύο τμήματα πληροφορίας: 

- τη πληροφορία για την οποία ο χρήστης ενδιαφέρεται,  

- την πληροφορία η οποία υπάρχει στη συσκευή του χρήστη, όπως η θέση του, η οποία 

προέρχεται από αισθητήρες οι οποίοι είναι προσκολλημένοι στη φορητή συσκευή και 

και επίσης δύο τύπους λειτουργικών εφαρμογών: 

- την υπηρεσία του παρόχου που παρέχει πρόσβαση σ τη πληροφορία για την οποία 

ενδιαφέρεται ο χρήστης και  

- την εφαρμογή που εκτελείται στη συσκευή του χρήστη και συνδιαλλάσσεται με την 

υπηρεσία του παρόχου.  

 

1.1 Οι σύγχρονες ανάγκες 
 

Τα συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης θέσης γίνονται ολοένα και πιο σχετικά σε 

πολλά νέα περιβάλλοντα, βασισμένα στο γεγονός, ότι αποτελούν το πλαίσιο των υπηρεσιών 

επίγνωσης κατάστασης. Αυτό το νέο σκεπτικό, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και να συνάψουν συνεργασίες. Μέσα σε αυτό το 

πνεύμα η Google ανακοίνωσε την υπηρεσία Latitude (3). Το Google Latitude είναι στην ουσία 

μια υπηρεσία εντοπισμού θέσης. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία χαρτογράφησής της Google 

Maps®, απεικονίζει θέσεις των χρηστών και πληροφορίες που οι χρήστες μοιράζονται με τους 

φίλους τους. Πρόκειται για μη επεξεργασμένες πληροφορίες που μοιράζονται όλοι οι φίλοι 

ταυτόχρ6ονα.  

Στα πλαίσια του χώρου ενός πανεπιστημίου, η γνώση της πληροφορίας θέσης των χρηστών 

(καθηγητών, φοιτητών και υπαλλήλων) δημιουργεί ένα νέο είδος υπηρεσιών, βασισμένο στο 

προφίλ τους και τη περιοχή στην οποία βρίσκονται κάθε στιγμή. Στο (4) παρουσιάζεται πως οι 

εφαρμογές επίγνωσης κατάστασης οι οποίες βασίζονται σε τεχνολογίες θέσης μπορούν να 

αναπτυχθούν χάρη σε έναν ομογενοποιητή μεσησμικό (homogenizer middleware) που παρέχει 

πληροφορίες κατάστασης από διάφορες μεθόδους αντίληψης θέσεων όπως GPS, Wi-Fi και 

RFID. Η ιδέα του μεσησμικού είναι αρκετά δημοφιλής σε αρκετές εργασίες (5) (6) (7). 
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Στο (8) γίνεται μια αναπαράσταση γνώσης και σύγκριση διαφόρων μοντέλων αναπαράστασης 

γνώσης και των εξαγόμενων μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές 

επίγνωσης κατάστασης. Συγκεκριμένα δίνεται το μοντέλο αναπαράστασης της γνώσης με τρία 

αυτοκίνητα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και ζητείται να προσδιοριστεί, εάν 

υφίσταται κάποια επικίνδυνη κατάσταση π.χ. τα αυτοκίνητα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Από 

το παράδειγμα αυτό γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχει μια συνεχή ροή πληροφοριών θέσης για να 

εξαχθεί το συμπέρασμα, αν η συγκεκριμένη κατάσταση είναι επικίνδυνη ή όχι, με βάση το 

σημασιολογικό μοντέλο.   

 

1.1.1 Κινητικότητα (Mobility) 

 

Με την εξέλιξη των υπολογιστών από μεγάλα υπολογιστικά συστήματα σε προσωπικούς 

υπολογιστές παρατηρήθηκε η έξαρση της αποδοτικότητας, τόσο στο σπίτι, όσο και στο 

γραφείο. Το όραμα όμως των υπολογιστών ήθελε τον υπολογιστή να ακολουθεί τον άνθρωπο 

στις καθημερινές του δραστηριότητες (9). Η εξέλιξη των υπολογιστών προχώρησε σε φορητούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπολογιστές χειρός. Τα τελευταία χρόνια δε, παρατηρείται 

μεγάλη πρόοδος και στα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς παρέχουν 

λειτουργίες αντίστοιχες των υπολογιστών γραφείου. Χωρίς ο χρήστης τους να είναι 

προσκολλημένος σε μια θέση στο γραφείο ή σε κάποιο κλειστό χώρο, μπορεί να είναι εξίσου 

παραγωγικός, εκμεταλλευόμενος το χρόνο του.  

Η ανάγκη για κινητικότητα τη σημερινή εποχή γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτή. Ένας κλάδος 

της πληροφορικής με τον τίτλο «πανταχού παρόν υπολογιστική» (ubiquitous computing) 

προσπαθεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που περιορίζουν τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί 

υπολογιστές και τις δυνατότητές τους οπουδήποτε κι αν βρίσκεται. Σε αντίθεση με το 

παράδειγμα του υπολογιστή γραφείου, στο οποίο ένας άνθρωπος συνειδητά χρησιμοποιεί ένα 

και μόνο μηχάνημα για συγκεκριμένη χρήση, στο μοντέλο της πανταχού παρόν υπολογιστικής 

κάποιος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί πολλές υπολογίστηκες συσκευές και συστήματα 

ταυτόχρονα στη καθημερινότητά του, πολλές φορές ασυνείδητα, χωρίς απαραίτητα να το 

γνωρίζει (10).   

  

1.1.2 Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης (Location Aware Services) 

 

Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένο με τη κατάσταση ενός χρήστη, 

είναι η θέση του. Αυτό γιατί μια αλλαγή θέσης συνεπάγεται επίσης αλλαγή περιβάλλοντος, 

πρωτίστως φυσικού, ίσως και ηλεκτρονικού – ψηφιακού (π.χ. αλλαγή κυψέλης, σε κυψελωτό 

σύστημα επικοινωνίας, αλλαγή εξυπηρετητή από συστάδα – cluster – εξυπηρετητών που 
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εφαρμόζουν τεχνικές εξισορρόπησης φορτίου – load balancing, κτλ). Τα συστήματα που 

φέρουν αυτή τη παράμετρο, σε συνδυασμό με τη πληροφορία, ονομάζονται συστήματα με 

επίγνωση θέσης (location aware).  

Μια μελέτη των υπηρεσιών επίγνωσης θέσης, από τη μεριά των χρηστών παρουσιάζεται και 

στο (11). Στη μελέτη αυτή διερευνούνται οι ανάγκες των χρηστών, όσον αφορά πέντε κύρια 

σημεία: α) επίκαιρο και ολοκληρωμένο περιεχόμενο, β) ομαλή αλληλεπίδραση, γ) προσωπικό 

περιεχόμενο και περιεχόμενο δημιουργούμενο από το χρήστη δ)  οντότητες συνεχούς 

εξυπηρέτησης και ε) ζητήματα ιδιωτικότητας. Από το κείμενο αυτό εξάγονται συμπεράσματα, 

σχετικά με βασικά θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες χρηστών, με βάση συνεντεύξεις και 

αξιολογήσεις χρηστών και επίσης, αξιολογήσεις ειδικών σε θέματα υπηρεσιών εντοπισμού 

θέσης.  

Πιο προχωρημένες μελέτες (12) χρησιμοποιούν τα πληροφορίες θέσης, για να δημιουργηθούν 

μοντέλα εκμάθησης σημαντικών θέσεων χρηστών και να προβλεφτούν οι κινήσεις τους.  

Μελετώντας όλα αυτά τα παραδείγματα, διαπιστώνουμε, ότι κατά βάθος πρόκειται για 

εξειδικευμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν πληροφορίες κατάστασης. Συγκεκριμένα, η 

εφαρμογή ακολουθεί ένα από τα μοντέλα που περιγράφονται στο (13). Στην ουσία δεν υπάρχει 

κάποιο παράδειγμα εφαρμογής για να υποστηρίζει κάθε τύπο υπηρεσιών επίγνωσης 

κατάστασης. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό, επειδή η κατάσταση είναι στενά συνδεδεμένη με 

την εφαρμογή όπου αναφέρεται. Εξάλλου όπως επισημαίνεται και στο (8) κάθε πανταχού 

παρόν υπολογιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να διατηρεί την υπάρχουσα γνώση. Διατήρηση της 

γνώσης όμως, σημαίνει ότι το πλήθος των χαρακτηριστικών των πληροφοριών παραμένει 

σταθερό. Για παράδειγμα στα συστήματα επίγνωσης θέσης, η θέση ενός χρήστη μπορεί να 

άλλαξε, αλλά το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη του επιπλέον πληροφορίες, π.χ. την αλλαγή 

θερμοκρασίας που επήλθε με την αλλαγή θέσης. Αυτό γιατί εξαρχής το σύστημα δεν 

δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη παράμετρο πληροφορίας. Για να ληφθεί 

υπόψη μια νέα παράμετρος πληροφορίας, θα πρέπει η παράμετρος αυτή να προβλεφθεί στο 

σχεδιασμό του συστήματος.  

 

1.1.3 Διαλειτουργικότητα (interoperability) και πρότυπα (standards) 

 

Στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα από υπολογιστικές συσκευές και συστήματα με διαφορετικές 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Υπάρχουν υπολογιστικά συστήματα (mainframes) που 

καλύπτουν ορόφους κτηρίων, προσωπικοί υπολογιστές για το γραφείο ή το σπίτι (desktop), 

φορητοί υπολογιστές (laptops) για να τους κουβαλάμε σε συναντήσεις, υπολογιστές χειρός 

(PDA) για τις προσωπικές και επαγγελματικές μας ανάγκες και κινητά τηλέφωνα (mobile 

phones) με πολλές δυνατότητες.  
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Επίσης, υπάρχει πλήθος λειτουργικών συστημάτων, για τις συσκευές αυτές. Κάθε μια από τις 

συσκευές που αναφέρθηκαν υποστηρίζει σχεδόν το δικό της λειτουργικό σύστημα.   

Τέλος, υπάρχει τεράστιος αριθμός εφαρμογών (applications), για να καλύψουν τις ανάγκες των 

ανθρώπων και τις προτιμήσεις τους. Για παράδειγμα υπάρχουν εφαρμογές επεξεργασίας 

πολυμέσων (κειμένου, παρουσιάσεις, εικόνας, βίντεο κτλ), εφαρμογές βάσεων δεδομένων, 

υπολογιστικές εφαρμογές, επιστημονικές εφαρμογές, εφαρμογές επικοινωνίας κτλ. Κάθε 

εφαρμογή έχει κτισθεί για ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και για ένα συγκεκριμένο 

είδος  συσκευής. 

Πολλές φορές είναι αναγκαίο οι συσκευές αυτές να ανταλλάξουν πληροφορίες και να 

«μιλήσουν» μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια παρουσίαση η οποία έχει δημιουργηθεί σε ένα 

φορητό υπολογιστή, έχει επεξεργαστεί σε μια φορητή συσκευή χειρός, αποστέλλεται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αφού αποθηκευτεί στους εξυπηρετητές του παρόχου 

της υπηρεσίας φτάνει σε έναν υπολογιστή γραφείου. Από το απλό αυτό καθημερινό 

παράδειγμα φαίνονται οι σύγχρονες ανάγκες τους ανθρώπου. Αρχικά η παρουσίαση θα πρέπει 

να αποθηκευτεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (format) ώστε να είναι κατανοητή από την 

εφαρμογή επεξεργασίας στον υπολογιστή χειρός και την εφαρμογή στον υπολογιστή γραφείου. 

Έπειτα ο φορητός υπολογιστής και ο υπολογιστής χειρός θα πρέπει κάπως να ανταλλάξουν το 

μεταφορτώσουν το αρχείο σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση, που σημαίνει ότι το αρχείο θα 

αποθηκευτεί πιθανότατα σε κάποια άλλου είδους υπολογιστική συσκευή με άλλο λειτουργικό. 

Τέλος ο υπολογιστή γραφείου, όταν συνδεθεί με αυτό του παρόχου της υπηρεσίας και θα 

μεταφορτώσει το αρχείο. Προτού όμως γίνει αυτό, ίσως ο χρήστης του υπολογιστή γραφείου, 

θέλει να ,μεταφορτώσει πρώτα κάποιες επικεφαλίδες, για να δει περί τίνος πρόκειται το 

ηλεκτρονικό μήνυμα και από ποιόν έρχεται.  

Παρόλο που το παραπάνω παράδειγμα είναι σχετικά απλό, εμπλέκει πολλές λειτουργίες λ.χ. 

δημιουργία αρχείου και κωδικοποίηση χαρακτήρων (ASCII, Unicode κτλ), αποθήκευση αρχείου, 

μεταφόρτωση αρχείου, διαμόρφωση ηλεκτρονικού μηνύματος, μεταφορά ηλεκτρονικού 

μηνύματος κτλ. Κάθε μια από αυτές της λειτουργίες θα πρέπει να γίνεται με έναν ορισμένο 

τρόπο, π.χ. η αποθήκευση πρέπει να είναι τέτοια έπειτα το αρχείο θα μπορεί να ανακτηθεί 

στην αρχική παρουσίαση. Όταν στην ίδια λειτουργία εμπλέκονται δύο οι περισσότερες μέρη, 

είναι κατανοητό ότι η λειτουργία αυτή θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι 

κατανοητός και από τους συμμετέχοντες π.χ. η παρουσίαση πρέπει να αποθηκεύεται με έναν 

ορισμένο τρόπο κωδικοποίησης (format) στον φορητό υπολογιστή ο οποίος τρόπος να είναι 

κατανοητός και από τον υπολογιστή χειρός και από τον υπολογιστή γραφείου (λ.χ. γνωστή 

κωδικοποίηση, γνωστό format). Ομοίως και η μεταφορά του αρχείου ή του ηλεκτρονικού 

μηνύματος. Το αρχείο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να μεταφέρεται με έναν 

καθορισμένο τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (γνωστός 

τρόπος επικοινωνίας).  
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Από το απλό αυτό παράδειγμα φαίνεται πόσο αναγκαία είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

συσκευών. Η ανάγκη αυτή φαίνεται μεγαλύτερη όταν αναλογιστούμε τις κατανεμημένες 

εφαρμογές που εκτελούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα με 

διαφορετικούς πόρους.  

Ο όρος «διαλειτουργικότητα» αναφέρεται στην ικανότητα διαφορετικά συστήματα ή μονάδες 

να μπορούν να εργαστούν μαζί ανταλλάσοντας πληροφορία, κατανοώντας τη πληροφορία που 

ανταλλάσσουν, σύμφωνα με τον IEEE (14). Στη τεχνολογία λογισμικού ο όρος χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει την ικανότητα διαφορετικά προγράμματα να ανταλλάξουν δεδομένα μέσα 

από ένα κοινό σύνολο από κωδικοποίησης (formats), να μπορούν να διαβάζουν και να 

γράφουν με τον ίδιο τρόπο κωδικοποίησης αρχείου (file format) και χρησιμοποιώντας τα ίδια 

πρωτόκολλα. Τέλος σύμφωνα με τον ISO/IEC ο όρος περιγράφει την ικανότητα για επικοινωνία, 

εκτέλεση προγραμμάτων ή μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφόρων λειτουργικών μονάδων με 

τρόπο που ο χρήστης δε χρειάζεται να έχει (ή να έχει λίγη) γνώση σχετικά με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αυτών των μονάδων (15).  

Η Microsoft αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για διαλειτουργικότητα εξέδωσε πρακτικό 

οδηγό με λεπτομερείς οδηγίες για αρχές που ακολουθεί (16). Στον οδηγό αυτό αναφέρεται σε 

ανοιχτά πρωτόκολλα, ανοιχτές συνδέσεις, πρότυπα μεταφορά δεδομένων, λεπτομέρειες για τα 

προϊόντα της. 

Η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών διευκολύνεται με την καθιέρωση προτύπων (standards). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει το πλαίσιο ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας που 

περιγράφεται στο (17).  

Τα πρότυπα, έρχονται σαν καλά δοκιμασμένες στη πράξη διαδικασίες που αφορούν όλα τα 

τεχνικά κριτήρια, τις μεθόδους τις διαδικασίες και πρακτικές με τις οποίες μπορεί να 

υλοποιηθεί μια λειτουργία. Υπάρχουν όμως διαφόρων ειδών προτύπων, όπως: 

• Προδιαγραφών: αποτελούν ένα σύνολο από απαιτήσεις που χρειάζονται για ένα 

αντικείμενο, υλικό, συστατικό, σύστημα ή υπηρεσία.  

• Μεθόδων δοκιμής: μια δηλωτική διαδικασία που παράγει μια αναφορά 

αποτελέσματος δοκιμής. Για παράδειγμα μια φυσική ιδιότητα ενός υλικού εξαρτάται 

από την ακριβή μέθοδο δοκιμής, λ.χ. για τη μάζα της γης. 

• Πρακτικής: περιγράφουν ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση διαδικασιών ή 

λειτουργιών. Για παράδειγμα πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας πυρηνικού 

εργοστασίου.  

• Εγχειρίδια: γενικές πληροφορίες ή επιλογές που δεν απαιτούν συγκεκριμένη πορεία ή 

δράση.  

• Ορολογία: χρησιμοποιείται στον επίσημο καθορισμό των όρων. 

• Μονάδες: στη φυσική ή στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, κοινά αποδεκτές μετρήσεις για 

φυσικές ποσότητες.     
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Τα ανοιχτά πρότυπα είναι δημοσίως διαθέσιμα και έχουν διάφορα δικαιώματα χρήσης 

συνδεδεμένα με αυτά και διάφορες ιδιότητες σχετικά με το πώς έχουν σχεδιαστεί. Αν και ο 

όρος «ανοιχτό» αναφέρεται σε δωρεάν τεχνολογίες, η χρησιμοποίηση ανοιχτών προτύπων 

πολλές φορές συνεπάγεται αμοιβές. Από τη μεριά των οργανισμών καθιέρωσης προτύπων ο 

W3C επιβεβαιώνει ότι οι προδιαγραφές μπορεί να υλοποιηθούν σε δωρεάν βάση. Οι κανόνες 

όμως για τα πρότυπα, όπως δημοσιεύονται από τους μεγαλύτερους αναγνωρισμένους 

οργανισμούς όπως IETF (18), ISO, IEC (19), ITU-T (20), επιτρέπουν τα πρότυπά τους να 

περιέχουν προδιαγραφές, οι υλοποιήσεις των οποίων επιτρέπουν για άδειες χρήσης πατεντών.   

Όπως και τα πρότυπα, έτσι και τα πρωτόκολλα παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαλειτουργικότητα των εφαρμογών. Τα πρωτόκολλα είναι αυτά που καθορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο γίνονται οι λειτουργίες. Αν μια λειτουργία γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε 

λέμε ότι ακολουθεί κάποιο πρωτόκολλο. Στη πιο απλή του μορφή, θα λέγαμε ότι, ένα 

πρωτόκολλο μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των κανόνων, που επικρατούν στη σύνταξη, τη 

σημασιολογία και το συγχρονισμό μια επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα αποκτούν ισχύ όταν για 

μια λειτουργία εμπλέκονται περισσότερες από μια οντότητες (εφαρμογή, συσκευή, άνθρωπος 

κτλ). Υπάρχουν πρωτόκολλα αποθήκευσης, επικοινωνιών, μεταφοράς αρχείων κτλ. Σχεδόν, για 

κάθε λειτουργία υπάρχει και κάποιο πρωτόκολλο. Υπάρχουν ανοιχτά πρωτόκολλα και κλειστά ή 

ιδιωτικά. Τα ανοιχτά πρωτόκολλα, είναι αυτά για τα οποία η λειτουργία τους είναι καθολικά 

γνωστή. Ενώ στα ιδιωτικά, η λειτουργία τους δεν είναι δημόσια γνωστή, παρά μόνο στα 

πλαίσια των εταιριών που τα αναπτύσσουν. Επισημαίνεται, πως αν και το πρωτόκολλο είναι 

ένα, η υλοποίησή του μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τη συσκευή, λειτουργικό 

σύστημα και δημιουργό. Ενδέχεται δηλαδή ένα πρωτόκολλο να έχει περισσότερες από μία 

υλοποιήσεις.  

Ο IPCOMM GmbH έχει δημιουργήσει και συντηρεί μια λίστα με πρότυπα και ιδιωτικά 

πρωτόκολλα (21). Επίσης ο Javvin (22) διατηρεί μια πλήρη λίστα δικτυακών πρωτοκόλλων.  

 

1.1.4 Ολοκλήρωση Λειτουργιών (Operations’ Integration) 

 

Ο άνθρωπος, από τη φύση του, προσπαθεί να συνδυάζει εργαλεία για να εκτελέσει 

πολυπλοκότερες εργασίες με τη λιγότερη προσπάθεια. Δύο χαρακτηριστικές λειτουργίες που 

εκτελεί καθημερινά ο άνθρωπος είναι η αποσύνθεση και η σύνθεση, αποσυνθέτει τα 

προβλήματα σε μικρά και συνθέτει λύσεις. Καθημερινά ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με 

διάφορα προβλήματα. Άλλα απλά, εκτελούνται αδιάσπαστα με μία κίνηση και άλλα 

πολύπλοκα, μπορούν να λυθούν μόνο κατόπιν σκέψεως και συνδυαστικής επιλογής. Εξάλλου, 

έχοντας πολλά εργαλεία, ένα για την κάθε εργασία, η δυσκολία εκτέλεσης της εργασίας 

έγκειται όχι μόνο στις εργασίες αυτό καθεαυτό αλλά και στο χειρισμό των εργαλείων.     
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Όπως αναφέρθηκε και στη προηγούμενη ενότητα, υπάρχει πλήθος από εφαρμογές. Κάθε 

εφαρμογή καλύπτει μέρος των αναγκών του ανθρώπου, για το λόγο αυτό και ο αριθμός των 

εφαρμογών που συναντάμε συνήθως σε ένα υπολογιστικό σύστημα, ανάλογα με τη χρήση του, 

μπορεί να είναι μεγάλος. Για παράδειγμα ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού (development 

environment) αποτελείται από ένα κειμενογράφο (editor), και ένα μεταγλωττιστή (compiler) 

για τη γλώσσα προγραμματισμού. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 

απαιτεί τη συγγραφή της προγράμματος, με το κειμενογράφο, και τη μεταγλώττισή του με το 

μεταγλωττιστή. Πολλές φορές είναι επιθυμητό πολλές μια εφαρμογή να συνδυάζει πολλές 

λειτουργίες. Για παράδειγμα η εφαρμογή ανάπτυξης προγραμμάτων να μπορεί να αποστέλλει 

κιόλας να καλεί αυτόματα το μεταγλωττιστή και να συνεργάζεται με αυτό, διαβάζοντας και 

εμφανίζοντας τυχόν μηνύματα του μεταγλωττιστή, ή ακόμα και με λίγες κινήσεις, πατώντας 

μερικά κουμπιά, να μεταφορτώσει το αποτέλεσμα σε κάποιο απομακρυσμένο υπολογιστή. Τα 

ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (Integrated Development Environments – IDE) έχουν 

ακριβώς αυτή την φιλοσοφία, συνδυάζουν, σε ένα εργαλείο, όλα τις απαραίτητες λειτουργίες  

για την ανάπτυξη προγραμμάτων. 

Η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαδικτύου διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Μια σύγχρονη λύση είναι και τα λεγόμενα 

mush-ups. Τα mush-ups αποτελούν συνθέσεις από διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου (web 

services) για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, χρήσιμη για τους χρήστες της. Τα 

mush-ups προάγουν τη συνεργασία και την ολοκλήρωση μέσα από τη διαλειτουργικότητα των 

εφαρμογών των υπηρεσιών διαδικτύου.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα Popfly της Microsoft, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 

χρήστες της να συνδυάσουν διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου και πόρους και να συνθέσουν 

παιχνίδια και εφαρμογές. 

Η ολοκλήρωση των εφαρμογών μέσα από υπηρεσίες διαδικτύου, διευκολύνεται από την 

φιλοσοφία που οι υπηρεσίες ακολουθούν. Οι υπηρεσίες διαδικτύου αποτελούν εφαρμογή της 

αρχιτεκτονικής προσανατολισμένης προς την υπηρεσία (Service Oriented Architecture – SOA) 

(23). 

Έτσι η ολοκλήρωση των λειτουργιών είναι χρήσιμη διαδικασία για την παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών από απλά εργαλεία που συνθέτουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες.  

 

1.2 Το Internet – Παγκόσμια Πηγή Πληροφοριών  
 

Ο παγκόσμιος ιστός περιέχει πληθώρα πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα 

στιγμή. Διατρέχοντας το παγκόσμιο ιστό με μια αράχνη (Spider – Crawler) , οι πληροφορίες 
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αυτές θα μπορούσαν να συλλεχθούν και να κατηγοριοποιηθούν. Οι σύγχρονες μηχανές 

αναζήτησης εξάλλου αυτό κάνουν επί το πλείστον.  

Το Διαδίκτυο διαθέτει πληθώρα πληροφοριών: άρθρα, επιστημονικά περιοδικά, 

εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, εργαλεία, σχέδια, πατέντες και υπηρεσίες είναι μερικά 

παραδείγματα. Απόψεις, σχολιασμοί, γεγονότα και ανακοινώσεις προκύπτουν καθημερινά. Οι 

πηγές πληροφοριών λοιπόν είναι πάρα πολλές και το μόνο που χρειάζεται είναι απλά η 

αναζήτησή τους.   

Όμως χρήσιμες πληροφορίες, δεν είναι μόνο όσες πληροφορίες υπάρχουν στο περιεχόμενο 

(text), αλλά και όσες μπορούν να εξαχθούν από τις συμφραζόμενες που εκφράζουν μια 

κατάσταση  (context).  

Για παράδειγμα, αναζητώντας πληροφορίες στο παγκόσμιο ιστό, εισάγοντας λέξεις κλειδιά σε 

μια μηχανή αναζήτησης, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό, εάν δεν υπάρχει 

σωστή ταξινόμηση (ranking) των αποτελεσμάτων. Ειδικά όταν τα αποτελέσματα 

περιλαμβάνουν χιλιάδες ιστότοπους με τις λέξεις να επαναλαμβάνονται πολλές φορές στις 

δεκάδες σελίδες τους. Μια τέτοια ταξινόμηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις 

των χρηστών, την επισκεψιμότητα των σελίδων κτλ. Όλες αυτές οι πληροφορίες δεν υπάρχουν 

μέσα στο περιεχόμενο (content) αλλά εξάγονται από αυτό και από άλλες πηγές πληροφοριών 

και αποτελούν πληροφορίες κατάστασης. Η πληθώρα του περιεχομένου, όμως, καθιστά πολλές 

φορές δύσκολη την αναζήτηση έγκυρων και επίκαιρων πληροφοριών. Οι μηχανές αναζήτησης 

συνεχώς εξελίσσονται και κατηγοριοποιούν το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος (άρθρα, νέα, 

κείμενο, εικόνες, κώδικας κτλ), το μέσο (ηλεκτρονική σελίδα, αρχείο κτλ), γεωγραφική περιοχή, 

γλώσσα κτλ. Όταν όλες αυτές οι συμφραζόμενες πληροφορίες συνδυάζονται με τις προτιμήσεις 

των χρηστών, το προφίλ του και τα ενδιαφέροντά του, τότε συμβάλλουν σημαντικά σε μια 

λειτουργία αναζήτησης.  

 

2. Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Υπάρχουσες Υποδομές 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Μια υπόθεση που οι ερευνητές της απανταχού υπολογιστικής (ubiquitous computing) 

μοιράζονται, είναι ότι, επιτρέποντας στις συσκευές να προσαρμοστούν αυτόματα σε αλλαγές 

στο περιβάλλοντα (φυσικό και ηλεκτρονικό) χώρο, θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπειρίας των 

χρηστών.  Οι πληροφορίες στο φυσικό και ηλεκτρονικό κόσμο δημιουργούν συμφραζόμενα για 

την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Ο Dey (24) ορίζει ως συμφραζόμενα 

κατάστασης (context) οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζει μια κατάσταση που σχετίζεται με 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα 2008 - 2009 Page 21 

 

την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, εφαρμογών, και του περιβάλλοντος χώρου. Όπως o 

ίδιος ο Dey περιγράφει, η έννοια της κατάστασης είναι σθεναρά καθορισμένη, υπάρχει έλλειψη 

σημασιολογικών μοντέλων και εργαλείων και δεν υπάρχουν εργαλεία για την εκκίνηση της 

ανάπτυξης εφαρμογών με επίγνωση κατάστασης.  

Οπότε αν τα «ποια», «ποιος», «που», «πότε» και «πώς», μένει να καθοριστούν, τότε πως 

μπορούμε να μιλάμε για εφαρμογές επίγνωσης κατάστασης; Στο (2) γίνεται μια προσπάθεια να 

προσδιοριστεί η έννοια και οι σχετικές πληροφορίες.  

Επίσης στο (11)  γίνεται μια προσπάθεια για να επισημανθούν τα απαιτούμενα, από τη μεριά 

των χρηστών για την ανάπτυξη εφαρμογών με επίγνωση κατάστασης.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επίγνωση της θέσης του χρήστη, είναι ένα από τα πρώτα 

πράγματα που συναντούμε όταν μιλάμε για υπηρεσίες επίγνωσης κατάστασης. Η θέσης ενός 

χρήστη μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται και στο (4). 

Συνηθισμένες τεχνολογίες είναι: 

- RFID (radio frequency identification): ένας σταθμός βάσης ανιχνεύει συσκευές που 

εκπέμπουν σε κατάλληλη ραδιοσυχνότητα τον κωδικό τους. Ο σταθμός βάσης 

αντιλαμβάνεται ότι η συσκευή βρίσκεται σε μια κοντινή ακτίνα. Εάν η θέση του 

σταθμού βάσης είναι γνωστή, είναι γνωστή και η θέση της συσκευής με κάποια 

αβεβαιότητα (ακτίνα ανίχνευσης). Η ακτίνα ανίχνευσης μπορεί να είναι από μερικά 

μέτρα, μέχρι χιλιόμετρα. 

- Παρόμοια λειτουργούν και οι τεχνολογίες Bluetooth, Wi-Fi,  

- Επίσης η  IP διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση θέσης (25) με χαμηλή 

ακρίβεια βέβαια (σε επίπεδο πόλης συνήθως).   

- Το GSM επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, μέσω τρίγωνο-

ποίησης από τους σταθμούς βάσης της ισχύς που εκπέμπει η κινητή συσκευή. Το GSM 

όμως είναι κλειστό σύστημα και στενά συνδεδεμένο με τον πάροχο του.   

Παρόλα αυτά όμως το GPS (Global Positioning System) εξακολουθεί και παραμένει το πιο 

ακριβές σύστημα θεσιθεσίας και το πιο φθηνό. Επίσης δέκτες GPS μπορούν να προσαρμοστούν 

εύκολα σε κινητές συσκευές. Για την οπτική απεικόνιση συνήθως οι συσκευές GPS, 

χρησιμοποιούν ένα σύστημα γεωδαισίας και κατάλληλους χάρτες.  

 

2.2 Παγκόσμιο σύστημα θεσιθεσίας 

 

Το παγκόσμιο σύστημα θεσιθεσίας (Global Positioning System – GPS) είναι ένα δορυφορικό 

σύστημα, που δημιουργήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η. Π. Α, με σκοπό τη παροχή 
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υπηρεσιών θέσης, προήγησης και χρονισμού. Το σύστημα αποτελείται από τρία τμήματα: το 

διαστημικό, το τμήμα ελέγχου και το τμήμα χρήστη.  

Το διαστημικό τμήμα αποτελείται από ένα δίκτυο 24 δορυφόρων. Οι δορυφόροι αυτοί 

καλύπτουν ομοιόμορφα τη γη, ώστε οι υπηρεσίες του συστήματος να είναι διαθέσιμες κάθε 

στιγμή, σε κάθε σημείο της γης. Βρίσκονται σε ύψος περίπου 12700 μιλίων πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας και εκτελούν δύο περιστροφές  γύρω από τη γη το 24-ώρο.   

Το τμήμα ελέγχου, αποτελείται από επίγειους σταθμούς βάσης, ένα επανδρωμένο και 

τέσσερεις μη επανδρωμένους σε ισάριθμες περιοχές της γης. Οι περιοχές που βρίσκονται οι 

σταθμοί είναι σε Η.Π.Α., Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, Ατλαντικό Ωκεανό, Ινδικό Ωκεανό και 

Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, καλύπτοντας όλους τους δορυφόρους. Οι σταθμοί αυτοί ελέγχουν το 

δορυφορικό τμήμα, για τη σωστή λειτουργία των δορυφόρων και επίσης εφαρμόζουν όλες τις 

διορθωτικές ενέργειες για το σύστημα χρονομέτρησης των δορυφόρων. Το δορυφορικό τμήμα 

και το τμήμα ελέγχου, διαχειρίζονται από τη 50
η
 Πτέρυγα Διαστήματος της Αμερικάνικης 

Πολεμικής Αεροπορίας.  

Το τρίτο τμήμα είναι αυτό του χρήστη. Αποτελείται από το δέκτη GPS η οποία λαμβάνει τα 

σήματα από τους δορυφόρους και χρησιμοποιεί την πληροφορία αυτή για να υπολογίσει την 

τρισδιάστατη πληροφορία θέσης του χρήστη και το χρόνο. Συνδυάζοντας την πληροφορία 

θέσης με λογισμικό γεωδαισίας, παρουσιάζει στον άνθρωπο μια οπτικά κατανοητή 

απεικόνισης, το στίγμα του χρήστη, σε ένα χάρτη. 

Συμπληρωματικά με το Αμερικάνικο GPS, και το Ρώσικο GLONASS,  η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Διαστήματος (European Space Agency – ESA) χτίζει το σύστημα Galileo που θα ολοκληρωθεί το 

2010 και αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία ως το 2013. Το Galileo είναι ένα παγκόσμιο 

δορυφορικό σύστημα καθοδήγησης, όπως και το GPS, με ακρίβεια που θα φτάνει το 1 μέτρο.  

Οι αρχές και τα χαρακτηρίστηκα του GPS, περιγράφονται λεπτομερώς στο (26). 

Το παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα (World Geodetic System – WGS) (27) είναι ένα πρότυπο που 

χρησιμοποιείται στη χαρτογραφία, τη γεωδαισία, την ναυσιπλοΐα και γενικά τη καθοδήγηση. Το 

σύστημα αυτό αποτελείται από ένα πλαίσιο συντεταγμένων για τη γη, ένα πρότυπο 

ελλειψοειδές αναφοράς για υψομετρικά δεδομένα της επιφάνειας και μια βαρυτικά (με βάση 

το κέντρο μάζας της γης) ισοδύναμη πιθανοτικά (28), επιφάνεια που καθορίζει το κανονικό 

«επίπεδο της θάλασσας» . Το τελευταίο πρότυπο αναφέρεται ως WGS 84 και θεωρείται ως 

έγκυρο ως το 2010. Το πρότυπο αυτό είναι το πρότυπο αναφορά του συστήματος 

συντεταγμένων που χρησιμοποιείται από το GPS. Παλιότερα πρότυπα είναι   WGS 72, WGS 66, 

WGS 60. 

Για να γίνει η απεικόνιση ενός χάρτη, από την ελλειψοειδή επιφάνεια της γης, η προβολή του 

είναι αναγκαία. Το (29) παρέχει με απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τις γεωμετρικές πτυχές της χαρτογράφησης.   
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2.3 Υπηρεσίες χαρτογράφησης (Mapping Services) 
 

Η κοινοπραξία OGC (Open Geospatial Consortium) (30) είναι ένας παγκόσμιος εθελοντικός 

οργανισμός για συναινετικά πρότυπα. Στην OGC, περισσότερες από 360 εμπορικές, 

κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο 

συνεργάζονται σε μια ανοικτή διαδικασία συναίνεσης για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 

την εφαρμογή των προτύπων για γεωχωρικό περιεχόμενο και υπηρεσίες επεξεργασίας και 

ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων. Η OGC καθορίζει το «χάρτη» ως μια απεικόνιση 

γεωγραφικής πληροφορίας σε ένα ψηφιοποιημένο αρχείο, κατάλληλο για να απεικονιστεί σε 

μια οθόνη υπολογιστή. Επίσης, καθορίζει σαν μια δικτυακή υπηρεσία χαρτογράφησης, 

υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να κληθούν χρησιμοποιώντας ένα κοινό φυλλομετρητή ιστού 

(web browser) εισάγοντας κλήσεις με τη μορφή URL. Το περιεχόμενο του URL  εξαρτάται από 

το ποιες διαδικασίες ζητούνται. Όταν ζητείται ένας χάρτης, το URL καθορίζει τι πληροφορίες θα 

εμφανίζονται στο χάρτη και ποιο τμήμα της Γης αποτυπώνεται το ζητούμε σύστημα 

συντεταγμένων και η έξοδος της εικόνας με τις διαστάσεις το είδος (format: PNG, JPG, GIF, κτλ).  

Μια υπηρεσία χαρτογράφησης, είναι μια υπηρεσία η οποία παρέχει πρόσβαση σε χάρτες όπως 

αστικούς, (γεω)φυσικούς, (γεω)θερμικούς, δορυφορικούς, περιβαλλοντικούς κτλ. Όπως ήδη 

γνωρίζουμε τα συστήματα υπηρεσιών θέσης GPS, βασίζονται σε μια υπηρεσία χαρτογράφησης 

για την απεικόνιση του στίγματος του χρήστη σε κάποιον χάρτη. Στα συστήματα αυτή, συνήθως 

η υπηρεσία χαρτογράφησης, είναι ιδιωτική στα πλαίσια των εταιρικών προϊόντων, που 

παρέχουν την υπηρεσία θέσης, δεν παρέχεται δημόσια πρόσβαση και δεν υπάρχει δυνατότητα 

συνδιαλλαγής με άλλες υπηρεσίες χαρτογράφησης.  Στο Internet όμως υπάρχει πληθώρα από 

διαθέσιμες υπηρεσίες χαρτογράφησης, όπως Google Maps ®, Yahoo Maps ®, Microsoft Virtual 

Earth® κτλ.  

Η πλατφόρμα Microsoft Virtual Earth (31) είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την παροχή 

γεωχωρικών δεδομένων και αποτελείται από τα:  

- Virtual Earth Map Control:  ένα συστατικό (component) με φωλιασμένη 

λειτουργικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών, με το δικό 

του μοντέλο. 

- Virtual Earth Web Service: ένα σύνολο δικτυακών υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν 

πρόσβαση σε στατικούς χάρτες, τμήματα χαρτών (tiles), υπηρεσίες αναζήτησης, γεω-

κωδικοποίηση (αντιστοίχηση διευθύνσεων σε στίγματα) και ανάστροφη γεω-

κωδικοποίηση και δρομολόγηση. 

- Map Point Web Service: μια αναπρογραμματιζόμενη υπηρεσία διαδικτύου η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις για να ενσωματώσουν υπηρεσίες θέσης σε 

ολοκληρωμένες εφαρμογές και επιχειρηματικές διαδικασίες. 
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Οι υπηρεσίες χαρτογράφησης Yahoo! Maps (32) παρέχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 

χαρτών σε Flash και Ajax εφαρμογές, αλλά και πρόσβαση σε στατικούς χάρτες. Επίσης παρέχει 

τη δυνατότητα συνεργασίας με διάφορες προγραμματιστικές διεπαφές, όπως Yahoo! Local 

Listings, Traffic, Weather, Upcoming Events και Flickr Photos παρέχοντας υπηρεσίες με πλούσια 

λειτουργικότητα. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων χαρτών, χωρίς 

να κατέχει κάποιος γνώσης προγραμματισμού. 

Τέλος η υπηρεσία Google Maps (33) παρέχει πρόσβαση σε πλήθος πόρων και παραδειγμάτων 

μέσα από απλοϊκές προγραμματιστικές διεπαφές. Ακολουθεί το πρότυπο της OGC για 

δικτυακές υπηρεσίες χαρτογράφησης και είναι αρκετά δημοφιλής πλατφόρμα (34). Μέσα από 

το προγραμματιστικό περιβάλλον διεπαφής, παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης τυπικών 

χαρτών, δορυφορικών και υβριδικών με δυνατότητα υπέρθεσης πληροφορίας (overlay).    

 

2.4 Επισκόπηση Υπαρχουσών Υποδομών για Υπηρεσίες Επίγνωσης 

Θέσης   
 

Οι πρόσφατες πρόοδοι στην ασύρματη δικτύωση δεδομένων και πληροφοριών φορητές 

συσκευές έχουν προκάλεσε ένα νέο παράδειγμα της πληροφορικής, με την ονομασία εν κινήσει 

υπολογιστικά περιβάλλοντα (Mobile Computing). Ο όρος αυτός περιγράφει την ικανότητα ενός 

χρήστη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ενώ κινείται, να μεταφέρει φορητές συσκευές που 

έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες πληροφόρησης ανεξάρτητα από την γεωγραφική 

θέση. Εν τω μεταξύ, η έρευνα που αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες σε κινητά 

περιβάλλοντα έχει πολλαπλασιαστεί.  

Το καθιερωμένο μοντέλο πελάτης – εξυπηρετητής (client – server) έχει επεκταθεί και σε αυτά 

τα νέα περιβάλλοντα, με κινητούς χρήστες ή και κινητούς εξυπηρετητές. Το πλαίσιο αυτό 

ακόμα, έχει επεκταθεί και σε τεχνολογίες ομότιμων χρηστών. Με την έρευνα αυτή, που παρέχει 

ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και κατηγοριοποίηση των διαφόρων τρόπων για την υποστήριξη των 

κινητών client-server υπολογιστών για την πρόσβαση στις πληροφορίες, εξετάζονται τα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν την κινητικότητα στο μοντέλο αυτό από τον παραδοσιακό 

ομόλογό του (35).  

Για τη παράδοση ευφυϊών υπηρεσιών με επίγνωση κατάστασης (π.χ. κοντινά σημεία 

ενδιαφέροντος) οι υπηρεσίες θέσεις παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον. Ωστόσο η 

εγκατάσταση αυτών των υπηρεσιών παρεμποδίζεται αποτελεσματικά από την έλλειψη 

πλατφορμών που να τις επιτρέπουν. Στο (36) γίνεται η παρουσίαση της pCASE, μιας 

πλατφόρμας η οποία επιτρέπει υπηρεσίες με συμφραζόμενα. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει την 

εύκολη εγκατάσταση και ευέλικτη διαχείριση, τόσο σε προσωπικούς όσο και επαγγελματικούς 

χώρους, σύνθετων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη συμφραζόμενες πληροφορίες, όπως η 

θέση και η παρουσία. Επίσης παρουσιάζεται μια περίπτωση, μια υπηρεσία έξυπνης 
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δρομολόγηση κλήσης, η οποία επαναδρομολογεί μια επικοινωνία βασισμένη στην τοποθεσία, 

απασχόληση και κοινωνικά δίκτυα στα οποία έχει εγγραφεί ο χρήστης. Η πλατφόρμα PLASMA 

(37) είναι μια άλλη περίπτωση πλατφόρμας δημιουργίας και διαχείρισης υπηρεσιών με 

συμφραζόμενα. Και στις δύο περιπτώσεις η έρευνα συνεχίζεται. 

Ενώ η ερεύνα στο αντικείμενο  των υπηρεσιών επίγνωσης κατάστασης συνεχίζεται, η 

πλατφόρμα MediaScape (38) παρουσιάζεται με ενδιαφέρον στην αγορά. Η πλατφόρμα 

MediaScape (MScape) είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών οι οποίες 

ανταλλάσσοντας δεδομένα με αισθητήρες στη κινητή συσκευή, όπως GPS, Bluetooth κτλ, 

παρέχουν στο χρήστη μια διαφορετική αντίληψη. Η πλατφόρμα MScape μοιράζεται σε δύο 

τμήματα:  

- το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (Maker) και  

- την εφαρμογή εκτέλεσης (Player), αποτελεί το περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών (lib) 

που δημιουργούνται με το Media Maker.  

 

Εικόνα  1 Περιβάλλον δημιουργίας MediaScapes περίπτωση παιχνιδιού 

Μέσα από το περιβάλλον ανάπτυξης ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια εφαρμογή. Στο 

αριστερό μέρος μπορεί να επιλέξει να εισάγει στην εφαρμογή του διάφορα πολυμέσα όπως 

ήχους, εικόνες, βίντεο, αλλά και να φορτώσει ιστοσελίδες. Χρησιμοποιώντας τα διάφορα 
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γεγονότα του GPS, όπως φαίνονται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, μπορεί να ορίσει τη 

λογική της εφαρμογής του χρησιμοποιώντας κώδικα ο οποίος μοιάζει με γλώσσα 

προγραμματισμού C. 

Μετά τη δημιουργία της εφαρμογής, ο Maker έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός lib αρχείου. 

Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στη κινητή συσκευή του χρήστη και εκτελείται κανονικά από 

το Player.  

Αν και η πλατφόρμα MediaScape δεν παρέχει τη δυνατότητα συνδιαλλαγής μεταξύ πολλών 

χρηστών, χρησιμοποιώντας server based τεχνολογίες και web services μπορούν να 

υποστηριχτούν και τέτοιες εφαρμογές. Βέβαια επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα συνεχώς 

βελτιώνεται και αναπτύσσεται και απολαμβάνει μεγάλη υποστήριξη από τη κοινότητα χρηστών 

(39). 

 

3 Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος 

3.1 Εισαγωγή 
 

Στο εμπόριο, υπάρχει πληθώρα κινητών συσκευών με διαφορετικές δυνατότητες και 

περιορισμούς για το καθένα. Άρα λοιπόν, η υλοποίηση θα έπρεπε να υποστηρίζει, ανεξάρτητα 

από τον κατασκευαστή, κάθε κινητή συσκευή η οποία μπορεί να έχει πρόσβαση στο Internet. 

Κάθε συσκευή με πρόσβαση στο Internet, θα πρέπει να είναι ικανή, να ανταλλάσσει και να 

αντλεί πληροφορίες θέσης, στην πλατφόρμα μας. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να 

δημιουργεί νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους 

ανταλλάσσοντας πληροφορία με τη βάση δεδομένων με τρόπο γρήγορο και αποδοτικό.  

Κάθε χρήστης, θα μπορεί να εγγράφεται σε υπηρεσίες θέσεις, να δημιουργεί τις δικές τους 

κατηγορίες ενδιαφέροντος και να ανταλλάσει πληροφορίες θέσης, με τις υπηρεσίες 

καταγραφής και αναζήτησης.  

 Από τα παραπάνω, είναι προφανές, ότι μιλάμε για υπηρεσίες της μορφής «πελάτης – 

εξυπηρετητής» και πρόσβαση εφαρμογής μέσω Internet – web based.  

Επίσης, από τη μεριά των πάροχων υπηρεσιών, υπάρχει πληθώρα συσκευών, υπολογιστικών 

λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων. Έτσι, αν κάποιος πάροχος υπηρεσιών 

επιθυμεί να εγκαταστήσει την ίδια πλατφόρμα, αυτή, θα πρέπει να είναι συμβατή με κάθε 

πάροχο βάσεων δεδομένων και προσπελάσιμη από κάθε λειτουργικό και μηχάνημα.  

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε όμως, ότι, όταν μιλάμε για την πλατφόρμα εξατομικευμένων 

υπηρεσιών θέσης, μιλάμε στην ουσία για δύο πράγματα. Το ένα είναι η διαχειριστική επαφή 
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της εφαρμογής και το άλλο είναι η χρήση των υπηρεσιών ανταλλαγής πληροφοριών θέσεις.  Οι 

υπηρεσίες για τις οποίες μιλάμε είναι υπηρεσίες αναζήτησης και καταχώρησης πληροφοριών 

θέσεων.  Ο διαχωρισμός γίνεται επειδή η πληγή πληροφοριών δεν είναι απλά και μόνο ο 

χρήστης αλλά και η κινητή συσκευή του χρήστη και οποιαδήποτε εφαρμογή η οποία εκτελείται 

στη κινητή συσκευή. Άρα λοιπόν οι πληροφορίες φτάνουν μεν στον εξυπηρετητή από τη 

συσκευή του χρήστη, η οποία όμως έχει συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις 

διάφορα κατανεμημένες πηγές.   

Φανταστείτε την περίπτωση ενός χρήστη, ο οποίος διαθέτει συνδεδεμένη στη κινητή του 

συσκευή ένα δέκτη GPS (Global Positioning System). Η πληροφορία θέσης, τότε μπορεί να 

προκύψει από το δέκτη GPS, ενώ η σημασιολογική πληροφορία από το χρήστη, ο οποίος δίνει 

μια περιγραφή για τη θέση του.  

Ένα άλλο παράδειγμα λαμβάνει υπόψη την περίπτωση ενός χρήστη, ο οποίος έχει 

ενεργοποιήσει ένα GSM δέκτη στη κινητή συσκευή του. Ο δέκτης αναγνωρίζει ένα GSM σημείο 

πρόσβασης. Ο σταθμός βάσης – σημείο πρόσβασης GSM (base station), ο οποίο έχει 

καταγεγραμμένη θέση, περνά το αναγνωριστικό του (identifier) στο GSM δέκτη της κινητής 

συσκευής του χρήστη. Από μια βάση δεδομένων η οποία συγκρατεί καταγεγραμμένες τις 

θέσεις για όλα τα σημεία πρόσβασης, λ.χ. η βάση δεδομένων του παρόχου των υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας, προκύπτει η θέση του σταθμού βάσης και με βάσει τα στοιχεία 

πρόσβασής του, η θέση της κινητής συσκευής και κατ’ επέκταση η πλησιέστερη θέση του 

χρήστη (με κάποια αβεβαιότητα). Επομένως η πληροφορία θέσης δεν προκύπτει άμεσα από 

τον ίδιο το χρήστη ή από τη συσκευή του, αλλά από μια εφαρμογή η οποία, εκτελείται στη 

συσκευή του χρήστη και του εμφανίζει τη κοντινότερη γνωστή θέση του, με βάση το πάροχο 

υπηρεσιών του.  

Χρησιμοποιώντας τη διαχειριστική κονσόλα, ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να είναι 

σε θέση να ορίζει σημασιολογική πληροφορία η οποία θα είναι εύκολα και γρήγορα 

αναζητήσιμη.  

Η σχεδίαση των σελίδων, έγινε με γνώμονα τις ανάγκες των κινητών συσκευών. Οι σελίδες 

έπρεπε να είναι ελαφριές, μικρού μεγέθους, ώστε να μεταφορτώνονται γρήγορα στις κινητές 

συσκευές  και να απεικονίζονται ικανοποιητικά σε αρκετά μικρές οθόνες, όπως είναι οι οθόνες 

των κινητών τηλεφώνων. Η ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και συσκευές χειρός 

διευκολύνεται από την πλατφόρμα .ΝΕΤ (40). 

Σε ένα ετερογενές περιβάλλον, με πολλαπλούς χρήστες, όπου οι χρήστες έχουν διαφορετικά 

ενδιαφέροντα, η ανάκτηση της σωστής πληροφορίας σε μικρό χρόνο είναι καθοριστικός 

παράγοντας σε μια υπηρεσία αναζήτησης. Οι πιο σύγχρονες μηχανές αναζήτησης για να 

μπορούν να αποκριθούν σε μικρό χρόνο σε ερωτήσεις αναζήτησης προσπαθούν να 

κατηγοριοποιήσουν την πληροφορία και να εξάγουν ευρετήρια αναζήτησης (indexing). Η 

κατηγοριοποίηση του περιεχομένου γίνεται σε χρόνο μικρού φόρτου εργασίας ώστε να μην 

επηρεάζεται ο χρόνος απόκρισης σε ερωτήσεις αναζήτησης.  Αν όμως η πληροφορία, όταν 
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εισέρχεται σε μια βάση δεδομένων είναι ήδη κατηγοριοποιημένη, τότε η αναζήτησης στη βάση 

αυτή μπορεί να είναι αποδοτικότερη.  

Οπότε η σχεδίαση της βάσης δεδομένων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω. Οι 

πληροφορίες που εισέρχονται στη βάση δεδομένων παρόλο που είναι ετερογενείς, 

κατηγοριοποιούνται κατάλληλα ώστε η ανάκτησή τους να είναι αποδοτική και γρήγορη. Η 

κατηγοριοποίηση γίνεται σε επονομαζόμενες «Κατηγορίες Ενδιαφέροντος» (Categories), 

«Πεδία ενδιαφέροντος» (Categories’ Fields), «Εγγραφές Ενδιαφέροντος» (Category Rows), 

«Δεδομένα ενδιαφέροντος»  (Category Fields’ Data) και «Εγγραφές Θέσεων» (Position Entries). 

Στο Context Data Model (CDM): 

- Οι πηγές πληροφοριών ονομάζονται Contexts.  

- Τα Context περιέχουν αντικείμενα που ονομάζονται Οντότητες. Οι οντότητες 

αναπαριστούν άτομα, οργανισμούς κτλ. Στην πλατφόρμα μας, ορίζουμε την έννοια 

κατηγορία «Category» για να κατηγοριοποιήσουμε ένα είδος πληροφοριών που έχουν 

σημασία για κάποιο χρήστη και περιγράφουν μια οντότητα. 

- Οι οντότητες έχουν ιδιότητες (fields – properties - attributes).  

- Οι ιδιότητες, έχουν τιμές (data values) 

- Τα χαρακτηριστικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά βασίζονται στα RDF & OWL  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά τον Dey, είναι δύσκολο να καθοριστούν τα «ποιος», 

«που», «πως» κτλ και επίσης να δημιουργηθούν υπηρεσίες που χρησιμοποιούν 

συμφραζόμενες πληροφορίες. Αυτό γίνεται κατανοητό, γιατί, όπως επίσης επισημάνθηκε τα 

συμφραζόμενα εμπλέκονται στενά με την εφαρμογή. Επίσης, παραπάνω επισημάνθηκε ότι το 

υπολογιστικό περιβάλλον διατηρεί την υπάρχουσα γνώση. Διατηρώντας τη γνώση, θεωρούμε 

ότι ένα νέο χαρακτηριστικό της πληροφορίας συνεπάγεται είτε αλλαγή των εφαρμογών, είτε 

αλλαγή του υπολογιστικού περιβάλλοντος.    

Επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ της διαχείρισης της πληροφορίας 

και της λογικής της εφαρμογής. Είναι γενικά δύσκολο να προβλεφθούν όλες τις ιδιότητες που 

μπορεί να εμπλέκονται στις υπηρεσίες με συμφραζόμενες πληροφορίες, γενικά όμως μπορεί 

να δημιουργηθεί ένα επεκτεινόμενο μοντέλο αναπαράστασης της πληροφορίας με βάση τις 

ιδιότητες, όπως ορίζει το CDM. Επίσης σε ένα τέτοιο περιβάλλον η λογική της εφαρμογής 

μπορεί να διαχωριστεί από τη διαχείριση της πληροφορίας. Παρέχοντας τις απαραίτητες 

λειτουργίες διαχείρισης της πληροφορίας για το CDM που αναπτύσσεται, μπορεί να γίνει 

υποστήριξη σε κάθε λογής υπηρεσιών με συμφραζόμενες πληροφορίες.   

Μελετώντας τις αρχιτεκτονικές client – server σε αυτό το πλαίσιο διακρίνουμε τα λειτουργικά 

κομμάτια: 
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- Το τμήμα του χρήστη. Πρόκειται για τη συσκευή του χρήστη που του παρέχει 

πρόσβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον, μαζί με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές που 

απλοποιούν την πρόσβαση και παράγουν τη πληροφορία με τα συμφραζόμενα.  

- Το τμήμα του εξυπηρετητή – server.  Το τμήμα αυτό αποτελείται από τις υπηρεσίες που 

εξασφαλίζουν πρόσβαση στη πληροφορία ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη, 

υπηρεσίας κτλ. 

Έχοντας έναν καθαρό διαχωρισμό μεταξύ της πληροφορίας και την λειτουργίας, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε εφαρμογές οι οποίες μπορούν να εκτελούνται στο χρήστη, χρησιμοποιώντας 

όλες τις δυνατότητες της κινητής συσκευής.   

Γενικά είναι κατανοητό ότι η πληροφορία δημιουργείται από τη συμμετοχή του χρήστη στην 

υπηρεσία, σε σχέση με το περιβάλλον και τη θέση. Για παράδειγμα, έστω ότι ανά πάσα στιγμή 

ο χρήστης επιθυμεί να δει τους χρήστες που υπάρχουν κοντά του, χρησιμοποιώντας μια 

υπηρεσία, μέσα από την οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να δηλώσει τη θέση του. Προφανώς σε 

αυτή τη περίπτωση η πληροφορία θέσης δημιουργείται από το κάθε χρήστη που δηλώνει τη 

θέση του. Επίσης σε περιπτώσεις δρομολόγησης επικοινωνίας (load balancing), η ίδια η 

συσκευή είναι αυτή που ξεκινά την επικοινωνία με το νέο εξυπηρετητή, ενώ η πληροφορία για 

τους κοντινότερους εξυπηρετητές, έρχεται από το κεντρικό εξυπηρετητή της πλατφόρμας μας.  

 

3.2 Οντολογική Σχεδίαση 
 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τις έννοιες για την ακριβή μοντελοποίηση του 

πεδίου αναφοράς (domain) με τη δημιουργία μιας οντολογίας (ontology) που περιγράφει τις 

έννοιες του πεδίου αναφοράς. Η Οντολογία μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με εννοιολογικό σχήμα 

αλλά περιέχει περισσότερη γνώση, κανόνες και εξαιρέσεις. Στις τεχνικές αναπαράστασης της 

γνώσης, σημαντικό ρόλο παίζει η ταξινόμηση των εννοιών, δηλαδή σχέσεις όπως «είναι», «δεν 

είναι», «γονέας», «παιδί» κτλ, που ορίζουν μια ταξινόμηση. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

ιδιότητες των εννοιών (properties) καθώς με αυτές συνδέονται δύο ή περισσότερες έννοιες. 

Δεν θα εμβαθύνουμε πολύ στο μοντέλο αυτό, επειδή μας ενδιαφέρει περισσότερο η 

συγκεκριμένη λειτουργικότητα παρά η εξαγωγή συμπερασμάτων από πληροφορίες που 

υπάρχουν στη πλατφόρμα. Έτσι χρησιμοποιούμε την οντολογική απεικόνισης περισσότερο για 

να μοντελοποιήσουμε το σύστημα και για να ορίσουμε το πεδίο ορισμού. Θα παρουσιάσουμε 

όμως αρκετά, καθώς οι έννοιες που χρησιμοποιούνται παρακάτω, είναι συναφείς με αυτές που 

χρησιμοποιούνται σε τεχνικές αναπαράστασης γνώσεις και επομένως θα γίνουν καλύτερα 

κατανοητές με το εδάφιο αυτό.  

Όπως θα φανεί και παρακάτω, οι έννοιες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και επεκτάσιμες για 

παραπέρα έρευνα και ανάπτυξη. Το μοντέλο αυτό όμως όπως αποτυπώνεται παρακάτω, είναι 
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πλήρες και αρκετό για τη δημιουργία μιας πρότυπης εφαρμογής που υλοποιεί τη πλατφόρμα 

μας.  

Το εργαλείο με το οποίο έγινε η αναπαράσταση της γνώσης και η δημιουργία της Οντολογίας 

είναι το Protégé (41). To Protégé αποτελεί μια πλατφόρμα αναπαράστασης γνώσης. Επίσης 

είναι ένα, δωρεάν, εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη και διαχείρισης οντολογιών. Η 

πλατφόρμα Protégé υποστηρίζει δύο κύριους τρόπους για τη μοντελοποίηση οντολογιών μέσω 

Protégé-Frames και Protégé-OWL. Οι Οντολογίες μπορούν να εξαχθούν από το Protégé σε 

διάφορα πρότυπα, όπως RDF, OWL και XML. 

Αν και το Protégé αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης οντολογιών, συνήθως για την 

ταξινόμηση των εννοιών χρησιμοποιείται ένα εργαλείο σημασιολογικής ανάλυσης. Για τη 

σημασιολογική ταξινόμηση των εννοιών του πεδίου αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το Pellet (42).  

Όπως αναφέρει και ο τίτλος της εργασίας, σκοπός της πλατφόρμας είναι η υποστήριξη 

εξατομικευμένων υπηρεσιών θέσης. Άρα αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του ατόμου – χρήστη, ο 

οποίος ενδιαφέρεται για υπηρεσίες που διαπραγματεύονται πληροφορίες θέσεις.   

Οι έννοιες που συναντάμε είναι: 

- Χρήστες (Users): πρόκειται για τους χρήστες των υπηρεσιών. 

- Κατηγορίες (Categories): πρόκειται για το είδος της πληροφορίας που 

διαπραγματεύονται οι υπηρεσίες θέσεις 

- Χαρακτηριστικά πεδία της κατηγορίας (Category Fields): πρόκειται για τα 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά που αποδίδει ένας χρήστης σε μια συγκεκριμένη 

κατηγορία, αυτή που δημιουργεί. 

- Πληροφορίες Πεδίων (Data): πρόκειται για πληροφορία που εισάγει ο χρήστης και η 

οποία κατηγοριοποιείται με βάσει τα χαρακτηριστικά (Fields)  

- Εγγραφές πληροφορίας (Category Rows): αφορά τις εγγραφές πληροφοριών που 

γίνονται σε μια κατηγορία.  

- Συμμετοχές χρηστών σε κατηγορίες (Subscriptions): είναι οι κατηγορίες στις οποίες 

ένας χρήστης μπορεί να συμμετέχει, είτε για να εγγράψει πληροφορίες είτε για να 

διαβάσει πληροφορίες.   

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο σημασιολογικός γράφος (semantic graph) που 

απεικονίζει ακριβώς πως συνδέονται τα στοιχεία αυτά που ορίσαμε μεταξύ τους. Στο σχήμα 

αυτό απεικονίζονται οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων (κλάσεων) στην οντολογία. Η γνώση των 

στοιχείων που συμμετέχουν αποκτάται διασχίζοντας το σημασιολογικό αυτό γράφο. Από το 

γράφο αυτό λ.χ. συμπεραίνουμε ότι μια εγγραφή (Subscription) συνδέει μια κατηγορία 

(subscribesCategory) και έναν χρήστη (subscribesUser). Οι ιδιότητες (properties) οι οποίες 

συνδέουν δύο κλάσεις ονομάζονται ιδιότητες αντικειμένων (object properties) ενώ αυτές που 

χαρακτηρίζουν μια κλάση, ονομάζονται χαρακτηριστικά του αντικειμένου (data type 

properties). Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι ιδιότητες των αντικειμένων που συνδέουν τα 
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διάφορα αντικείμενα. Επίσης για το αντικείμενο CategoryAccess φαίνονται τρία τέτοια 

αντικείμενα – στιγμιότυπα (instances) της κλάσεις αυτής.   

 

 

Εικόνα  2 Απεικόνιση κλάσεων οντοτήτων (αριστερά), και των μεταξύ τους σχέσεων (δεξιά) 

Έχοντας ορίσει το πεδίο ορισμού παρακάτω παρουσιάζουμε πως απεικονίζονται αυτές οι 

έννοιες με το Protégé. 

 

Εικόνα  3 Απεικόνισης χρηστών 
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Στην παραπάνω εικόνα, έχουμε ορίσει δύο έννοιες «User» και «UserProfile» οι οποίες 

ταυτίζονται. Αυτό έγινε, επειδή όταν μιλάμε για χρήστες, στη πλατφόρμα αυτή, εννοούμε 

περισσότερο το προφίλ των χρηστών που συμμετέχουν στο σύστημα, παρά το πραγματικό 

άτομο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες θέσεις. Το προφίλ ενός χρήστη, είναι μια ανεξάρτητη 

έννοια (disjoint) στη πλατφόρμα που υλοποιούμε και αποτελείται από τα απλά πεδία: 

- DisplayName – το όνομα χρήστη που εμφανίζεται στη πλατφόρμα 

- Email – το email του χρήστη 

- Enabled – που δηλώνει αν ο χρήστης έχει ενεργοποιηθεί στη πλατφόρμα 

- FirstName – το όνομα που ο χρήστης δηλώνει 

- LastName – το επώνυμό του 

- Password – η μυστική λέξη κλειδί που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να απολαμβάνει τις 

υπηρεσίες θέσης που έχουν οριστεί στη πλατφόρμα 

- RegisteredDate – πρόκειται για την ημερομηνία εγγραφής  

Προφανώς έχουμε παραλείψει στοιχεία, όπως το πρόγραμμα του χρήστη ή η φυσική, 

ψυχολογική του κατάσταση κτλ. Αυτό έγινε για να απλοποιήσουμε τη διαχείριση των εννοιών 

στα πλαίσια της υλοποίησης. Εξάλλου αυτά θα μπορούσαν να είναι και ιδιότητες του «χρήστη» 

και τα οποία αποκρύπτονται από την εφαρμογή. Επίσης, με τον τρόπου που γίνεται η 

αναπαράσταση της έννοιας του χρήστη, αυτή μπορεί να επεκταθεί με επιπλέον ιδιότητες.   

Η έννοια του «Χρήστη» είναι πολύ σημαντική στη πλατφόρμα μας. Η ιδιωτικότητα εξάλλου, 

είναι στενά συνδεδεμένη με αυτόν. Ένας χρήστης μπορεί να δημιουργεί κατηγορίες 

ενδιαφέροντος και είναι αυτός που «γεννά» πληροφορία. Όλες οι πληροφορίες που 

εισέρχονται στη βάση δεδομένων έρχονται ή αναζητούνται και καταναλώνονται από κάποιο 

χρήστη. Η έννοια του χρήστη, όπως απεικονίζεται και παραπάνω, είναι μια απλοποιημένη 

έννοια του προφίλ κάποιου χρήστη. Έχοντας καθορίσει όμως την έννοια του χρήστη και 

απεμπλέκοντάς την από το σύστημα, ως ανεξάρτητη ιδιότητα, η έννοια του χρήστη μπορεί να 

επεκταθεί συναντώντας κάποιο πρότυπο, όπως του ETSI (43). 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η έννοια της κατηγορίας. Οι ιδιότητες μιας κατηγορίας 

φαίνονται στο πεδίο «Properties and Restrictions» και είναι στενά συνδεδεμένες με το χρήστη 

και τη πρόσβαση σε μια κατηγορία. Μια κατηγορία: 

• Ανήκει σε κάποιο χρήστη. Για κάθε σχέση «belongToUser» υπάρχει κάποιος χρήστης 

«User». Ο χρήστης είναι αυτός που δημιουργεί και συντηρεί μια κατηγορία 

ενδιαφέροντος. 

• Έχει μια περιγραφή «categoryDescription». Τη περιγραφή που της δίνει ο χρήστης 

• Έχει ένα όνομα «categoryName», πρόκειται για το όνομα που δίνει ο χρήστης 

• Τέλος για κάθε κατηγορία ενδιαφέροντος υπάρχει και το «documentationURL». Είναι 

ένα URL  το οποίο επεξηγεί λεπτομερώς μια κατηγορία ενδιαφέροντος.  
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• Έχει κάποιο επίπεδο πρόσβασης (privacyAccess). Το επίπεδο πρόσβασης 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα  4 Απεικόνιση κατηγορίας στο Protégé 

Μια κατηγορία «Category» περιγράφει μια «οντότητα» πληροφοριών (ο όρος χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει μια οντότητα, στο Context Data Model) από τον ιδεατό κόσμο του χρήστη. Ο 

χρήστης, αποδίδοντας σε μια κατηγορία ενδιαφέροντος, όνομα και περιγραφή, ορίζει – με 

σημασιολογικό περιεχόμενο αντιληπτό από τον ίδιο - μια «οντότητα» πληροφορίας. Η 

οντότητα αυτή συσχετίζεται σημασιολογικά με το χρήστη και έχει πρόσβαση ιδιωτικότητας 

(privacyAccess) που ορίζεται από το χρήστη – διαχειριστή της κατηγορίας. 
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Εικόνα  5 Το επίπεδο πρόσβασης αναπαριστά τα δικαιώματα πρόσβασης στην ιδιωτικότητα 

Έχουμε καθορίσει μια απαρίθμηση για τη πρόσβαση στις κατηγορίες ενδιαφέροντος. Αυτά 

είναι: 

- Private – ιδιωτικό (προστατευμένο): η κατηγορία ενδιαφέροντος που έχει καθορίσει ο 

χρήστης, προστατεύεται από τον «έξω κόσμο». Μόνο ο ίδιος έχει πρόσβαση στα 

στοιχεία αυτά.  

- Public – δημόσιο (μη προστατευμένο): η κατηγορία ενδιαφέροντος που έχει καθορίσει 

ο χρήστης, είναι δημόσια διαθέσιμη σε όλους.  

- Domain – χώρο συμμετοχής (ήμι-προστατευμένη): όλοι όσοι έχουν εγγραφεί στη 

κατηγορία ενδιαφέροντος, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της. Η λειτουργία αυτή 

απαιτεί τη διαδικασίας εγγραφής (Subscription), η οποία ελέγχεται από το χρήστη που 

ορίζει τη κατηγορία ενδιαφέροντος. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (Fields - Properties - Attributes) μιας κατηγορίας 

ενδιαφέροντος αποτυπώνονται με την ένια του πεδίου ενδιαφέροντος (Field), όπως φαίνεται 

το παρακάτω σχήμα. Ένα πεδίο ενδιαφέροντος, περιγράφει σημασιολογικά ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της κατηγορίας ενδιαφέροντος που ο ίδιος ο χρήστης δημιούργησε στο σύστημα.  
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Εικόνα  6 Πεδία ενδιαφέροντος – Fields – τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας κατηγορίας ενδιαφέροντος  

Τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος είναι: 

- Η κατηγορία ενδιαφέροντος για την οποία έχει δημιουργηθεί (belongToCategory) 

- Το όνομα του (Title) – πρόκειται για ένα τίτλο – όνομα που αποδίδει στο 

χαρακτηριστικό αυτό ο χρήστης. 

- Ο τύπος (Type) καθορίζει τον τύπο του χαρακτηριστικού (π.χ. ακέραιος, κείμενο, 

νόμισμα κτλ) 

- Εάν είναι ορατό (Visible) σε άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην κατηγορία 

ενδιαφέροντος, μέσω της εγγραφής (Subscription). Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον 

επίπεδο πρόσβασης – καθολικό εφόσον αφορά όλους τους άλλους χρήστες που έχουν 

πρόσβαση σε μια κατηγορία ενδιαφέροντος μέσω εγγραφής.  

- Εάν είναι αναζητήσιμο από άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην κατηγορία 

ενδιαφέροντος, μέσω της εγγραφής 

- Η σειρά με την οποία εμφανίζεται σε σχέση με τα άλλα χαρακτηριστικά (DisplayOrder) 

κτλ. 

Ένα πεδίο περιγράφει στην ουσία το χαρακτηριστικό – πως ονομάζεται, τι τύπου είναι, πως 

εμφανίζεται κτλ. Έχοντας πολλά χαρακτηριστικά για μια κατηγορία ενδιαφέροντος 

εκλεπτύνεται η έννοια της κατηγορίας. Έτσι για μια κατηγορία ενδιαφέροντος, σημαντικό δεν 

είναι πλέον μόνο η θέση του χρήστη, αλλά και όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της που την 

εμβαθύνουν εννοιολογικά.  
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Επίσης, η έννοια του πεδίου ενδιαφέροντος είναι επίσης επεκτάσιμη και μπορεί να 

περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά π.χ. αν η πληροφορία που εισέρχεται στο πεδίο 

προέρχεται από το χρήστη ή τη συσκευή κτλ.  

 

Εικόνα  7 Σημασιολογική αποτύπωση της θέσης για ένα σημείο ενδιαφέροντος 

Στην παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται η θέση για ένα σημείο ενδιαφέροντος. Η έννοια 

αναπαριστά την έννοια μιας γεωγραφικής θέσης.  

Μια θέση ενδιαφέροντος (Position) αποτελείται από: 

- Γεωγραφικό πλάτος (latitude) 

- Γεωγραφικό μήκος (Longitude) 

- Γεωγραφικό ύψος (Level) – ορίζει την ακρίβεια με την οποία προσεγγίζεται η 

γεωγραφική θέση. Έχουμε ορίσει 18 επίπεδα, με το 0 να συμβολίζει το γενικό επίπεδο, 

στο μεγαλύτερο ύψος, από το οποίο φαίνεται ολόκληρη η γη, σε έναν χάρτη και το 17 

να είναι το χαμηλότερο επίπεδο (κοντά στο έδαφος) στο οποίο, ο χάρτης που 

εμφανίζεται, έχει τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια για μια περιοχή της. Ο ορισμός είναι εν 

μέρει αυθαίρετος, επειδή μπορεί στο ίδιο επίπεδο, π.χ. 17 ο χάρτης να έχει 

διαφορετική λεπτομέρεια, λ.χ. σε μια πόλη από ένα βουνό. 

- Η παγκόσμια ώρα (Time) που κρατά την τελευταία ενημέρωση του χρόνου για μια 

θέση.   

Η έννοια της θέσης είναι μια ανεξάρτητη έννοια. Συμβολίζει τη μοναδικά μια γεωγραφική θέση 

που υπάρχει στο σύστημα. Δεν χρειάζεται εκ των προτέρων να αποτυπώσουμε κάθε 

γεωγραφικό σημείο της γης στη βάση γνώσης μας. Εξάλλου δύο γεωγραφικές θέσεις με ίδιες 
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γεωγραφικές συντεταγμένες είναι μάλλον απίθανες να είναι διαφορετικές, εκτός κι αν η μια 

αναφέρεται στο επίπεδο του εδάφους και η άλλη στην κορυφή ενός ουρανοξύστη ή σε άλλο 

γεωγραφικό ύψος, όπως αναφέρεται σε μια υπηρεσία χαρτογράφησης.  

Η έννοια αυτή επίσης είναι επεκτάσιμη. Μπορούμε για παράδειγμα να προσθέσουμε επιπλέον 

χαρακτηριστικά για μια θέση π.χ. αν είναι σε αστική περιοχή ή όχι κ.τ.λ. 

Μια θέση (Position) μαζί με τα δεδομένα (Data) για κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

κατηγορίας (Field) αποθηκεύονται σε εγγραφές πληροφοριών (Rows). Η έννοια του δεδομένου 

(Data) για κάποιο χαρακτηριστικό φαίνεται παρακάτω και περιγράφει την πληροφορία του 

χρήστη για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.   

Η έννοια του δεδομένου (Data) περιλαμβάνει: 

- Την πληροφορία (data information) που είναι η πληροφορία που εισάγεται, από το 

χρήστη ή τη συσκευή του.  

- Το πεδίο (Field) που περιγράφει τη πληροφορία. Η ιδιότητα (property) belongToField 

δείχνει ακριβώς ποιο είναι το πεδίο το οποίο περιγράφει τη πληροφορία. 

- Η εγγραφεί (Row) για την οποία έχει καταχωρηθεί η πληροφορία. Η ιδιότητα 

belongToRow δείχνει σε ποια εγγραφή πληροφορία έχει καταχωρηθεί το δεδομένο 

αυτό.  

 

 

Εικόνα  8 Σημασιολογική απεικόνιση δεδομένων (Data)  

Οι εγγραφές, αποτελούν στην ουσία την πληροφορία. Όλα τα δεδομένα (Data), ένα για κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα (Field) δείχνουν σε μια εγγραφή. Η εγγραφή αυτή συνθέτει τη το 
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συγκεκριμένο στιγμιότυπο της πληροφορίας. Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στο 

σύστημα, είναι στην ουσία εγγραφές (Rows) οι οποίες ομαδοποιούν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της κατηγορίας ενδιαφέροντος (Fields) με τα δεδομένα (Data) που δείχνουν στη 

συγκεκριμένη εγγραφή. Η έννοια της εγγραφής φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα  9 σημασιολογική απεικόνιση της έννοιας της εγγραφής πληροφορίας (Row) 

Μια εγγραφή πληροφορίας αποτελεί στην ουσία ένα στιγμιότυπο μιας πληροφορίας που 

αφορά μια κατηγορία ενδιαφέροντος και μια θέση ενδιαφέροντος. Όλα τα δεδομένα που 

δείχνουν σε μια συγκεκριμένη εγγραφή πληροφορίας αποτελούν τη το στιγμιότυπο αυτό της 

πληροφορίας. Έτσι μια εγγραφή συντίθεται από: 

- Την κατηγορία ενδιαφέροντος για την οποία υπάρχει. Η ιδιότητα belongToCategory 

συνδέει ακριβώς μια εγγραφή πληροφορίας με μια κατηγορία ενδιαφέροντος. Βέβαια, 

η σχέση είναι συναρτησιακή (Functional) μόνο προς τη μια κατεύθυνση. Στην ίδια 

κατηγορία ενδιαφέροντος μπορούν να ανήκουν πολλές εγγραφές – πληροφορίες.  

- Ο χρήστης που τη δημιούργησε – «γέννησε» τη πληροφορία. Η ιδιότητα belongToUser 

συνδέει μια εγγραφή με έναν ακριβώς χρήστη. Επίσης και αυτή η ιδιότητα είναι 

συναρτησιακή προς τη μία κατεύθυνση. Πολλές εγγραφές μπορεί να ανήκουν σε έναν 

χρήστη.  

- Τέλος ένα γνώρισμα της εγγραφής είναι και η θέση (Position). Η ιδιότητα hasPosition 

δείχνει ακριβώς για ποια θέση αναφέρεται η εγγραφή.  

Τέλος ορίζεται η έννοια της συνδρομής ενός χρήστη σε μια κατηγορία ενδιαφέροντος. Μια 

συνδρομή στην ουσία συνδέει αυτές τις δύο έννοιες ένα χρήστη και μια κατηγορία 

ενδιαφέροντος. Η αναπαράστασή της φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.    
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Εικόνα  10 Αναπαράσταση της συνδρομή χρηστών σε κατηγορίες ενδιαφέροντος 

Οι ιδιότητες της συνδρομής είναι: 

- Ο χρήστης της συνδρομής: Σε κάθε συνδρομή συμμετέχει ένας και μόνο χρήστης. Η 

ιδιότητα subscribesUser είναι συναρτησιακή, έχει μια μόνο τιμή (ένα χρήστη) και έχει 

τουλάχιστον ένα (some values from User) 

- Η κατηγορία ενδιαφέροντος. Η ιδιότητα subscribesCategory είναι επίσης συναρτησιακή 

επίσης. 

Άρα μια συνδρομή συνδέει ακριβώς έναν χρήστη με μια κατηγορία ενδιαφέροντος. Η 

πρόσβαση στην κατηγορία ενδιαφέροντος, ορίστηκε παραπάνω (Category Access). Η πρόσβαση 

στην κατηγορία καθορίζει ακριβώς πως συμμετέχουν οι χρήστες σε αυτή τη κατηγορία 

ενδιαφέροντος.  

Από την οντολογία που παρουσιάστηκε μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα. Για 

παράδειγμα, όπως παρουσιάστηκε, μπορούν να υπάρχουν συνδρομές σε κατηγορίες 

ενδιαφέροντος με ιδιωτική πρόσβαση. Η υλοποίηση όμως που έγινε, όμως δεν υποστηρίζει 

αυτή τη λειτουργία.  

 

3.3 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 
 

Η βάση δεδομένων αποτυπώνει απλά την οντολογική θεώρησης της πλατφόρμας. Στη 

παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το διάγραμμα σχέσεων της βάσης. Αν προσέξουμε το 
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διάγραμμα αυτό θα παρατηρήσουμε ομοιότητες με το Εικόνα  2. Οι σχέσεις μεταξύ των 

σχέσεων στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, είναι στην ουσία οι ιδιότητες των κλάσεων που 

συνδέουν τις οντότητες στην Εικόνα  2. 

Ένα ρόλο κλειδί, όπως φαίνεται και από τη παραπάνω απεικόνιση, έχουν οι «Κατηγορίες 

Ενδιαφέροντος» (IN_CATEGORIES) και οι «Χρήστες». Αν προσέξουμε, οι χρήστες συμμετέχουν 

σε δυο, κατ’ ουσία συσχετίσεις: μεταξύ εγγραφών (Rows) και κατηγοριών (Categories). Ο 

πίνακας Subscriptions έχει κρατά επίσης σχέσεις μεταξύ χρηστών και κατηγοριών. Με αυτό τον 

τρόπο, εξασφαλίζουμε και την ασφάλεια των χρηστών. Κάθε χρήστης δικαιούται να συμμετέχει 

στις κατηγορίες ενδιαφέροντος (Subscriptions) με το επίπεδο ασφάλειας που ορίζει η 

κατηγορία ενδιαφέροντος στις εγγραφές της κατηγορίας που συμμετέχει.   

 

 

Εικόνα  11 Σχήμα Οντοτήτων Συσχετίσεων βάσης δεδομένων 

Ο χρήστης (Users) είναι μια ανεξάρτητη οντότητα και περιγράφει το προφίλ κάποιου χρήστη 

που συμμετέχει στο σύστημα. Υπάρχουν πολλές οντότητες (Κατηγορίες, Εγγραφές, Συμμετοχές) 

που εξαρτούνται από το χρήστη με εξαρτήσεις του τύπου Ν:1. Αυτό γιατί ένας χρήστης μπορεί 

να έχει δημιουργήσει πολλές κατηγορίες, πληροφορίες και να έχει επίσης συμμετοχές σε άλλες 

κατηγορίες. 
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Η κατηγορία ενδιαφέροντος, είναι μια ανεξάρτητη οντότητα που περιγράφει μια κατηγορία, 

που ενδιαφέρει κάποιο χρήστη. Μια κατηγορία ενδιαφέροντος μπορεί να ανήκει αποκλειστικά 

σε ένα χρήστη. Εναλλακτικά ένας χρήστης μπορεί να έχει δημιουργήσει πολλές κατηγορίες. 

Τα «Πεδία Ενδιαφέροντος» (Category Fields) αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας 

κατηγορίας ενδιαφέροντος. Ένα πεδίο ενδιαφέροντος μπορεί να ανήκει σε μια και μόνο 

κατηγορία. Εναλλακτικά μια κατηγορία ενδιαφέροντος, μπορεί να έχει κανένα ή και πολλά 

πεδία ενδιαφέροντος. Άρα η σχέση που συνδέει κατηγορίες και πεδία (Categories : Category 

Fields) είναι 1:N. Μια κατηγορία ενδιαφέροντος μπορεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά πεδία 

ενδιαφέροντος (χωρίς κανένα περιορισμό στο πλήθος).  

Οι εγγραφές της κατηγορίας (Category Rows) συγκρατούν όλες τις εγγραφές που υπάρχουν από 

τους χρήστες για συγκεκριμένη κατηγορία ενδιαφέροντος. Η σχέση μεταξύ χρηστών και 

εγγραφών (Users: Category Rows) είναι 1:Ν, γιατί προφανώς κάποιος χρήστης μπορεί να 

προσθέσει πολλές εγγραφές (rows) σε μια κατηγορία ενδιαφέροντος (category). Επίσης η 

σχέση μεταξύ κατηγορία ενδιαφέροντος  και εγγραφών (Category : Category Rows) είναι 1:Ν 

γιατί προφανώς μια κατηγορία ενδιαφέροντος μπορεί να έχει παραπάνω από μια εγγραφές 

πληροφοριών. Τέλος μια εγγραφή για μια κατηγορία ενδιαφέροντος δείχνει και σε μια θέση. 

Πρόκειται για μια γεωγραφική θέση, όπως αυτή έρχεται από το GPS.  

Οι θέσεις ή μάλλον εγγραφές θέσεων (Position Entries), όπως αυτές σημειώνονται από το GPS 

συνήθως είναι μοναδικές. Αν θέλαμε να καλύψουμε όλο το χώρο, προφανώς θα 

αντιστοιχούσαμε ένα σημείου του χώρου, όπως αυτό έρχεται από το GPS με μια εγγραφή σε 

αυτό το πίνακα. Δύο θέσεις, με ίδιο γεωγραφικό πλάτος και μήκος, προφανώς ταυτίζονται στην 

επιφάνεια της γης, αλλά είναι διαφορετικές όταν πρόκειται για διαφορετικό υψόμετρο. 

Καταγράφοντας όλες τις θέσεις, όπως μας έρχονται από τους χρήστες μοναδικά σε αυτόν τον 

πίνακα, ελαχιστοποιούμε τον όγκο της αναζητήσιμης  πληροφορίας. Η σχέση μεταξύ θέσεων 

και εγγραφών (Position Entries : Rows) είναι 1:Ν, γιατί προφανώς η ίδια θέση, μπορεί να 

περιλαμβάνεται σε πολλές εγγραφές πληροφοριών.  

Τέλος είναι τα δεδομένα (Data). Τα δεδομένα, αποτελούν τη πληροφορία για τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά πεδία μιας κατηγορίας (Category Fields) και για τις αντίστοιχες εγγραφές 

(Rows). Ένα πεδίο ενδιαφέροντος (Category Field) έχει τόσα Data, όσες και οι εγγραφές μια 

κατηγορίας (δηλαδή όσα και τα Rows). Η σχέση μεταξύ πεδίων ενδιαφέροντος και δεδομένων 

(Fields : Data) είναι 1:N γιατί προφανώς ένα πεδίο (Field) μπορεί να έχει, όπως είπαμε πολλές 

πληροφορίες (Data). Επίσης η σχέση μεταξύ εγγραφών και δεδομένων (rows : data) είναι 1:Ν, 

δηλαδή 1 εγγραφή (row) συσχετίζεται με ακριβώς Ν δεδομένα (όσα είναι και τα 

χαρακτηριστικά της κατηγορίας της εγγραφής Row Category). 

Με βάση το παραπάνω σχήμα, οι πίνακες είναι κανονικοποιημένοι και η πληροφορία 

ταξινομημένη. Η εισαγωγή, όπως και η αναζήτηση της πληροφορίας, διευκολύνονται με την 

ταξινόμηση της πληροφορίας που γίνεται, όταν η πληροφορία εισέρχεται στη βάση από τους 

χρήστες της πλατφόρμας.  
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3.4 Εργαλεία Ανάπτυξης Υλοποίησης 
 

Για την υλοποίηση της πλατφόρμας, επιλέχθηκε το .Net Framework II της Microsoft (44). Για την 

ανάπτυξη των ιστοσελίων και του κώδικα χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Visual Studio 2005 

Professional Edition με Academic license.  

Οι διαχειριστικές σελίδες υλοποιήθηκαν σε ASP .NET και C#. Ως εξυπηρετητής ιστοσελίδων 

επιλέχθηκε, λόγω συμβατότητας, ο Internet Information Server (IIS) της Microsoft που έρχεται 

επίσης με το CD εγκατάστασης των Windows. Ο συνδυασμός ASP .NET και IIS είναι η καλύτερη 

επιλογή για το διαχειριστικό  τμήμα της πλατφόρμας θέσεων. Το Microsoft .NET Framework 

φροντίζει οι ASP σελίδες να εμφανίζονται (pre-render) στην κατάλληλη μορφή ανάλογα με τη 

συσκευή και το φυλλομετρητή (browser) που εκτελεί την κλήση στον απομακρυσμένο 

εξυπηρετητή (IIS).  

Οι υπηρεσίες αναζήτησης και καταχώρησης, υλοποιήθηκαν ως υπηρεσίες διαδικτύου (web 

services). Το W3C ορίζει τις υπηρεσίες διαδικτύου ως «σύστημα λογισμικού, που υποστηρίζει 

την διαλειτουργικότητα μηχανής προς μηχανή πάνω από το δίκτυο» (45). Τα web services 

εξασφαλίζουν ανεξαρτησία από το μηχάνημα και το λειτουργικό. Επιπλέον τα οφέλη είναι 

πολλαπλά (46). 

Η πρόσβαση στο επίπεδο δεδομένων (data layer) έγινε μέσω του Hibernate. Το Hibernate είναι 

ένα Αντικείμενο – Σχεσιακή Απεικόνιση (Object Relational Mapping – ORM) που εξασφαλίζει 

πρακτικά ανεξαρτησία από τη βάση δεδομένων. Το  Hibernate συνεργάζεται το ίδιο καλά με 

όλα τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Database Management System - DBMS) 

όπως Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2, Postgres SQL κτλ. Έτσι δεν χρειάζεται 

διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης δεδομένων (data layer) εάν κάποιο πάροχος υπηρεσιών 

προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη πλατφόρμα αυτή με το συγκεκριμένο DBMS που διαθέτει, 

εξοικονομώντας δαπάνες για τυχόν άδειες χρήσης (License Fees). Επίσης το Hibernate είναι 

επεκτάσιμο. Εάν λόγου χάρη η βάση δεδομένων του εκάστοτε παρόχου δεν είναι ανάμεσα στις 

υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων (π.χ. ιδιωτική Non SQL Database), υλοποιώντας μόνο τη 

διάλεκτο της βάσης δεδομένων αυτής, εξασφαλίζει συμβατότητα της πλατφόρμας θέσης με τη 

νέα μορφή της βάσης δεδομένων.   

Τέλος, το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε, ήταν τελικά το SQL 

server Express edition της Microsoft, παρόλο που τα αρχικά σχέδια έγιναν χρησιμοποιώντας το 

MySQL Workbench. Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους απλοποίησης της εγκατάστασης. Ο MS 

SQL Server Express έρχεται δωρεάν μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία ανάπτυξης της Microsoft που 

επιλέξαμε (Visual Studio).   
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4 Διαχείριση Πληροφορίας στο Σύστημα 

4.1 Εισαγωγή και εγγραφή χρήστη 
 

Η χρησιμοποίηση της διαχειριστική κονσόλας, γίνεται μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες. 

Προτού κάποιος είναι σε θέση να δημιουργήσει νέες κατηγορίες και να χρησιμοποιήσει τη 

πλατφόρμα υπηρεσιών θέσης, θα πρέπει να έχει εγγραφεί.  

 

Εικόνα  12 Σελίδα εισαγωγής (Login) εμφανίζει τη φόρμα εισαγωγής 

Διακρίνουμε τρία είδη εγγραφής: 

1. Δημόσια: Όλοι μπορούν να εγγραφούν απλά συμπληρώνοντας μια φόρμα εγγραφής. 

2. Επιβεβαιωμένη: Όπως η δημόσια, όλοι μπορούν να εγγραφούν. Ένα email με έναν 

κωδικό επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο email του χρήστη. Ο χρήστη εγγράφεται όταν 

επιβεβαιώσει την εγγραφή του με των κωδικό που έλαβε.   

3. Ιδιωτική: Όλοι οι χρήστες στέλνουν τα στοιχεία τους στο διαχειριστή της πλατφόρμας 

και αυτός τους εγγράφει. 

Στη φάση αυτή χρησιμοποιούμε τη δημόσια εγγραφή. Με τη συμπλήρωση της φόρμας 

εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει, κάνοντας login, στις διαχειριστικές σελίδες τη 

πλατφόρμας.  

 

Εικόνα  13 Φόρμα εγγραφής χρήστη 
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Τα στοιχεία του χρήστη κρυπτογραφούνται και έπειτα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.   

Αυτό που παρατηρούμε εδώ είναι ότι η ίδια σελίδα (Login.aspx) εμφανίζει τη πρώτη φορά 

(Εικόνα  12) τη φόρμα εισαγωγής και τη δεύτερη φορά (Εικόνα  13) τη φόρμα εγγραφής. Αυτή 

είναι και η συνήθη πρακτική όταν εργαζόμαστε με το ASP σελίδες στο .ΝΕΤ Framework. Οι 

διάφορες λειτουργικές μονάδες (modules) υλοποιούνται με τη μορφή συστατικών 

(components) τα οποία ονομάζονται user controls (στοιχεία ελέγχου χρήστη). Τα διάφορα user 

controls, μπορούν έπειτα να επαναχρησιμοποιηθούν σε διάφορες σελίδες (asp pages). Η 

σελίδα Login.aspx χρησιμοποιεί δύο τέτοια user controls – αυτό για την πιστοποίηση της 

εισόδου και αυτό για την εγγραφή. 

 

4.2 Επεξεργασία Κατηγοριών Ενδιαφέροντος 
 

Μετά την επιτυχή είσοδο, ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης κατηγοριών 

ενδιαφέροντος. Στη σελίδα αυτή, ο χρήστη έχει τη δυνατότητα: 

- Να δει όλες τις κατηγορίες ενδιαφέροντος που έχει δημιουργήσει.  

- Να επεξεργαστεί κάποια από τις κατηγορίες ενδιαφέροντος που έχει δημιουργήσει ή 

ακόμα να τη διαγράψει εντελώς.  

- Να δημιουργήσει μια καινούργια κατηγορία ενδιαφέροντος  

 

Εικόνα  14 Σελίδα επεξεργασίας κατηγοριών ενδιαφέροντος 
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Οι κατηγορίες ενδιαφέροντος, κατ’ αρχήν ονομάζονται έτσι, επειδή αποσπούν το ενδιαφέρον 

ενός χρήστη ή επισκέπτη. Μια κατηγορία ενδιαφέροντος αποτελείται από το Όνομα, τη 

Περιγραφή, το URL και το Επίπεδο πρόσβασης στην κατηγορία. 

Το όνομα της κατηγορίας χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των στοιχείων που 

ενδιαφέρουν τον χρήστη. Πρόκειται για ένα τίτλο που δίνει ο χρήστης σε μια κατηγορία 

ενδιαφέροντος.  

Η περιγραφή επεξηγεί τη σημασία της κατηγορίας. Στην Εικόνα  14 βλέπουμε για παράδειγμα 

δύο κατηγορίες ενδιαφέροντος με το όνομα «Εστιατόρια». Η περιγραφή όμως που δίνεται, 

επεξηγεί πως η μία κατηγορία περιλαμβάνει τα εστιατόρια της Αττικής και η άλλη κατηγορία 

αυτά μιας συγκεκριμένης περιοχής (Ζωγράφου), ίσως τα αγαπημένα του χρήστη. 

Μια κατηγορία ενδιαφέροντος μπορεί να έχει και ένα URL Link για τη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Αν και το URL δεν είναι απαραίτητο, είναι ίσως χρήσιμο σε περιπτώσεις, όπου οι κατηγορίες 

ενδιαφέροντος, συντηρούνται από παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι θέλουν να εμφανίσουν 

κάποιο εταιρικό URL ή κάποια επεξηγηματική σελίδα με τις κατηγορίες ενδιαφέροντος. Το URL 

αυτό μπορεί να είναι και κάποια παραπομπή σε μια σελίδα με λεπτομέρειες για τη κατηγορία. 

Για παράδειγμα, στη περίπτωση των εφημερευόντων φαρμακείων, το URL μπορεί να δείχνει 

στη σελίδα από την οποία αντλούνται οι πληροφορίες για τα φαρμακεία αυτά (π.χ. ιστοσελίδα 

του υπουργείου υγείας).   

Τέλος για μια κατηγορία υπάρχει καθορίζεται και το επίπεδο πρόσβασης. Η πρόσβαση 

εξασφαλίζει την ασφάλεια για την πρόσβαση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ορίζονται τρία 

επίπεδα πρόσβασης: (α) Ιδιωτική πρόσβαση, (β) Πρόσβαση Εφαρμογής και (γ) Δημόσια 

Πρόσβαση.   

 

Εικόνα  15 Στοιχεία μιας κατηγορίας 

Τα επίπεδα πρόσβασης καθορίζουν αν μια κατηγορία μπορεί να είναι ορατή σε κάποιο χρήστη 

ή όχι.  

Μια κατηγορία με «Δημόσια Πρόσβαση» είναι ορατή σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας. 

Κάθε χρήστης μπορεί να εισάγει και να αντλεί δεδομένα από μια κατηγορία «Δημόσιας 

Πρόσβασης». Οι κατηγορίες με αυτό το επίπεδο πρόσβασης, είναι κατηγορίες που 

δημιουργούνται από παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να είναι ορατές σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους χρήστες. Για παράδειγμα μια αλυσίδα εστιατορίων ή μπαρ, επιθυμεί να είναι 
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ορατή, για προφανείς λόγους, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Κάθε χρήστης μπορεί να 

δει πληροφορίες από μια κατηγορία με «Δημόσια Πρόσβαση», να εισάγει, να ενημερώνει και 

να διαγράφει τις δικές του εγγραφές. Ο διαχειριστής της κατηγορίας, μπορεί να εγκρίνει ή να 

διαγράψει τις πληροφορίες που εισάγει ένας μη εγγεγραμμένος χρήστης.  

Η ιδιωτική πρόσβαση είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κατηγορία είναι προσβάσμη μόνο από το 

χρήστη ή την οντότητα που τη δημιούργησε. Ένας χρήστης μπορεί να επιθυμεί να καθορίζει 

κατηγορίες πληροφοριών οι οποίες να μην είναι προσβάσιμες από άλλους χρήστες πέρα από 

τον ίδιο το χρήστη και μόνο. Μόνο ο χρήστης που δημιουργεί την κατηγορία μπορεί να εισάγει 

πληροφορίες, να ενημερώνει και να διαγράφει πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η 

κατηγορία ενδιαφέροντος, η οποία χαρακτηρίζεται για ιδιωτική πρόσβαση, δεν εμφανίζεται 

στη λίστα των κατηγοριών που ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί.   

Τέλος το επίπεδο πρόσβασης εφαρμογής καθορίζει πρόσβαση στις πληροφορίες της 

συγκεκριμένης κατηγορίας για όλους τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη 

κατηγορία.  Η διαδικασία απαιτεί την εγγραφή στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο χρήστης από 

μόνος του εγγράφεται, ή ο διαχειριστής της κατηγορίας εγγράφει κάποιους χρήστες, σε μια 

κατηγορία. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες σε μια κατηγορία μπορούν να δουν όλες τις 

πληροφορίες θέσης της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά μπορούν να εισάγουν, να αλλάζουν 

και να διαγράφουν μόνο τις δικές τους πληροφορίες. Όπως είναι φανερό το επίπεδο 

πρόσβασης «Εφαρμογής» είναι όπως η δημόσια πρόσβαση, με τη διαφορά ότι σε αυτή τη 

περίπτωση δεν υπάρχει έγκριση από το διαχειριστή.   

Ένα παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι η περίπτωση μια υπηρεσίας (π.χ. η πυροσβεστική 

υπηρεσία που φαίνεται παραπάνω) η οποία δημιουργεί ένα λογαριασμό με τα στοιχεία ενός 

διαχειριστή. Η υπηρεσία αυτή ορίζει σαν επίπεδο πρόσβασης ορισμένων κατηγοριών 

ενδιαφέροντος σε «Πρόσβαση Εφαρμογής». Ο διαχειριστής της κατηγορίας αυτής εγγράφει 

όλους τους χρήστες της υπηρεσίας στη κατηγορία αυτή. Όλοι οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας, μπορούν να εισέλθουν με τα στοιχεία τους και να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες θέσης που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.  

Πατώντας το κουμπί «Νέα Κατηγορία» η φόρμα εισαγωγής ετοιμάζεται να δεχθεί μια νέα 

κατηγορία ενδιαφέροντος. Πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή» έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα. 

 

Εικόνα  16 Εισαγωγή κατηγορίας χωρίς να έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα 2008 - 2009 Page 47 

 

 Μετά την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, μπορούμε να εισάγουμε μια κατηγορία 

με το επίπεδο πρόσβασης που ορίζει η επιλογή. Εισάγοντας μια νέα κατηγορία, αυτή 

εμφανίζεται στη λίστα κατηγοριών του συγκεκριμένου χρήστη.  

Έστω ότι επιθυμούμε μια κατηγορία ενδιαφέροντος η οποία θα κρατά πληροφορίες θέσης που 

θέλουμε να μοιραστούμε με τους φίλους μας. Κάθε φίλος μας που συμμετέχει στην εφαρμογή 

αυτή δηλώνει τη θέση του. Προφανώς, αν ο κάθε χρήστης ενημερώνει τακτικά τη θέση του, 

αναζητώντας ανάμεσα στις εγγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία, μπορούμε να δούμε 

ποιοι είναι οι φίλοι μας που βρίσκονται πιο κοντά σε εμάς και τι πληροφορίες μοιράζονται.    

 

Εικόνα  17 Εισάγοντας την κατηγορία My Nearest Friend, που θα κρατά πληροφορίες θέσης για όλους τους 

φίλους μου (ασφάλεια – Πρόσβαση εφαρμογής) 

Στο σημείο αυτό δεν έχει γίνει κάποια «εκλέπτυνση» στη πληροφορία που κατηγοριοποιείται 

με βάση τη κατηγορία ενδιαφέροντος αυτή. Όταν όμως θα γίνει αυτό θα μπορούμε επίσης να 

αναζητήσουμε πληροφορίες για κάθε στοιχείο ενδιαφέροντος που υπάρχει στη κατηγορία. 

Παρακάτω, στη διαχείριση μιας κατηγορίας θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Προς το παρόν ας 

δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τη σελίδα αυτή.  

Παρατηρώντας τις καταγεγραμμένες κατηγορίες ενδιαφέροντος του χρήστη, προσέχουμε τα 

δύο link buttons, «Επιλογή» και «Διαγραφή», εκατέρωθεν της λίστας των κατηγοριών. Όπως 

δηλώνει το όνομά τους, η «Επιλογή» είναι για να επιλέξουμε και να επεξεργαστούμε μια 

κατηγορία και το κουμπί διαγραφή είναι για να διαγράψουμε μια ολόκληρη κατηγορία 

ενδιαφέροντος, τα πεδία και τις εγγραφές πληροφοριών που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία.  

Πατώντας το κουμπί «Επιλογή» επιλέγεται η αντίστοιχη κατηγορία και τα στοιχεία της 

εμφανίζονται στην ίδια φόρμα εισαγωγής στοιχείων τα στοιχεία της επιλεγμένης κατηγορίας, 

όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα  18 Επιλέγοντας ανάμεσα στις κατηγορίες 

Εάν αλλαχθούν τα στοιχεία τις κατηγορίας (πλην το όνομα), πατώντας το κουμπί εισαγωγή η 

κατηγορία ενημερώνεται. Παρακάτω φαίνεται αυτή η περίπτωση. Εάν αλλαχθεί το όνομα, τότε 

εισάγεται μια καινούργια κατηγορία ενδιαφέροντος.  

 

Εικόνα  19 Επιλέγοντας για ενημέρωση τη κατηγορία ενδιαφέροντος My Nearest Friend 

Πατώντας το link button «Διαγραφή» η αντίστοιχη κατηγορία ενδιαφέροντος διαγράφεται από 

τη βάση δεδομένων μαζί με όλες τις πληροφορίες που υπόκεινται στη κατηγορία αυτή. Στην 

παρακάτω εικόνα φαίνεται αυτή η περίπτωση.  
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Εικόνα  20 Διαγράφοντας τη κατηγορία ενδιαφέροντος «Ό, τι να ‘ναι» 

Η υπηρεσία αναζήτησης κατηγοριών που υλοποιείται με το αντίστοιχο web service μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, όσον αφορά το όνομα και την περιγραφή 

της κατηγορίας. Μη εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες μόνο για 

δημόσιες κατηγορίες, αλλά δεν μπορούν ούτε να εισάγουν πληροφορίες, ούτε να αλλάξουν 

πληροφορίες.   

Από τη περιγραφή που δίνεται αλλά και από τη σχεδίαση της πλατφόρμας, είναι φανερό ότι 

όσον αφορά τις κατηγορίες ενδιαφέροντος η σημασιολογία όπως και η λειτουργία τους είναι 

επεκτάσιμη. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε να εμβαθύνουμε τον όρο «Κατηγορία 

Ενδιαφέροντος», αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας επιπλέον χαρακτηριστικά (Properties) 

στην οντότητα κατηγορίες ενδιαφέροντος. Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να προσθέσουμε 

ένα χαρακτηριστικό που αναφέρει αν η συγκεκριμένη κατηγορία είναι «Υποκατηγορία» 

κάποιας άλλης κατηγορίας, επειδή θέλουμε να ταξινομήσουμε τις κατηγορίες ενδιαφέροντος. 

Αυτό που γίνεται, είναι να εισάγουμε το χαρακτηριστικό «Γονέας Κατηγορίας» το οποίο δείχνει 

αν μια κατηγορία ενδιαφέροντος είναι υποκατηγορία - έχει γονέα (και αν ναι ποιόν) ή είναι 

κύρια κατηγορία (οπότε δεν έχει γονέα).    

Επίσης, επεκτάσιμη είναι και το επίπεδο πρόσβασης. Η εφαρμογή που χρησιμοποιεί το επίπεδο 

πρόσβασης μπορεί να δώσει διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης, επεκτείνοντας το πεδίο 

ορισμού αυτών. Για παράδειγμα, έστω ότι εμβαθύνουμε την έννοια να περιλαμβάνει επίπεδο 

πρόσβασης «Δημόσια Ανάγνωση – Ιδιωτική Εγγραφή». Το νέο αυτό επίπεδο πρόσβασης 

σημαίνει ότι η πληροφορία που υπάρχει στη συγκεκριμένη κατηγορία, μπορεί να την 
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αναζητήσει και να τη δει οποιοσδήποτε χρήστης αλλά μπορεί να την αλλάξει μόνο ο 

διαχειριστής της κατηγορίας.  

Και οι δύο αυτές λειτουργίες, έχουν να κάνουν μόνο με τις λειτουργίες διαχείρισης και 

αναζήτησης κατηγοριών και δεν επηρεάζουν καθόλου την υπόλοιπη πλατφόρμα. Η τμηματική 

αυτή σχεδίαση φαίνεται και παρακάτω με τη εισαγωγή και χρήση πεδίων ενδιαφέροντος για 

μια κατηγορία.   

 

4.3 Επεξεργασία Πεδίων Ενδιαφέροντος για μια Κατηγορία 
 

Από τη σελίδα διαχείρισης κατηγοριών μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες ενδιαφέροντός μας, 

που έχουμε δημιουργήσει, να δημιουργήσουμε νέες κατηγορίες ενδιαφέροντος ή να 

αλλάξουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε ήδη υπάρχουσες κατηγορίες ενδιαφέροντος. 

Αλλαγές στην κατηγορία ενδιαφέροντος, αφορούν τη σημασιολογία της κατηγορίας, η οποία 

γίνεται με την περιγραφή της και το επίπεδο πρόσβασης.  

Στη σελίδα διαχείρισης κατηγοριών υπάρχει άλλο ένα κουμπί, το κουμπί «Επεξεργασία 

Κατηγορίας». Επιλέγοντας μια κατηγορία, πατώντας το κουμπί αυτό, μεταβαίνουμε στη σελίδα 

επεξεργασίας της επιλεγμένης κατηγορίας. Τα βήματα φαίνονται στη παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα  21 Επιλογή και διαχείρισης της κατηγορίας «Πυροσβεστική Υπηρεσία» 

Στην κορυφή της σελίδας φαίνεται η κατηγορία που επιλέξαμε να επεξεργαστούμε τα διάφορα 

χαρακτηριστικά της. Και εδώ χρησιμοποιούμε το ίδιο user control για να απεικονίσουμε την 
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κατηγορία ενδιαφέροντος που επιλέξαμε. Στη σελίδα αυτή όμως απενεργοποιείται η 

λειτουργία ενημέρωσης του συγκεκριμένου user control. Στη σελίδα αυτή μπορούμε να 

διαχειριστούμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κατηγορίας ενδιαφέροντος, αλλά όχι τη 

σημασιολογία της κατηγορίας.  

Τα πεδία για μια κατηγορία ενδιαφέροντος, αφορούν τη σημασία στα διάφορα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της κατηγορίας ενδιαφέροντος που αποδίδει ο χρήστης. Απ’ ότι βλέπουμε στη 

σελίδα αυτή γίνεται μια «εκλέπτυνση» της πληροφορίας σε διάφορα πεδία – τα πεδία 

ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ορίζοντας πεδία ενδιαφέροντος για μια 

κατηγορία, η πληροφορία «τεμαχίζεται» στα πεδία αυτά όταν εισέρχεται στη βάση. Προφανώς 

η σημασιολογία των πεδίων αυτών έχει νόημα για το χρήστη που εκτελεί ή την εφαρμογή που 

χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη κατηγορία και τα πεδία αυτά.  

 

Εικόνα  22 Επεξεργασία της νέας κατηγορίας ενδιαφέροντος «My Nearest Friend» 

Ξεκινώντας μια νέα κατηγορία ενδιαφέροντος, τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά της φαίνονται 

στη σελίδα διαχείρισης της κατηγορίας. Αυτά είναι το «Γεωγραφικό Πλάτος» (latitude), το 

«Γεωγραφικό Μήκος» (longitude), το «Επίπεδο» (Level ή zoom level) και η Ώρα (timestamp). Τα 

πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά, εφόσον μιλάμε για υπηρεσίες θέσης και αφορούν τα αντίστοιχα 

δεδομένα που εξάγονται από μια συσκευή GPS.    

Σε μορφή στηλών μπορούμε να δούμε τις ιδιότητες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της 

επιλεγμένης κατηγορίας ενδιαφέροντος. Τα γνωρίσματα αυτά είναι: (α) ο τίτλος, (β) ο τύπος 
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του πεδίου, (γ) η σειρά εμφάνισης, (δ) αν είναι ορατό από το χρήστη ή όχι και (ε) αν είναι 

αναζητήσιμο από το χρήστη ή όχι.  

Ο «Τίτλος» είναι η σημασιολογική περιγραφή του πεδίου που ενδιαφέρει το χρήστη και ο 

«Τύπος» είναι η μορφή της πληροφορίας του χρήστη και έτσι αφορά το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της κατηγορίας για το οποίο ο χρήστης ενδιαφέρεται. Στο σύστημά μας έχουμε 

προκαθορίσει ορισμένους τύπους που θα μπορούσαν να έχουν τα πεδία της κατηγορίας. Οι 

τύποι αυτοί φαίνονται και στην παρακάτω εικόνα.  

Η «Σειρά Εμφάνισης» είναι οι σειρά με την οποία ο διαχειριστής επιθυμεί να εμφανίζονται τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κατηγορίας.  

Το γνώρισμα «Ορατό Στο Χρήστη» αφορά το γεγονός, αν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα 

είναι ορατό στον απλό χρήστη ο οποίος αναζητεί και διαβάζει τη πληροφορίες της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Αν η αναζήτηση επιστρέψει τη συγκεκριμένη πληροφορία στον 

εκάστοτε χρήστη, τότε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που έχει επιλεχθεί να μην είναι ορατό, 

δεν θα είναι ορατό στο χρήστη που αναζητά πληροφορίες, εκτός κι αν αυτός είναι ο 

διαχειριστής της κατηγορίας.  

Το γνώρισμα «Αναζητήσιμο από το Χρήστη» αφορά το γεγονός, το κάποιος χρήστης να εκτελεί 

αναζητήσεις με βάση το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατηγορίας. Για 

παράδειγμα βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα, ότι τα υποχρεωτικά πεδία πληροφορίας για μια 

κατηγορία είναι αυτά που αφορούν τη θέση. Τα πεδία αυτά δεν είναι ορατά στον τελικό χρήστη 

(δεν είναι ορατά), αλλά ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει αναζήτησης με βάση τα πεδία αυτά 

(αναζητήσιμα από το χρήστη) λ.χ. ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια αναζήτηση του στυλ 

«Γεωγραφικό Πλάτος» κοντά στο 37.8.  

Όπως φαίνεται παραπάνω, τα υποχρεωτικά πεδία δεν είναι ορατά από το χρήστη. Αυτό 

επιλέχθηκε από το γεγονός ότι δεν έχει και πολύ νόημα για τον απλό χρήστη να δει 

γεωγραφικές συντεταγμένες θέσεις σαν ψηφία. Οι θέσεις ενδιαφέροντος εξάλλου θα 

απεικονιστούν στο χάρτη που θα επιστραφεί από την αναζήτηση και τα σημεία αυτά θα 

απεικονίζονται στο χάρτη. 

Μέσα από τη σελίδα διαχείρισης πεδίων ενδιαφέροντος, ένας χρήστης μπορεί να προσθέσει 

και να αφαιρέσει πεδία ενδιαφέροντος για μια συγκεκριμένη κατηγορία, αυτή που φαίνεται 

και στην κορυφή της σελίδας. Στην Εικόνα  21 φαίνεται μια κατηγορία ενδιαφέροντος στην 

οποία έχουμε προσθέσει δύο πεδία κειμένου (τύπος και περιγραφή) ενώ στην Εικόνα  22 

φαίνεται μια νέα κατηγορία ενδιαφέροντος με μόνο τα υποχρεωτικά πεδία.  

Προσθέτοντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε μια κατηγορία ενδιαφέροντος, λέμε ότι 

«εμβαθύνουμε την κατηγορία» ή «εκλεπτύνουμε την πληροφορία». Αυτό γιατί, προσθέτοντας 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε μια κατηγορία έχουμε περισσότερες σημασιολογικές ιδιότητες 

για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα έστω ότι μιλάμε για πληροφορίες που 
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υπόκεινται στην κατηγορία ενδιαφέροντος που φαίνεται στην Εικόνα  21 – Πυροσβεστική 

υπηρεσία. Η κατηγορία ενδιαφέροντος αυτή έχει δύο πεδία. Σίγουρα το πεδίο «περιγραφή» 

είναι αρκετό για να περιγράψει ένα πυροσβεστικό γεγονός. Αλλά για να συμπεράνουμε τη 

σοβαρότητα του γεγονότος, θα πρέπει να κάνουμε σημασιολογική ανάλυση στη «περιγραφή» 

του γεγονότος. Έχοντας όμως ένα παραπάνω πεδίο που χαρακτηρίζει το είδος ή της 

σοβαρότητα του γεγονότος, όπως τη χαρακτηρίζει ο χρήστης που εισάγει τη πληροφορία, 

μπορούμε να συμπεράνουμε και να κατηγοριοποιήσουμε όλα τα πυροσβεστικά γεγονότα που 

έχουν καταγραφεί ανάλογα με το πεδίο αυτό. Προσθέτοντας το επιπλέον πεδίο αυτόματα 

εμπλουτίζουμε την έννοια του πυροσβεστικού γεγονότος που καταγράφεται στη κατηγορία 

ενδιαφέροντος «πυροσβεστικά γεγονότα».  

Παρακάτω, εμβαθύνουμε τη κατηγορία ενδιαφέροντος που φαίνεται στην Εικόνα  22 

προσθέτοντας δύο νέα χαρακτηριστικά.  

 

Εικόνα  23 Προσθήκη χαρακτηριστικών γνωρισμάτων «Όνομα» και «Σχόλιο» στην κατηγορία ενδιαφέροντος «My 

Nearest Friend». Τα πεδία αυτά θα αφορούν το όνομα χρήστη και ένα σχόλιο που εισάγει ο εκάστοτε χρήστης.  

Στην εικόνα αυτή βλέπουμε τα χαρακτηριστικά με τα οποία έχουμε εμπλουτίσει την κατηγορία 

«My Nearest Friend». Επίσης βλέπουμε τους προκαθορισμένους τύπους της εφαρμογής. Η 

σειρά εμφάνισης καθορίζει ότι το χαρακτηριστικό «Όνομα» προηγείται του χαρακτηριστικού 

«Σχόλιο». Και τα δύο αυτά πεδία, είναι ορατά και αναζητήσιμα  στο κάθε χρήστη που είναι 

εγγεγραμμένος στη κατηγορία αυτή (επίπεδο πρόσβασης – Πρόσβαση Εφαρμογής).  

Η σημασιολογική ανάλυση επαφίεται στο διαχειριστή της κατηγορίας ενδιαφέροντος ή στην 

εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη κατηγορία αυτή. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει για 

παράδειγμα τον τύπο «Ακέραιο» στο χαρακτηριστικό γνώρισμα «Σχόλιο» εννοώντας προφανώς 

κάποια βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο.  

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός χαρακτηριστικών για μια συγκεκριμένη κατηγορία! Ο 

διαχειριστής της κατηγορίας μπορεί να προσθέσει όσα χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιθυμεί 

για μια κατηγορία, εκλεπτύνοντας σε μεγάλο βαθμό τη σημασιολογία της.   
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4.4 Διαχείριση εγγραφών και πληροφορίας 
 

Από τη σελίδα διαχείρισης πεδίων ενδιαφέροντος μπορούμε α αποθηκεύσουμε τα 

χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία (πατώντας το link button «Αποθήκευση») ή 

ακόμα να μεταβούμε στη σελίδα διαχείρισης της πληροφορία για τη κατηγορία αυτή. Στο 

παρακάτω σχήμα, βλέπουμε πως απεικονίζεται η πληροφορία για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

ενδιαφέροντος. Για να μεταβούμε στη σελίδα διαχείρισης της πληροφορίας πατάμε το link 

button «Διαχείριση Εγγραφών».  

 

Εικόνα  24 Διαχείριση πληροφορίας στη κατηγορία «My Nearest Friend» η πληροφορία για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία είναι δομημένη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποδώσαμε στη συγκεκριμένη 

κατηγορία. 

Παρατηρούμε ότι μια οριζόντια γραμμή στη σελίδα διαχείρισης χαρακτηριστικών, αντιστοιχεί 

σε μια στήλη, στη σελίδα διαχείρισης εγγραφών. Έτσι λόγου χάρη, αν το χαρακτηριστικό 

επιλέγεται να είναι ορατό στο χρήστη, στη σελίδα εγγραφών, θα εμφανίζεται η στήλη που 

αναπαριστά το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ενώ αν δεν είναι ορατό θα αποκρύπτεται από το 

χρήστη. Στις διαχειριστικές σελίδες βέβαια, όλα τα πεδία είναι ορατά, εφόσον ο διαχειριστής 

της κατηγορίας είναι αυτός που επεξεργάζεται τις σελίδες.    

Όπως και με την έννοια των κατηγοριών ενδιαφέροντος, έτσι και με τα χαρακτηριστικά τους, 

γίνεται φανερό, ότι η έννοια του χαρακτηριστικού ενδιαφέροντος, η σημασιολογία όπως και η 

λειτουργία τους είναι επεκτάσιμη. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε να εμβαθύνουμε τον όρο 

«Χαρακτηριστικό Πεδίο Ενδιαφέροντος», αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας επιπλέον 

χαρακτηριστικά (Properties) στην οντότητα πεδία ενδιαφέροντος. Παραπάνω παρουσιάσαμε τα 

πεδία ενδιαφέροντος για μια κατηγορία. Με τη μορφή όμως που έγινε η υλοποίηση, όλα τα 

πεδία είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη πληροφορία που αφορά μια κατηγορία 

ενδιαφέροντος. Έτσι στη σελίδα διαχείρισης εγγραφών, όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 
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Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που να 

προσδιορίζει αν το πεδίο ενδιαφέροντος είναι υποχρεωτικό ή όχι, όταν ο χρήστης καταγράφει 

μια πληροφορία στα αντίστοιχα πεδία ενδιαφέροντος που ο διαχειριστής όρισε για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, στην παραπάνω κατηγορία ενδιαφέροντος, το πεδίο 

«Σχόλιο» θα μπορούσε να είναι προαιρετικό, αν υπήρχε το γνώρισμα που το επέτρεπε. Για την 

υλοποίηση επιλέξαμε να μη χρησιμοποιήσουμε προαιρετικά πεδία, ώστε να περιοριστεί η 

ύπαρξη Null τιμών στη βάση δεδομένων. Βέβαια οι Null τιμές περιορίζονται και από τη 

σχεδίαση της βάσης δεδομένων (βλέπε σχεδίαση βάσης δεδομένων).  

Επίσης, όσον αφορά τον τύπο του χαρακτηριστικού πεδίου ενδιαφέροντος, ο ορισμός είναι 

πάλι επεκτάσιμος. Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσαμε επεκτείνουμε τον ορισμό να 

υποστηρίξουμε περισσότερους τύπους πληροφορίας (όπως λογικές τιμές – αληθές – ψευδές, 

λίστες επιλογής τιμών κτλ). Όλες αυτές οι αλλαγές αφορούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

πεδίο και δεν επηρεάζουν καθόλου την υπόλοιπη πλατφόρμα. Όπως είπαμε και παραπάνω, το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα αφορά μια στήλη στη σελίδα με τις πληροφορίες που αφορούν τη 

συγκεκριμένη κατηγορία. Επομένων οποιαδήποτε αλλαγή στον ορισμός της έννοιας του 

χαρακτηριστικού ενδιαφέροντος θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στη πλατφόρμα – θα 

επηρέαζε απλώς τη μορφή του συγκεκριμένου πεδίου (στήλης) στις πληροφορίες της 

κατηγορίας (κατά κύριο λόγο, εμφάνιση και μορφοποίηση).    

 

Εικόνα  25 Προσθήκη ενός επιπλέον χαρακτηριστικού πεδίου ενδιαφέροντος «Τιμή Εισόδου?» 

Όπως είναι φανερό, ανά πάσα στιγμή ο διαχειριστής της κατηγορία μπορεί να προσθέσει ή να 

αφαιρέσει επιπλέον πεδία ενδιαφέροντος από μια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό φαίνεται και 

στο παρακάτω σχήμα. Αρχικά, στη σελίδα εγγραφών τα πεδία είναι κενά, καθώς οι 

συγκεκριμένες εγγραφές δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Κάθε χρήστης όμως που έχει 

καταχωρήσει μια εγγραφή, μπορεί να ενημερώσει έπειτα το νέο πεδίο ενδιαφέροντος που 

εισήγαγε ο διαχειριστής.  
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Από τι στιγμή που εμπλουτίζεται μια κατηγορία ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας τις 

υπηρεσίες διαδικτύου (web services) μπορεί να χρησιμοποιήσει το επιπλέον χαρακτηριστικό 

για την αναζήτηση (π.χ. κατηγορία ενδιαφέροντος «My Nearest Friends» όπου «έναρξη» μετά 

τις 22:00 και/ή «λήξη» μετά τις 23:30).  

 

Εικόνα  26 Προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών πεδίων ενδιαφέροντος χρόνος «έναρξης» «λήξης» 

Όταν προστίθεται ένα χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος, δίπλα του εμφανίζεται και ένα Link 

button – «Διαγραφή». Πατώντας το συγκεκριμένο link button το αντίστοιχο χαρακτηριστικό 

ενδιαφέροντος που βρίσκεται δίπλα του, διαγράφεται από τα χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν τη κατηγορία ενδιαφέροντος. Επίσης, με τη διαγραφή αυτή, διαγράφονται και 

από τη βάση δεδομένων όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα πεδία 

(και εμφανίζονται σαν στήλη). Άρα η προσθαφαίρεση χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος, δεν 

επηρεάζει τη υλοποίηση. Ο κάθε χρήστης μπορεί να εμπλουτίσει ή να γενικεύει την 

πληροφορία που υπάρχει σε μια κατηγορία ενδιαφέροντος. 
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Εικόνα  27 Διαδοχική αφαίρεση χαρακτηριστικών πεδίων ενδιαφέροντος από τη κατηγορία «My Nearest Friend» 

Προσθέτοντας πληροφορία – εγγραφές – στις κατηγορίες, λέμε ότι ο «χώρος της γνώσης 

εμπλουτίζεται», καθώς περισσότερη πληροφορία είναι διαθέσιμη στους εγγεγραμμένους 

χρήστες μιας κατηγορίας ενδιαφέροντος.        

Ας δούμε όμως και μια ακόμα κατηγορία ενδιαφέροντος για την οποία έχει καταχωρηθεί 

πληροφορία από τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στη κατηγορία αυτή. 

 

Εικόνα  28 Από τη διαχείριση της κατηγορίας ενδιαφέροντος «Πυροσβεστική Υπηρεσία» στις πληροφορίες πλου 

είναι καταγεγραμμένες για αυτή την κατηγορία 

Το όνομα της κατηγορίας, εμφανίζεται επίσης στο τίτλο του παραθύρου για να είναι εμφανής η 

κατηγορία η οποία εμπλουτίζεται με πληροφορίες.   
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5 Χρήση Υπηρεσιών του Συστήματος  
 

5.1 Εισαγωγή 
 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε τη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου (web services) 

για την υποστήριξη των υπηρεσιών με συμφραζόμενα και δει των υπηρεσιών θέσης.  

Υπάρχουν δύο γενικές λειτουργίες, εισαγωγής πληροφοριών και αναζήτησης. Επίσης όμως 

υποστηρικτικά έχουν αναπτυχθεί γενικές λειτουργίες, όπως: 

- Αναζήτηση κατηγοριών: ο χρήστης παρέχει τον κωδικό του στο σύστημα και το επίπεδο 

πρόσβασης (ιδιωτικό, δημόσιο, εφαρμογής) σύστημα και το σύστημα του επιστρέφει 

τις κατηγορίες που έχει δημιουργήσει ή έχει εγγραφεί ή τις δημόσιες κατηγορίες. Αν 

δεν παρέχει επίπεδο πρόσβασης επιστρέφονται όλες τις διαθέσιμες κατηγορίες. 

-  Αναζήτηση πεδίων: ο χρήστης παρέχει το κωδικό του και το κωδικό της κατηγορίας 

που επιλέγει από το προηγούμενο βήμα. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης στη 

κατηγορία το σύστημα του επιστρέφει τα ορατά πεδία που έχει πρόσβαση ή αν αυτός 

έχει δημιουργήσει τη κατηγορία, τότε, όλα τα πεδία.  

Οι υποστηρικτικές όμως αυτές υπηρεσίες είναι και απαραίτητες για τη λειτουργία των 

αναζητήσεων εφόσον κάθε άλλη αναζήτηση χρησιμοποιεί τα ονόματα των πεδίων της 

κατηγορίας.  

Στην εισαγωγή πληροφορίας χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο web service ο χρήστης εισάγει: 

- Τον κωδικό του. 

- Την κατηγορία για την οποία πρόκειται με βάση τον κωδικός της. 

- Μια xml περιγραφή της πληροφορίας, με βάση τα πεδία της κατηγορίας. 

Χρησιμοποιούνται μόνο τα ονόματα των πεδίων της κατηγορίας αντί του πλήρες 

ορισμού του πεδίου.  

- Αν η πληροφορία αυτή έχει και κάποιο κωδικό, με βάση τον κωδικό που έχει εγγραφεί 

(row_id), τότε αντίστοιχα γίνεται ενημέρωση της αντίστοιχης εγγραφής (row) στη βάση.  

Άρα υπάρχει δυναμική εισαγωγή και ενημέρωση της πληροφορίας.  

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι αναζητήσεων:  

- Αναζήτηση πληροφοριών με βάση τα πεδία ενδιαφέροντος. Αυτή είναι και η γενική 

περίπτωση. Ο χρήστης εισάγει τις κατάλληλες παραμέτρους στα αντίστοιχα πεδία. Ο 

web server ερμηνεύει τα πεδία με τις παραμέτρους σε κριτήρια αναζήτησης και 

επιστρέφει αποτελέσματα – πληροφορίες χρήστη. 
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- Αναζήτηση πληροφοριών με βάση τη θέση του χρήστη, ανά κατηγορία. Ο χρήστης 

παρέχει τη θέση του και την κατηγορία που τον ενδιαφέρει και ο web server 

επιστρέφει την πληροφορία που έχει καταγραφεί «κοντά» στο χρήστη. 

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τις λειτουργίες που συνθέτουν τις υπηρεσίες διαδικτύου.  

 

Εικόνα  29 Λειτουργίες που συνθέτουν την υπηρεσία διαδικτύου 

Αναλυτικά: 

- GetCategories: επιστρέφει τις κατηγορίες (κωδικός και όνομα) δοθέντος του κωδικού 

χρήστη 

- GetCategory: επιστρέφει όλα τα στοιχεία για μια κατηγορία του κωδικού χρήστη και 

του κωδικού κατηγορίας 

- GetCategoryFields: επιστρέφει τα χαρακτηριστικά πεδία μιας κατηγορίας που έχει μια 

κατηγορία. Άρα ο χρήστης θα πρέπει να δώσει κωδικό κατηγορίας και κωδικό χρήστη.  

- GetMapURL, GetMapURL2: επιστρέφει το URL του χάρτη, μαζί με όλα τα σημεία 

ενδιαφέροντος που υπάρχουν κοντά στο χρήστη. Για το λόγω αυτό ο χρήστης θα πρέπει 

να παραχωρήσει τον κωδικό του, κωδικό κατηγορίας ενδιαφέροντος και γεωγραφική 

θέση (αντικείμενο που αποτελείται από γεωγραφικό πλάτος μήκος και ύψος) ή στο 

GetMapURL2 το γεωγραφικό πλάτος και μήκος σαν πραγματικούς αριθμούς και ύψος 

σαν ακέραιο.  
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- HelloUser: Η υπηρεσία εγγράφει έναν χρήστη (login) στο σύστημα. Αυτή πρέπει να 

είναι και η πρώτη κλήση στο σύστημα. Αν η κλήση επιστρέψει «Hello», τότε ο χρήστης 

είναι έγκυρος χρήστης. Χρησιμοποιώντας το κωδικό του μπορεί να χρησιμοποιήσει 

όλες τις άλλες λειτουργίες. 

- WebFieldAddData: Πραγματοποιεί εισαγωγή ή ενημέρωση πληροφορίας στο σύστημα. 

Αν τα πεδία δεν αντιστοιχούν στα πεδία της κατηγορίας ή είναι ανεπαρκή τότε 

εγείρεται σφάλμα. 

- XMLExport: Εξάγει την πληροφορία που υπάρχει γύρω από το χρήστη σε XML  

- AddFireBrigate: Είναι μια λειτουργία η οποία δημιουργήθηκε για λόγους επίδειξης, 

στην κατηγορία ενδιαφέροντος «Πυροσβεστική Υπηρεσία» όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω. Η λογική της εφαρμογής είναι: με την εισαγωγή της πληροφορίας θέσης 

από το χρήστη, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, επιστρέφεται το URL του χάρτη, 

χρησιμοποιώντας την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps με υπέρθεση σημείων 

πληροφορίας και επίσης τη πληροφορία (τι αφορούν τα σημεία αυτά του χάρτη) που 

υπάρχει κοντά στο σημείο αυτό, δομημένη. Το κοντά ορίζεται σαν «μέσα στο χάρτη» 

που απεικονίζεται, στο επίπεδο του δρόμου (επίπεδο 17). Προφανώς αυτό αντιστοιχεί 

κανονικά σε 2 λειτουργίες. Μια τυπική εφαρμογή θα εκτελούσε κανονικά δύο κλήσεις:  

o Μια εισαγωγή πληροφορίας θέσης και  

o Μία αναζήτηση με βάση τη τρέχουσα θέση.  

 Στο πάνω δεξιό μέρος της εικόνας υπάρχει το link «Service Description». Πατώντας το, 

εμφανίζεται το WSDL έγγραφό που περιγράφει το web service. Το πρότυπο WSDL περιγράφει 

όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη χρησιμοποίηση των λειτουργιών στο web service, 

περιγράφει δηλαδή τη τεχνική διεπαφή (technical interface). Περισσότερα για τα web services, 

WSDL και τη δυναμική χρησιμοποίηση τους μπορεί να αναζητηθεί και στο (45).   

 

 

Εικόνα  30 Ανάκτηση στοιχείων μιας κατηγορίας, με βάση τον κωδικό της και αυτό του τρέχοντος χρήστη 

Παραπάνω φαίνεται πως αναπαρίσταται η λειτουργία GetCategory που περιγράψαμε 

παραπάνω. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται τα SOAP version 1.1 και 1.2 envelops που πρέπει να 

δημιουργηθεί για να κληθεί η λειτουργία. 
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Εικόνα  31 Φάκελοι SOAP V1.1 που περιγράφουν την κλήση της λειτουργίας (πάνω) και την απάντησή της (κάτω) 

 

Εικόνα  32 Φάκελοι SOAP V1.2 που περιγράφουν την κλήση της λειτουργίας (πάνω) και την απάντησή της (κάτω) 

Ο IIS παράγει τους φακέλους SOAP, πατώντας στην αντίστοιχη λειτουργία, μέσα από τον 

φυλλομετρητή (browser) διαδικτύου, διευκολύνοντας την παρουσίαση και δοκιμή των 

λειτουργιών που απαρτίζουν την υπηρεσία διαδικτύου. 
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Στο (47) περιγράφεται λεπτομερώς πως χρησιμοποιείται το SOAP στη κλήση της υπηρεσίας και 

πως μπορεί η υπηρεσία διαδικτύου να κληθεί γνωρίζοντας μόνο και μόνο το WSDL έγγραφο.     

 

5.2 Περίπτωση Εφαρμογής: Χρήση Υπηρεσίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε πως θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία AddFireBrigate. Κατ’ 

αρχήν, όπως περιγράψαμε παραπάνω, η συγκεκριμένη λειτουργία υλοποιεί μια συγκεκριμένη 

περίπτωση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία. Η υπηρεσία 

αυτή αφορά την κατηγορία ενδιαφέροντος «Πυροσβεστική Υπηρεσία» όπως αυτή φαίνεται και 

στην Εικόνα  21. Η υπηρεσία αυτή απεικονίζεται αρχικά από τον IIS, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 

Εικόνα  33 Υπηρεσία AddFireBrigate, χρησιμοποιούνται απλά πεδία για την απεικόνιση των ιδιοτήτων, αλλά και 

της θέσης (attitude, longitude) 

Σε αυτή την απεικόνιση, ο IIS, για δοκιμαστικούς λόγους προβάλει τα πεδία σε μορφή πεδίων 

κειμένου. Σε κανονική λειτουργία όμως θα πρέπει η εφαρμογή πελάτη (client side) να φροντίζει 

με βάση τα πεδία που χαρακτηρίζουν μια κατηγορία, να απεικονίζει σωστά τα πεδία αυτά. 

Αυτό γίνεται και στην περίπτωση των διαχειριστικών σελίδων. Σε επίπεδο διεπαφής χρήστης 

(User Interface) τα πεδία απεικονίζονται ανάλογα με τον τύπο.  

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τους φακέλους SOAP για την κλήση και την επιστροφή της 

υπηρεσίας AddFireBrigate.  Την υπηρεσία αυτή τη καλούμε με απλά πεδία και μας επιστρέφει 

ένα αλφαριθμητικό. Το αλφαριθμητικό αυτό είναι μια XML περιγραφή της πληροφορίας που 

υπάρχει για το σημείο ενδιαφέροντος που εισάγει ο χρήστης, μαζί με το χάρτη που απεικονίζει 

αυτή τη πληροφορία.   
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Εικόνα  34 Απεικόνιση SOAP φακέλων για τη κλήση (πάνω) και την απάντηση (κάτω)  

Η λογική της εφαρμογής υπάρχει προφανώς σε αυτή την υπηρεσία. Καλώντας την υπηρεσία 

αυτή, ένας χρήστης εισάγει στην ουσία ένα είδος πυροσβεστικού γεγονότος και μια περιγραφή 

για το γεγονός. Με την εισαγωγή της πληροφορίας και της θέσης του, η υπηρεσία αυτή 

επιστρέφει στο χρήστη ένα URL για το χάρτη που απεικονίζει τη θέση του χρήστη και όλα τα 

σημεία ενδιαφέροντος στο χάρτη.  

 

Εικόνα  35 Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων για τη κατηγορία πυροσβεστική υπηρεσία 

Στην Εικόνα  35 προετοιμαζόμαστε να εισάγουμε δεδομένα.  Πατώντας το κουμπί Invoke, 

γίνεται κλήση της υπηρεσίας. Κατάλληλοι φάκελοι SOAP δομούν τη κλήση και επιστρέφουν την 

απάντηση στο φυλλομετρητή. Ο IIS μετατρέπει κατάλληλα τις κλήσεις, αποκρύπτοντας από το 

χρήστη όλες αυτές τις μετατροπές. Οπότε τελικά επιστρέφεται η παρακάτω απάντηση.  
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Εικόνα  36 Απάντηση από τη κλήση, πρόκειται για ένα δομημένο string 

Η απάντηση αυτή περικλείει το URL για το χάρτη (URL) και επίσης μια εγγραφή πληροφορίας 

(Row) με τις πληροφορίας (Data) ανά πεδίο.  Προφανώς από την απάντηση αυτή δεν φαίνεται 

ότι κοντά στη θέση του χρήστη δεν υπάρχει πλέον καταγεγραμμένη πληροφορία. Δοκιμάζοντας 

με μια παραπλήσια θέση, έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα. 

 

Εικόνα  37 Με τη νέα εισαγωγή, επιστρέφονται δύο εγγραφές (Rows) πληροφοριών από την αναζήτηση 
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Το URL που επιστρέφεται στο χρήστη, δείχνει στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα  38 Στατικός χάρτης που αντιστοιχεί στο URL που επιστρέφει η υπηρεσία AddFireBrigade  

Η παρουσίαση της εφαρμογής πυροσβεστών έγινε, μέσα από μια υπηρεσία διαδικτύου που 

τελικά εκτελέστηκε στο φυλλομετρητή. Τα δεδομένα εισήχθησαν χειρονακτικά για την 

περίπτωση της επίδειξης, μέσα από το browser. Αυτό όμως έχει πολλούς περιορισμούς. Πέρα 

από της περίπτωση λανθασμένων δεδομένων, σε υπηρεσίες όπως αυτές που μελετάμε, πηγή 

πληροφορίας δεν είναι μόνο ο χρήστης.  

Στην πραγματική περίπτωση εφαρμογής, η συσκευή του χρήστη, είναι η πραγματική οντότητα 

που αποθηκεύει και αναζητεί τη πληροφορία, με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη και 

διάφορες άλλες εισόδους. Άρα η συσκευή χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες, ανάλογα με το 

προφίλ του χρήστη. Η συσκευή του χρήστη είναι αυτή που ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες 

διεπαφές με τους αισθητήρες (GPS, Bluetooth κτλ) και εμπλέκοντας και το χρήστη, 

διαχειρίζεται τη πληροφορία που συγκρατείται στον εξυπηρετητή πληροφοριών (παράγει ή 

καταναλώνει πληροφορίες). Η εφαρμογή που εκτελείται στη συσκευή του χρήστη τελικά θα 

μορφοποιήσει κατάλληλα την πληροφορία που έλαβε από τον server, απεικονίζοντας και το 

χάρτη.  

 

 

 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα 2008 - 2009 Page 66 

 

6 Συμπεράσματα 
 

6.1 Συμπεράσματα Σχεδίασης Συστήματος 
 

Το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάστηκε ολόκληρη η εργασία είναι πρώτα σχεδίαση της λογικής 

και των πτυχών  της πληροφορίας και έπειτα ανάπτυξη της εφαρμογής που χρησιμοποιεί αυτές 

τις πτυχές. Αυτό έγινες γιατί για να δημιουργηθεί μια υπηρεσία με συμφραζόμενες 

πληροφορίες θα πρέπει να καθοριστούν τα «τι», «ποιος», «που», «πότε» κτλ των πληροφοριών 

που χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές αυτές. Θα πρέπει να καθοριστούν δηλαδή οι 

συμφραζόμενες πληροφορίες και οι πτυχές της. Το CDM, ευνοεί τη σχεδίαση αυτών των 

πτυχών. Επίσης, μέσα από το διαλειτουργικό πλαίσιο υπηρεσιών διαδικτύου, μπορεί να 

επιτευχτεί και η ολοκλήρωση απλών συστατικών που συνθέτουν τις υπηρεσίες με 

συμφραζόμενες πληροφορίες.  

Η επίγνωση συμφραζόμενων πληροφοριών θέσης και η ερμηνεία τους σίγουρα μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας κατάλληλα το υπολογιστικό 

περιβάλλον του χρήστη, ανάλογα με τη θέση, την κατάσταση, προτιμήσεις κτλ, σε μια 

διαδικασία που ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να μην προκαλεί συνειδητά.  

Επίσης, η πληθώρα των πηγών πληροφοριών σήμερα στο Internet μπορεί επίσης να οδηγήσει 

σε αυξημένες εξατομικευμένες υπηρεσίες και ποιοτικά καλύτερες, προσαρμόσιμες στις 

ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Μέσα από ένα διαλειτουργικό πλαίσιο υπηρεσιών διαδικτύου, 

μπορεί να δημιουργηθούν υπηρεσίες που να συμβάλλουν στην αύξηση αυτή της εμπειρίας των 

χρηστών.  

Διαχωρίζοντας τις πτυχές της πληροφορίας από τη λογική των εφαρμογών το context data 

model μπορεί να ευνοηθεί μέσα από τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαδικτύου και να 

εφαρμοστεί στη πράξη, μέσα από ένα επεκτάσιμο πλαίσιο εφαρμογών.   

Μέσα από ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών, όπως το MScape, είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν εξατομικευμένες υπηρεσίες με συμφραζόμενες πληροφορίες κατάστασης και 

θέσης. Το MScape μέσα από τις διεπαφές ανάπτυξης εφαρμογών (APIs) που διαθέτει επιτρέπει 

την πρόσβαση στα δεδομένα κατάστασης του χρήστη. Το MScape δεν αποτρέπει τη χρήση 

εξωτερικών αισθητήρων που συνδέονται σε μια φορητή συσκευή, απλά διευκολύνει τη 

χρησιμοποίησή τους σε πολύπλοκες και εξειδικευμένες εφαρμογές. Επομένως σχεδιάζοντας 

εφαρμογές, με επίγνωση πληροφοριών κατάστασης του χρήστη και επιτρέποντάς τες να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με το κεντρικό εξυπηρετητή που καθορίζει τα συμφραζόμενα 

μπορούμε να χτίσουμε πολύπλοκες εφαρμογές που διευκολύνουν καθημερινά το χρήστη, για 

κάθε χρήστη που εξυπηρετείται. 
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6.2 Επεκτασιμότητα και Ολοκλήρωση με Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) 
 

Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως παρουσιάστηκε, είναι επεκτάσιμο. Η σημασιολογική 

επεκτασιμότητα του CDM, ήδη αναλύθηκε. Οι έννοιες «Κατηγορίες Ενδιαφέροντος», «Πεδία» 

κτλ είναι επεκτάσιμα. Οι υπηρεσίες αναζήτησης και εισαγωγής επίσης μπορούν να επεκταθούν 

μαζί με τις έννοιες αυτές ακολουθώντας τις ανάγκες των εφαρμογών.    

Με τον τρόπο που αναπτύχθηκαν οι διαχειριστικές σελίδες μπορούν να ενσωματωθούν σε 

δοκιμασμένες λύσης. Μέσα από τις σελίδες αυτές, γίνεται στην ουσία διαχείριση πληροφορίας. 

Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, είναι δοκιμασμένες λύσεις σε τέτοια προβλήματα. 

Επομένως οι σελίδες αυτές θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε ένα ενιαίο εργαλείο 

διαχείρισης προάγοντας με αυτό τον τρόπο και την ολοκλήρωση των εφαρμογών.   

Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, content management systems – CMS, αποτελούν 

πλατφόρμες οι οποίες διευκολύνουν την ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση περιεχομένου 

που συνήθως δημοσιεύεται στο παγκόσμιο ιστό. Αν και είναι συνήθως λεπτή η διαφορά, 

συνήθως γίνεται διάκριση, ανάμεσα στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, ανάλογα με το 

αν χρησιμοποιούνται για τη διαχείρισης εγγράφων (document), πολυμεσικού υλικού (media) 

λειτουργιών (operations) και υπηρεσιών (services) (48).  

Στις πιο συνήθη σύγχρονες πρακτικές πρόκειται για δικτυακές εφαρμογές, οι οποίες 

προσφέρουν ένα διαχειριστικό interface μέσω του φυλλομετρητή ιστού (browser). Το  

DotNetNuke είναι μια τέτοια εφαρμογή.  

 

6.2.1 Ολοκλήρωση συστήματος με το DotNetNuke  

 

Όταν ξεκίνησε η σχεδίαση της πλατφόρμας οι στόχοι ήταν ξεκάθαροι και ξεκινώντας την 

υλοποίηση η εργασία φαινόταν τεράστια, όταν υπεισέρχονταν όλες οι λεπτομέρειες που 

αφορούσαν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των χρηστών. Η σχεδίαση όμως του 

συστήματος και συγκεκριμένα η υλοποίησή της διευκολύνει την ολοκλήρωση με δοκιμασμένα 

ανοιχτά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Ένα τέτοιο σύστημα είναι και το DotNetNuke 

(49).   

Το DotNetNuke (DNN) αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (open 

source) που βασίζεται στη πλατφόρμα Microsoft .NET.  Προσφέρει ένα ισχυρό, επεκτάσιμο και 

πλήρως λειτουργικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος εμπορικών εφαρμογών. 

Η σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στα διάφορα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (50) του 
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δίνει μια εξέχουσα θέση στο παγκόσμιο στερέωμα των CMS και η λειτουργικότητά του, του έχει 

αποδώσει διάφορα βραβεία (51).  

Η εφαρμογή DotNetNuke έχει υλοποιηθεί με τη γλώσσα VB .NET για τη πλατφόρμα ASP .NET. Η 

πλατφόρμα Microsoft .NΕΤ διευκολύνει την συγχώνευση των σελίδων διαχείρισης της 

πλατφόρμας μας με το DNN, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης των 

υπηρεσιών θέσης, υψηλών προδιαγραφών.    

 

6.2.1.1 Διαχείριση Χρηστών και Δικαιωμάτων 

 

Το DNN παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης στους επισκέπτες του ιστότοπου, 

ανάλογα με τα δικαιώματα του επισκέπτη. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

υπάρχουν δύο είδη επισκεπτών (α) οι απλοί επισκέπτες οι οποίοι προσπελαύνουν τον ιστότοπο 

αντλώντας δημόσιες πληροφορίες και (β) οι χρήστες οι οποίοι έχοντας εγγραφεί στον ιστότοπο, 

μέσα από μια φόρμα εγγραφής, τυγχάνουν έχουν αυξημένη πρόσβαση στη πληροφορία 

ανάλογα με τα δικαιώματά τους.  

Ο πρώτος τύπος είναι αυτοί που απλά περιηγούνται στο site και δεν κάνουν εγγραφή ή αν και 

έχουν ήδη κάνει εγγραφή δεν κάνουν ποτέ είσοδο (login). Αυτοί αποκαλούνται μη 

εγγεγραμμένοι χρήστες (Unregistered Users). Ο δεύτερος τύπος είναι οι χρήστες που μπορούν 

να κάνουν Login. Για να κάνουν log in πρέπει πρώτα να εγγραφούν και έτσι αποκαλούνται 

εγγεγραμμένοι Χρήστες (Registered Users). Στους εγγεγραμμένους χρήστες μπορεί να δοθούν 

ειδικά δικαιώματα προβολής και αλλαγής σελίδων, που δεν έχουν οι άλλοι χρήστες. 

H ασφάλεια είναι σημαντική! Στο site υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες, που πολλές φορές 

δεν επιθυμούμε να ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτές. Μέσα από τη κονσόλα 

διαχείρισης ρόλων – χρηστών υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Μπορούν να καθοριστούν 

γενικοί ρόλοι, δημόσιοι για όλους ή ιδιωτικοί, ρόλοι οι οποίοι χρεώνονται για κάποια υπηρεσία 

ή όχι. Στην Εικόνα  39 φαίνονται οι ρόλοι που έχουν δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη πύλη. 
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Εικόνα  39 Κονσόλα διαχείρισης ρόλων – χρηστών  

Συγκεκριμένα για έναν ρόλο, Γεγονότα Θέσης Πραγματικού Χρόνου, υπάρχει χρέωση. Οι 

χρήστες που φέρουν αυτό το ρόλο, έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες θέσης που παρέχουν 

προστιθέμενη αξία οπότε οι χρήστες οι οποίοι φέρουν αυτό το ρόλο χρεώνονται 10€ ανά έτος 

και παρέχεται δοκιμαστική περίοδος μιας ημέρας. Οι μηχανισμοί πληρωμής που προσφέρει το 

DotNetNuke αναλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία.  

Μέσα από τη διαχειριστική κονσόλα της εφαρμογής DNN, μπορούμε να ορίσουμε κατηγορίες 

ρόλους και δικαιώματα για τους χρήστες του ιστότοπου.  Έπειτα, ανάλογα με τα δικαιώματα 

και τους ρόλους αυτούς, να επιτρέπουμε ή μη, την πρόσβαση του εκάστοτε εγγεγραμμένου 

χρήστη στη πληροφορία.  

Παρακάτω φαίνονται οι επιλογές εγγραφής χρηστών που παρέχεται από την πλατφόρμα. Ο 

διαχειριστής της πλατφόρμας μπορεί να επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο τύπο εγγραφής 

χρηστών.  

 

Εικόνα  40 Τύπος εγγραφής στην πλατφόρμα 

- None: σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμη η εγγραφή νέων χρηστών. Έτσι δεν εμφανίζεται 

η επιλογή εγγραφής. 

- Private: ο διαχειριστής της πύλης μόνο μπορεί να εγγράψει νέους χρήστες 

- Public: όλοι οι επισκέπτες μπορούν να εγγραφούν ελεύθερα και χωρίς κανένα έλεγχο 

- Verified: γίνεται επικύρωση της εγγραφής. Ένα email αποστέλλεται στο χρήστη που 

εγγράφεται, μαζί με ένα κωδικό επικύρωσης. Η εγγραφή ολοκληρώνεται αφού ο 

χρήστης επικυρώσει το email του με βάση τον κωδικό που έλαβε.  

Όταν ένας χρήστης εγγράφεται, η διαδικασία αυτή εγγραφής, που έχει ορίσει ο διαχειριστής 

της πύλης, φροντίζει τις κατάλληλες ενέργειες για την έγκυρη εγγραφή των χρηστών. 

Παρακάτω φαίνεται η περίπτωση ενός χρήστη ο οποίος θα είναι διαχειριστής της σελίδας 

Πυροσβεστική Υπηρεσίας και για τις κατηγορίες που υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα. 
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Εικόνα  41 Περίπτωση εγγραφής χρήστη. Επισημαίνεται ο τρόπος εγγραφής – Verified, όπως έχει επιλεχθεί από το διαχειριστή 

της πύλης. 

Πατώντας το κουμπί εγγραφή (Register) εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης, όπως φαίνεται 

παρακάτω.  

 

Εικόνα  42 Ολοκλήρωση εγγραφής χρήστη 

 

6.2.1.2 Διαχείριση Σελίδων 

 

Ένας ιστότοπος (website) αποτελείται από πολλές ιστοσελίδες που εμφανίζουν πληροφορίες 

στους επισκέπτες του ιστότοπου. Οι σελίδες συνδέονται μεταξύ τους και επίσης υπάρχει 

κάποιο μενού για να είναι εύκολη η περιήγηση των επισκεπτών. Τα δικαιώματα πρόσβασης 

επιτρέπουν σε κάποιο επισκέπτη, να έχει πρόσβαση ή μη στη πληροφορία ή γενικότερα σε 

κάποιο πόρο του ιστότοπου.  

H μετάβαση ανάμεσα σε σελίδες γίνεται κάνοντας click σε συνδέσμους (Links). Ένα απλό 

παράδειγμα link είναι το Μενού, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν links και με άλλους 

τρόπους. Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα. 
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Εικόνα  43  Παρουσίαση αρχικής σελίδας. Προφανώς μη εγγεγραμμένοι χρήστες δεν έχουν δικαιώματα θέασης στις σελίδες 

διαχείρισης. Το μενού περιλαμβάνει μια σελίδα, ορατό από το μη εγγεγραμμένο χρήστη.  

Αρχικά οι Σελίδες είναι κενές και δημιουργούνται από δυναμικά από στοιχεία (modules) που 

κρατούν τις πληροφορίες. Στις σελίδες, μπορούμε να προσθέσουμε δυναμικά πληροφορίες 

τοποθετώντας Modules σε αυτές. Υπάρχει γενικά μια εύκολη διεπαφή χρήστη. Αυτός ήταν και ο 

λόγος που DotNetNuke έλαβε ένα από τα βραβεία του (51). Υπάρχουν πολλοί τύποι modules 

διαθέσιμοι για την προβολή διαφορετικών τύπων περιεχομένου. Ένα από τα πιο κοινά modules 

είναι το Text/HTML Module το οποίο, το οποίο όπως φανερώνει και το όνομά του, δίνει τη 

δυνατότητα να εισάγετε οποιοδήποτε  κείμενο θέλετε, απλό ή μορφοποιημένο (html). H ΗΟΜΕ 

σελίδα που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα (Εικόνα  43) περιέχει ένα τέτοιο module. 

Το DotNetNuke δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στους χρήστες, οπότε σε κάθε επισκέπτη - 

χρήστη, μπορούμε να δώσουμε ειδικά δικαιώματα. Δημιουργώντας μια νέα σελίδα, μέσα από 

τη διαχειριστική κονσόλα του διαχειριστή του DotNetNuke, παρέχεται η δυνατότητα θέασης 

σελίδων ή ακόμα modules μέσα σε σελίδες, με βάση τους ρόλους των επισκεπτών. Παρακάτω 

φαίνονται κάποια τέτοια παραδείγματα.  
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Εικόνα  44 Δημιουργία σελίδας και απόδοση δικαιώματος θέασης (View Page) στο ρόλο “Γεγονότα θέασης πραγματικού 

χρόνου”  

 

Εικόνα  45 Δημιουργία σελίδας και απόδοση δικαιώματος θέασης (View) στο ρόλο “Πυροσβεστική Υπηρεσία” 

 Η εγγραφή ενός χρήστη, συνεπάγεται και αυτόματη ανάθεση των ρόλων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως αυτόματοι (Auto - Εικόνα  39). Αυτόματοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
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όλοι οι δημόσιοι ρόλοι οι οποίοι θέλουμε να ανατίθενται αυτόματα σε κάποιον χρήστη, με την 

εγγραφή του. Έτσι ο παραπάνω χρήστης, αφού επικυρώσει το λογαριασμό του και εισέλθει στο 

site κάνοντας Login. Θα δει την παρακάτω οθόνη. 

 

Εικόνα  46 Είσοδος εγγεγραμμένου χρήστη, εμφανίζεται το Display Name που δήλωσε ο χρήστης κατά την 

εγγραφή, αλλά δεν έχει πρόσβαση σε άλλες σελίδες, αφού δεν διαθέτει κατάλληλους ρόλους  

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες, δεν διαθέτουν επιπλέον δικαιώματα, εκτός εάν διαθέτουν κάποιο 

συγκεκριμένο ρόλο. Για τους ρόλους που δεν έχουμε χαρακτηρίσει αυτόματοι, θα πρέπει ως 

διαχειριστές, να τους αναθέσουμε σε πιστοποιημένους (Verified) χρήστες.  

 

Εικόνα  47 Ανάθεση ρόλων για το χρήστη fd_admin 



Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων 

Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών 

2008 -2009 

 

Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα 2008 - 2009 Page 74 

 

Αναθέτοντας τον κατάλληλο ρόλο, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις σελίδες που επιτρέπει το 

δικαιώματα του ρόλου. Μετά την ανάθεση, ο ίδιος χρήστης έχει αυξημένη πρόσβαση, σε 

σελίδες που τους παρέχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος ρόλος. 

 

Εικόνα  48 Η ανάθεση του νέου ρόλου παρέχει πρόσβαση σε μια νέα σελίδα – Πυροσβεστική 

Έχοντας αποκτήσει τα δικαιώματα του ρόλου του, ο συγκεκριμένος χρήστης, έχει πρόσβαση 

στη νέα σελίδα για να διαχειριστεί τις κατηγορίες στη σελίδα αυτή.  

Όπως κάθε χρήστης, έτσι και οι διαχειριστές της πύλης, έχει αυξημένη πρόσβαση, σε επιπλέον 

σελίδες, αυτές της διαχείρισης της πύλης. Εισερχόμενος ο διαχειριστής της πύλης, κάνοντας 

login, έχει πρόσβαση στις διαχειριστικές σελίδες, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν δύο ήδη διαχειριστών. Αυτός που είναι 

υπεύθυνος διαχείρισης για τη διαχείριση του site (Admin) και αυτός που είναι υπεύθυνος για 

την εγκατάσταση της πύλης (Host). Πρόκειται για τις σελίδες Admin και Host. Μέσα από τις 

διαχειριστικές αυτές σελίδες ο διαχειριστή έχει στη διάθεσή του πληθώρα επιλογών.  
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Εικόνα  49 Είσοδος Διαχειριστή εγκατάστασης της πύλης. Ο διαχειριστής αυτός έχει πρόσβαση σε όλες τις σελίδες 

και στην ίδια τη πύλη (portal) 

Οι σελίδες διαχείρισης προσφέρουν επιλογές διαχείρισης, όπως φαίνονται παρακάτω.  

 

Εικόνα  50 Βασικές ρυθμίσεις web site για τον Admin χρήστη 
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Εικόνα  51 Προχωρημένες ρυθμίσεις web site για τον Admin χρήστη 

 

 

Εικόνα  52 Βασικές και προχωρημένες ρυθμίσεις της πύλης. Ο Host χρήστης μπορεί να καθορίσει ρυθμίσεις όπως 

πληρωμές, τύπο πιστοποίησης (όπως DotNetNuke Login, Microsoft Live Id, OpenId) κτλ 

Μέσα από τις σελίδες αυτές, ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τη διαχείριση αρχείων, λιστών, 

κάδου ανακύκλωσης, να διαχειριστεί τα modules κτλ.  
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6.2.1.3 Διαχείριση Κατηγοριών στις Σελίδες 

 

Όπως είπαμε η πληροφορία υπάρχει μέσα από τα modules που υπάρχουν σε μια σελίδα. Ο 

οδηγός ανάπτυξης modules του DotNetNuke  διευκολύνει αρκετά την ολοκλήρωση νέων 

λειτουργιών , στην εφαρμογή DotNetNuke. Έχοντας αναπτύξει τη λειτουργικότητα της 

πλατφόρμας υπηρεσιών θέσης με την μορφή user controls, η ολοκλήρωση είναι άμεση. Οπότε 

η διαχείριση των «Κατηγοριών Ενδιαφέροντος», «Πεδίων» και «Εγγραφών» μπορεί να γίνει 

όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.  
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