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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμεηάζεη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γξάθσλ (ΓΒ 

γξάθσλ, Graph Data Base (Graph DB)) θαη ζα γίλεη κηα έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (ΓΠΥ, Graphical User Interface(GUI)). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(ΒΓ, Relational DataBase (RDB)) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο NoSQL (Not Only SQL) 

ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηνλ ιφγν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Έπεηηα, ζα 

κειεηεζνχλ νη graph DB θαη ζα γίλεη κηα αληηπαξάζεζε κε ηεο ΒΓ. Ύζηεξα, ζα γίλεη 

κηα αλαθνξά ζηνπο θαλφλεο αλάπηπμεο ελφο θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε ΓΠΥ θαη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εγθεθάισλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη πσο απηέο νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πην 

εχρξεζηνπ εξγαιείνπ. Σέινο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

ΓΠΥ γηα έλαλ ηζηφηνπν γηα Graph DB θαη ζα αλαιπζεί ε επθνιία ρξήζεο ηνπ.  
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1. Δηζαγσγή 

 

ηελ επνρή καο, ε ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ, Data 

Base Management System (DBMS)) απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ ινγηζκηθψλ. 

Ρφινο ησλ ΓΒΓ δελ είλαη κφλν ε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ε 

δηαρείξηζή απηψλ. Πξάγκα ην νπνίν, ηηο πην πνιιέο θνξέο, επηηπγράλεηαη κέζσ ΓΠΥ 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέζσ γξακκήο εληνιψλ (command line). Σα ΓΒΓ 

ζπλήζσο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ γλψξηζαλ κεγάιε αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία πξνζπαζψληαο λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ε 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαπηχρηεθαλ πνιιά αμηφινγα ινγηζκηθά ΓΒΓ ηφζν 

ειεχζεξνπ φζν θαη θιεηζηνχ θψδηθα. Γηα παξάδεηγκα, ΓΒΓ ειεχζεξνπ θψδηθα είλαη ε 

postgreSQL, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ηελ Oracle. Φπζηθά ππάξρνπλ θη άιιεο 

αμηφινγεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ εμίζνπ αληαγσλίζηεθα πξντφληα, φπσο ε 

MySql ή ε Microsoft SQL Server. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε ΒΓ. 

Οη ΒΓ είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο ΒΓ θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο γηα πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ πιένλ 

σξηκάζεη, Δηθφλα 1. Ο φξνο σξηκάζεη αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην 

εθάζηνηε ινγηζκηθφ θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηφζν ζε επίζεκν φζν θαη ζε αλεπίζεκν 

επίπεδν. Δπίζεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ αγνξά 

έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε ηηο ΒΓ. 

Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ζε άιιεο αξρηηεθηνληθέο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΒΓ, Data Base (DB)), φπσο ε NoSql. Σν φλνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο βγαίλεη απφ ηα αξρηθά Not Only Sql. Κχξηνη ππνζηεξηθηέο απηψλ ησλ 

ΒΓ είλαη εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην web 2.0 θαη έρνπλ ή ζπγθεληξψλνπλ 

πιεξνθνξίεο κε κεγάιν ξπζκφ, φπσο ε Google θαη ε Amazon. (Okman, Gal-Oz, Gonen, 

Gudes, & Abramov (2011)) 

Η πξνζέγγηζε κέζν ηεο NoSql γηα ηελ θαηαρψξηζε πιεξνθνξηψλ είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξγηα. Παξ’ φια απηά ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα πξνυπήξρε ρσξίο λα έρεη αλαπηπρζεί, 

κε απνηέιεζκα λα κελ  ππάξρνπλ πνιιά θαη δνθηκαζκέλα ΓΠΥ. Απηφ δπζθνιεχεη ηε 

δηάδνζε θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, αιιά θαη άιισλ ρξεζηψλ, κε ηελ 

NoSql. Η αξρηηεθηνληθή απηή ζα αλαιπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
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Παξαθάησ, ζα εμεηαζζεί αλ ε ΒΓ απνηειεί «εξγαιείν γηα φιεο ηηο δνπιεηέο», θαζψο 

ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία εζσθιείνπλ νη 

δπν απηέο θαηεγνξίεο ΒΓ. 

 

Εικόνα 1. Η ιςτορικι γραμμι χρόνου των βάςεων δεδομζνων 

2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

 

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε γηα φ,ηη έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα, 

φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία ηεο ΒΓ θαη ηεο NoSql. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

αθνινπζεί ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ δπν. 

2.1 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

Ο φξνο κνληέιν βάζεσλ δεδνκέλσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

πιεξνθνξηψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γεληθφηεξα, κηα ΒΓ πεξηγξάθεη κηα ζπιινγή 

απφ εξγαιεία γηα ηελ αλαπαξάζηαζε νληνηήησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ έρνπλ απηέο κεηαμχ ηνπο (Renzo & Claudio, Survey of Graph Database 

Models (2008)). 

Όζν αθνξά ηηο ΒΓ, απηέο νξίδνληαη σο εξγαιεία πνπ δίλνπλ δνκή θαη πεξηγξαθή ζηηο 

πιεξνθνξίεο, παξέρνπλ κεραληζκνχο ζπληήξεζεο θαη ηξφπνπο αλάθηεζεο απηψλ. Με 

βάζε απηά ηα θξηηήξηα, έλα κνληέιν ΒΓ νξίδεηαη σο έλαο ζπλδπαζκφο ηξηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο επηζήκαλε ν (Codd (1980)). 
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 Μηα ζπιινγή απφ δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο 

 Μηα ζπιινγή απφ ηειεζηέο ή θαλφλεο 

 Μηα ζπιινγή απφ θαλφλεο αθεξαηφηεηαο 

2.2 Βαζηθέο Έννοιεσ 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα εηζαγάγνπλ 

ηνλ αλαγλψζηε ζην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

2.2.1 Αναπαραγωγό (Replication) 

ηηο ΒΓ ν φξνο αλαπαξαγσγή ζεκαίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θφκβνπο. Απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν θαζψο απμάλεη ηηο 

επηδφζεηο ησλ ελεξγεηψλ δηαβάζκαηνο ηεο εθάζηνηε ΒΓ, δηφηη δηακνηξάδνληαη νη 

ελέξγεηεο δηαβάζκαηνο ζε πνιιά κεραλήκαηα. Δπίζεο, ην ζχζηεκα ζσξαθίδεηαη απφ 

ελδερφκελν πξφβιεκα ή θαηαζηξνθή ζε θάπνηνλ θφκβν. Αλ θάπνην κεράλεκα 

ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί, ηφηε ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα άιιν κε ηηο ίδηεο αθξηβψο 

πιεξνθνξίεο ην νπνίν κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ πεξάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

ηα αξλεηηθά απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζπγθαηαιέγνληαη νη ελέξγεηεο εγγξαθήο. Οη 

ελέξγεηεο εγγξαθήο πξέπεη λα γίλνπλ ζε θάζε θφκβν ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αλαπαξαγσγή. Απηφ ε ΒΓ ην πεηπραίλεη κε ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο: 

i. Η ελέξγεηα εγγξαθήο εθηειείηαη απφ φινπο ηνπο θφκβνπο αλαπαξαγσγήο πξηλ 

ηελ επηζηξεθφκελε ηηκή επηηπρίαο ή απνηπρίαο απφ ηελ ΒΓ. 

ii. Η ελέξγεηα εγγξαθήο εθηειείηαη κφλν απφ έλαλ θφκβν ή έλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ θφκβσλ θαη έπεηηα, κε αζχγρξνλν ηξφπν, λα δηακνηξαζηνχλ νη 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο.  

Η επηινγή ηνπ ηξφπνπ εγγξαθήο εμαξηάηαη απφ ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ δηαζεζηκφηεηαο 

θαη ζπλεθηηθφηεηαο ηεο ΒΓ, ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα CAP, ε αλάιπζε ηνπ νπνίνπ 

αθνινπζεί. 

2.2.2 Sharding 

Ο φξνο sharding ζεκαίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο ζε κηα ΒΓ έρνπλ δηακεξηζηεί ζε πνιιά 

θνκκάηηα, ηα νπνία έρνπλ δηακνηξαζηεί αλάκεζα ζε πνιινχο θφκβνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζε πεξίπησζε ελφο πίλαθα, ν πίλαθαο δελ απνζεθεχεηαη ζε έλα θαη κφλν κεράλεκα, 

αιιά ζε κηα ζπιινγή απφ θφκβνπο. 

Σν πιενλέθηεκα είλαη λα γίλεηε αχμεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ΒΓ πξνζζέηνληαο λένπο 

θφκβνπο ζην ζχζηεκά, παξάιιεια επηηπγράλνπκε αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ελεξγεηψλ 
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αλάγλσζεο θαη δηαβάζκαηνο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αιιαρηεί ην ινγηζκηθφ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θφκβσλ. 

Μεηνλέθηεκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη κεξηθέο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ΒΓ γίλνληαη πνιχπινθεο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Μία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο ΒΓ είλαη ν ηειεζηήο join. Ο ηειεζηήο join ελεξγεί πάλσ 

ζε δχν “θαξηέιεο” πιεξνθνξηψλ, κία θαξηέια αξηζηεξά θαη κία δεμηά,, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Μία ελέξγεηα join ζε κηα δηακεξηζκέλε ΒΓ, 

ζα απαηηήζεη απφ ηελ ΒΓ λα ςάμεη γηα φια ηα ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο θαξηέιαο γηα λα 

βξεη ζπζρεηίζεηο κε ηελ δεμηά. Απηφ ζπλεπάγεηαη πνιιέο αηηήζεηο πξνο φια ηα 

κεραλήκαηα ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δχν θαξηέιεο, γεγνλφο 

ην νπνίν ζα πξνθαιέζεη πνιχ θίλεζε ζην δίθηπν ηνπ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, πνιιέο 

δηακεξηζκέλεο ΒΓ δελ ππνζηεξίδνπλ ελέξγεηεο join. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φζν πεξηζζφηεξν δηακεξίδνπκε κηα ΒΓ ηφζν 

απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ελφο κεραλήκαηνο λα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, φπσο απφ πξφβιεκα ζην δίθηπν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζπλήζσο ην sharding 

ζπλδπάδεηαη κε αλαπαξαγσγή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην ζχζηεκα πην αλζεθηηθφ ζε 

ηπρψλ απνηπρίεο. 

2.2.3 ACID 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αξρέο πνπ ζπλαληάηαη ζηηο ζρεζηαθέο βάζεηο είλαη ε 

ζπκκφξθσζε ηνπο ζηηο ACID απαηηήζεηο (Vicknair, Macias, Zhao, Nan, Chen, & 

Wilkins (2010)). Σν ACID είλαη έλα αθξψλπκν θαη ζεκαίλεη Atomicity, Consistency, 

Isolation, Durability. 

 Atomicity (Αηνκηθόηεηα): θαζνξίδεη αλ νη ζπλαιιαγέο ησλ πιεξνθνξηψλ ζα 

εθηειεζηνχλ ή ζα απνξξηθζνχλ ρσξίο λα επεξεαζηεί ε ΒΓ. 

 Consistency (Σπλέπεηα): ζεκαίλεη φηη ε ΒΓ ζα είλαη ζε ζπλεπή θαηάζηαζε πξηλ 

θαη κεηά απφ κηα ζπλαιιαγή. ε πεξίπησζε πνπ κηα ζπλαιιαγή παξαβηάδεη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζπλέπεηαο, ηφηε ε ζπλαιιαγή πξέπεη λα αλαθαιεζηεί πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρνπλ κφλν έγθπξα δεδνκέλα ζηελ ΒΓ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα 

δνζνχλ παξαθάησ. 

 Isolation (Απνκόλσζε): ζεκαίλεη φηη θάζε ζπλαιιαγή δελ κπνξεί λα δηαβάζεη 

αιιαγέο νη νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη αθφκα δεθηέο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο λα κελ επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 
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 Durability (Μνληκόηεηα): είλαη ε απαίηεζε ζην λα γξάθνληαη νη αιιαγέο ζε 

έλαλ δίζθν πξνηνχ ε ΒΓ δερηεί ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κηα 

ζπλαιιαγή πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζνχλ ηα δεδνκέλα ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

ξεχκαηνο ή άιιεο θαηαζηξνθήο. 

2.2.4 υνϋπειασ 

Όπσο επηζεκάλεη ν Werner (2008) ππάξρνπλ ηξία είδε ζπλέπεηαο: 

 Ιζρπξή: Μέηα ηελ νινθιήξσζε κηαο κεηαβνιήο κηαο πιεξνθνξίαο, θάζε 

ελέξγεηα ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία ζα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ θαηλνχξγηα ηηκή. 

 Αζζελήο: Σν ζχζηεκα δελ εγγπάηαη φηη ζα επηζηξέςεη ηελ ηειεπηαία 

αλαβαζκηζκέλε πιεξνθνξία ζηηο ελέξγεηεο πνπ ηνπ δεηήζεθε. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηζηξαθεί ε πιεξνθνξία πνπ δεηήζεθε, κηα ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηνχλ. ε απηφ ην ζεκείν εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ inconsistency window 

ην νπνίν είλαη ε πεξίνδνο κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο ηεο αλαβάζκηζεο θαη ηεο 

ζηηγκήο θαηά ηελ νπνία φινη νη παξαηεξεηέο ζα βιέπνπλ ηελ ζσζηή/ 

αλαβαζκηζκέλε ηηκή. 

 Δλδερόκελε: Πξφθεηηαη γηα κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο αζζελνχο ζελέπεηαο, θαηά 

ηελ νπνία ην ζχζηεκα εγγπάηαη φηη εάλ δελ ππάξμεη θάπνηα ελεκέξσζε ζην 

αληηθείκελν/ πιεξνθνξία, ελδερνκέλσο φιεο νη ελέξγεηεο πάλσ ζην αληηθείκελν 

ζα επηζηξέςνπλ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε. 

2.2.5 Θεώρημα CAP 

Ο Eric Brewer εηζήγαγε ηελ ηδέα φηη ππάξρεη κηα ζεκειηψδεο αληαιιαγή βαξψλ κεηαμχ 

ηεο ζπλέπεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο partition tolerance (αλνρήο δηακέξηζεο). 

Γειαδή, ζε έλα δηακεξηζκέλν ζχζηεκα απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ κφλν δχν απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ είλαη γλσζηφ σο ην ζεψξεκα 

CAP. (Okman, Gal-Oz, Gonen, Gudes, & Abramov (2011); Gilbert & Lynch (2012)) 

Πξψηνο ν Brewer παξνπζίαζε ην CAP σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο δηθηπαθνχ 

εμππεξεηεηή ην νπνίν εθηεινχζε έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ νη νπνίεο ήηαλ δηακεξηζκέλεο 

ζε δηάθνξα γεσγξαθηθά δηακεξηζκέλα θέληξα πιεξνθνξηψλ. 

Η ζπλέπεηα (Consistency) αλαιχζεθε παξαπάλσ, έηζη ζα εμεηαζηνχλ ηα άιια δχν 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Availability: Θέηεη σο πξνυπφζεζε φηη θάζε εξψηεκα ζα πάξεη κηα ελδερφκελε 

απάληεζε. Η γξήγνξε αληαπφθξηζε είλαη πξνθαλψο πξνηηκφηεξε απφ κηα αξγή, 
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σζηφζν, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ ζεσξήκαηνο, κηα ελδερφκελε απάληεζε 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. (ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα, κηα απάληεζε ε 

νπνία έρεη έξζεη αξγά πξνθαιεί ηφζν θαθφ φζν ην λα κελ ππάξρεη θαζφινπ απάληεζε). 

Partition tolerance: Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ππφθεηηαη ζηα ζπζηήκαηα ηα νπνία 

βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ ππεξεζία, δειαδή: ε επηθνηλσλία ησλ εμππεξεηεηψλ κεηαμχ 

ηνπο είλαη αλαμηφπηζηε, θαη νη ζθιεξνί δίζθνη ησλ εμππεξεηεηψλ λα είλαη 

δηακεξηζκέλνη ζε δηάθνξεο νκάδεο νη νπνίεο λα κελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο. (Gilbert & Lynch (2012)) 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην ζεψξεκα CAP ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαθάησ νξνινγία 

φπσο έρεη ππνδείμεη ν (Werner, 2008): 

 Ν: Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα παξαρζνχλ αληίγξαθα ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 R: Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ πνπ πξέπεη λα δηαβαζηνχλ πξνθεηκέλνπ κηα ηηκή λα 

ζεσξεζεί απνδεθηή. 

 W: Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γξαθηεί κηα λέα ηηκή πξηλ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο. 

Γηα λα ππάξρεη ηζρπξή ζπλέπεηα πξέπεη λα ηζρχεη R+W>N πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί φηη θάζε ιεηηνπξγία δηαβάζκαηνο δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ πξνζπέιαζε 

ελφο θφκβνπ ν νπνίνο ζα έρεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή. 

ηελ Δηθφλα 2 παξνπζηάδεηαη παξάδεηγκα κε ηα εμήο δεδνκέλα: N=3, R=2, θαη W=2. Η 

λέα ηηκή πνπ ζα γξαθηεί ζην ζχζηεκα είλαη ε x2 ε νπνία πξέπεη λα γξαθηεί ζε δχν 

θφκβνπο θαη λα δηαβαζηεί απφ δχν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ επηθάιπςε ελφο θφκβνπ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηνπ δηαβάζκαηνο λα ππφθεηηαη ζηελ ηζρπξή 

ζπλέπεηα. 
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Εικόνα 2. Θεώρθμα CAP με τρείσ κόμβουσ 

Σα δεδνκέλα φκσο δηαθνξνπνηνχληαη εάλ νη θφκβνη είλαη δηακνξθσκέλνη ζε partitions, 

φπσο ζην παξαθάησ παξάδεηγκα, Δηθφλα 3. Πξφθεηηαη γηα έλα cloud ζχζηεκα ην νπνίν 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζχλδεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ΒΓ έρεη δχν ηξφπνπο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίηε λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε εγγξαθή ή 

αλάγλσζε, πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξνθαινχζε αζπλέπεηα ζην ζχζηεκα, είηε λα 

επηηξέςεη ηηο νπνηεζδήπνηε αζπλέπεηεο πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα είλαη δηαζέζηκν. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε ΒΓ πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο ηεο 

νπνηαζδήπνηε αζπλέπεηαο ζε πεξίπησζε πνπ νη θφκβνη κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

μαλά. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ηελ ηερλνινγία Multiversion Concurrency 

Control (MVCC).  

 

Εικόνα 3. Θεώρθμα CAP με τρείσ κόμβουσ χωριςμζνο ςε partition και αντιμετωπίηει πρόβλθμα ςφνδεςθσ 

πζηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζηελ ελδερφκελε ζπλεθηηθφηεηα ηζρχεη ν θαλφλαο R+W≤N, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη partition tolerance θαη δηαζέζηκν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κεξηθά 
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ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχληαη κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ R θαη W αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο. (Orend (2010)) 

2.3 Σρεζηαθέο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

Σν ζρεζηαθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία πηλάθσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ. 

Έλαο πίλαθαο ρσξίδεηαη ζε γξακκέο θαη ζηήιεο. Οη γξακκέο πξνζδηνξίδνπλ κηα λέα 

πιεηάδα/ εγγξαθή, ελψ νη ζηήιεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ είλαη ε απαίηεζε χπαξμεο ελφο θχξηνπ 

θιεηδηνχ ζε θάζε πίλαθα. Σν θιεηδί απηφ κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ή σο 

έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ. 

2.3.1 Βαζηθέο Έλλνηεο 

 Ο φξνο ζρεζηαθφ νξίδεηαη σο έλα ζεη απφ πιεηάδεο νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα 

ραξαθηεξίζηεθα, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ έλαλ πίλαθα. 

 Μηα πιεηάδα/ εγγξαθή ζπλήζσο πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

αληηθεηκέλνπ. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο επηηπγράλεηε κέζσ 

κηαο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία θάλνπκε εμφξπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή 

δηακφξθσζε απηψλ θαη ηα απνζεθεχνπκε ζηνλ/ ζηνπο πίλαθα/-έο. Η δηαδηθαζία γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νλνκάδεηαη θαλνληθνπνίεζε αιιά απηή ε δηαδηθαζία 

δελ ζα εμεηαζηεί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. 

ηηο ΒΓ ηα ηξία πξψηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ACID ζπλήζσο επηηπγράλνληαη θάλνληαο 

ρξήζε ελφο δηαρεηξηζηή αζθαιείαο. Ο δηαρεηξηζηήο επηηξέπεη ζε κηα ζπλαιιαγή λα 

θιεηδψζεη ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζέιεη λα δηαβάζεη, λα γξάςεη ή λα ηξνπνπνηήζεη. Δάλ 

κία ζπλαιιαγή πξνζπαζήζεη λα ελεξγήζεη ζε δεδνκέλα πνπ είλαη ήδε θιεηδσκέλα, ηφηε 

ε ζπλαιιαγή ζα πεξηκέλεη κέρξη ηα δεδνκέλα λα ειεπζεξσζνχλ. Σέινο ην durability 

ζηηο ΒΓ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο αξρείνπ log, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη 

φιεο νη θηλήζεηο. Έηζη, ην αξρείν log δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ ΒΓ λα εθαξκφζεη ηηο 

ζπλαιιαγέο νη νπνίεο δελ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ βάζε. 

2.3.2 Πεξηνξηζκνί ησλ RDB 

Η δνκή ησλ δεδνκέλσλ ζηηο ΒΓ είλαη πξνθαζνξηζκέλε ιφγν ησλ πηλάθσλ, ησλ 

νλνκάησλ θαη ησλ ηχπσλ ησλ ζηειψλ. 

 Κιηκάθσζε (Scaling). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ scaling ηεο ΒΓ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θάλνληαο ρξήζε ελφο πην ηζρπξνχ, αθξηβνχ, ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή (Η/ Τ). Ωζηφζν, γηα λα γίλεη scaling μεθεχγνληαο απφ ηελ 
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αξρηηεθηνληθή ηνπ ελφο Η/ Τ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηαλεκεκέλν 

ζχζηεκα κε πνιιαπινχο εμππεξεηεηέο. 

Οη ΒΓ δελ ζπλεξγάδνληαη εχθνια ζε έλα θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ γηαηί νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ join ζε κηα ηέηνηα αξρηηεθηνληθή είλαη δχζθνιε φπσο 

επηζήκαηλε ν Jeremy Zawodny, κεραληθφο Η/ Τ ηεο Craigslist. Δπίζεο, νη ΒΓ 

δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα ιεηηνπξγνχλ κε δηακεξηζκέλα δεδνκέλα. 

πλεπψο, δηακνηξάδνληαο ηα δεδνκέλα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ΒΓ κεηψλεηαη, 

φπσο είπε ν Stephen O’Grady, αλαιπηήο ηεο RedMonk. 

 Πνιππινθόηεηα. ηηο ΒΓ, νη ρξήζηεο πξέπεη λα κεηαηξέςνπλ φια ηα 

δεδνκέλα ζε πίλαθεο. Ωζηφζν, φηαλ ε δνκή ησλ δεδνκέλσλ δελ ηαηξηάδεη ζε 

απηή ηνπ πίλαθα, ηφηε ε δνκή ηεο ΒΓ κπνξεί λα γίλεη πνιχ ζχλζεηε, κεηψλνληαο 

αξθεηά ηελ απφδνζή ηεο. 

 SQL. Η ρξήζε ηεο γιψζζαο SQL είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε δεδνκέλα, ηα 

νπνία είλαη δνκεκέλα. Παξφιν απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ SQL γηα 

αλαπαξάζηαζε άιιεο κνξθήο πιεξνθνξίαο, κε δνκεκέλεο, είλαη κηα δχζθνιε 

δηαδηθαζία, φπσο εμήγεζε ν Stefan Edlich, θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Beuth ζηηο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο ηνπ Berlin. 

 Σεη ραξαθηεξηζηηθώλ. Οη ΒΓ πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε γθάκα απφ 

ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο νη ρξήζηεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δε ρξεηάδνληαη φια 

ηα εξγαιεία πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ βάζε λα απνδίδεη 

ιηγφηεξν. (Leavitt (2010)) 

2.4 NoSql 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη πξνγξακκαηηζηέο εξεπλνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Ο φξνο NoSQL άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηφο ζηηο αξρέο ηνπ 

2009 σο έλαο λένο ηξφπνο απνζήθεπζεο δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηερλνινγία πνπ θεξδίδεη ζπλερψο αλαγλψξηζε απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ (Information Technology (IT)). Δπίζεο, ν φξνο NoSQL απνηειεί έλαλ 

γεληθφηεξν φξν γηα ηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Έξγα φπσο ηα Cassandra, 

BigTable, CouchDB, Voldemort, θαη Dynamo απνηεινχλ θνκκάηηα απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο. Δπίζεο, απνηεινχλ ΒΓ γηα απνζήθεπζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξίαο θαη 

απνξξίπηνπλ ηα ζρεζηαθά κνληέια. (Vicknair, Macias, Zhao, Nan, Chen, & Wilkins, 

(2010)). 

Οη NoSQL ΒΓ είλαη ζπλήζσο ζπζηήκαηα δηακνηξαζκέλα, γηα ηα νπνία ε δνκή ηνπο 

κπνξεί λα κελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
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ηειεζηέο join, ππνζηεξίδνπλ νξηδφληηα θιηκάθσζε. Δπίζεο, αλαθέξεηαη θαη σο έλλνηα ε 

νπνία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ζρεζηαθφ κνληέιν. (Bogdan (2011)) 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ην ACID απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηηο ΒΓ, 

θαζψο εγγπάηαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ΒΓ. ε αληίζεζε, ε NoSQL απνξξίπηεη ην ACID θαη 

ελζσκαηψλεη ην CAP. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Cattell (2010) ε NoSQL έρεη ηα εμήο έμη ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Οξηδφληηα θιηκάθσζε κέζσ πνιιψλ εμππεξεηεηψλ 

2. Αλαπαξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πνιιψλ εμππεξεηεηψλ 

3. Απιφ επίπεδν δηαζχλδεζεο ή πξσηνθφιινπ 

4. Δλζσκάησζε πην απιψλ κεραληζκψλ απφ απηψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ηερλνινγία ACID 

5. Πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ δηαρείξηζε δεηθηψλ θαη Random Access 

Memory (RAM) γηα ηηο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο 

6. Γπλαηφηεηα δπλακηθήο δηαρείξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνζεθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ 

2.4.1 Τερλνινγίεο 

Ο φξνο NoSQL απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ηερλνινγίεο φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο απηέο, νη 

νπνίεο είλαη νη εμήο: Key- value stores, Column- oriented DB, Document-based stores, 

θαη Graph DB (Barinovas (2011)) 

Key- value stores. Έλα ηέηνην ζχζηεκα απνζεθεχεη ηηο ηηκέο νη νπνίεο αξρεηνζεηνχληαη 

(indexing) γηα λα πξνζπειαζηνχλ αξγφηεξα κέζσ ησλ θιεηδηψλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα 

είλαη ην SimpleDB ηεο Amazon. 

Column- oriented DB. Δθηφο απφ ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ 

δνκεκέλν πίλαθα απφ ζηήιεο θαη γξακκέο κε πξνθαζνξηζκέλα πεδία γηα θάζε εγγξαθή, 

φπσο ζε έλα ΒΓ, απηή ε ηερλνινγία πεξηέρεη ζηήιεο γηα θάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ην 

νπνίν είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθάζηνηε εγγξαθή. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην 

Cassandra, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ  ην Facebook. Σν ίδξπκα Apache δεκηνχξγεζε 

ην Hbase, κία δηαλεκεκέλε DB αλνηθηνχ θψδηθα ε νπνία εμνκνηψλεη ηελ BigTable ηεο 

Google. 

Document- based stores. Απηέο νη ΒΓ απνζεθεχνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

σο κηα ζπιινγή απφ ληνθνπκέληα, αληί γηα δνκεκέλνπο πίλαθεο. Με ηελ ρξήζε απηψλ 
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ησλ ΒΓ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ πεδία/ ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο θάπνηνλ 

πεξηνξηζκφ. Σν ίδξπκα Apache δεκηνχξγεζε ην CouchDB, ην νπνίν είλαη αλνηθηνχ 

θψδηθα. (Leavitt (2010)) 

Graph DB. ε απηή ηελ πεξίπησζε αληί γηα γξακκέο, ζηήιεο θαη κηα άθακπηε δνκή, 

ππάξρεη έλα κνληέιν γξάθνπ, ην νπνίν κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε πνιιά κεραλήκαηα θαη 

πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. (Vardanyan (2011)) 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιινί εξεπλεηέο- αξζνγξάθνη νξίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο απαξηίδνπλ ηελ NoSQL. (Bogdan (2011)) 

2.5 NoSQL ή ΣΒΓ 

Κάζε ηερλνινγία έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο. Παξαθάησ ζα 

εμεηαζηνχλ απηά ηα θξηηήξηα φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα. 

Οη NoSQL ΒΓ επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πνιχ πην γξήγνξα απφ κηα ΒΓ. Οη ΒΓ 

φπσο εηπψζεθε, ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ACID. Έηζη θάζε εγγξαθή πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη γηα ηνπο θαλφλεο απηνχο θαη αλ ππάξμεη παξαβίαζε, λα απνξξίπηεηαη. 

Απηέο νη ελέξγεηεο θαζηζηνχλ ηηο ΒΓ αξγέο. Αληίζεηα, νη NoSQL ΒΓ είλαη ζπλήζσο 

πην γξήγνξεο ιφγν ησλ πην απιψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο επηζήκαλε ν 

Kyle Banker, κεραληθφο ινγηζκηθνχ ηεο 10gen. “ε έλα κνληέιν ππάξρεη κηα ζρέζε 

αληηζηξφθσο αλάινγε κεηαμχ ηαρχηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ”. 

Ο Stonebraker (2010) θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη νη θαζπζηεξήζεηο ησλ SQL ΒΓ θαη 

θαηά επέθηαζε θαη ησλ ΒΓ νθείινληαη ζηηο εμήο δηεξγαζίεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θφξην 

εξγαζίαο: 

Logging. Οη παξαδνζηαθέο ΒΓ θαηαγξάθνπλ δχν θνξέο φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

γίλνληαη. Μία γηα ηελ ΒΓ θαη κία ζε έλα αξρείν log. Δπηπιένλ, ην αξρείν log πξέπεη λα 

γξαθηεί ζε έλαλ δίζθν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κνληκφηεηα (durability) ηεο 

ελέξγεηαο/ ζπλδηαιιαγήο. 

Locking. Πξηλ ηελ επεμεξγαζία κηαο εγγξαθήο, ε ζπλδηαιιαγή πξέπεη λα αζθαιίζεη 

ηελ εθάζηνηε εγγξαθή ηνπ πίλαθα. 

Latching. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηακνηξαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ (Kyte 

(2011)) πξνζζέηνπλ κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο ΒΓ. 

Buffer Management. Οη πιεξνθνξίεο ζηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα απνζεθεχνληαη ζε 

ζειίδεο δίζθσλ πξνθαζνξηζκέλνπ κεγέζνπο. Έλαο buffer pool δηαρεηξίδεηαη πνηεο 
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ζειίδεο ζα είλαη ζηελ κλήκε cach. Δπηπιένλ, νη εγγξαθέο πξέπεη λα βξεζνχλ ζηελ 

ζειίδα θαζψο θαη ηα πεδία απηψλ. Έηζη, ν ρξφλνο πξνζπέιαζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

απμάλεηαη. 

Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην Buffer Management επεξεάδεη ηφζν ηηο ΒΓ φζν ηηο 

NoSQL ΒΓ. 

Οη NoSQL ΒΓ δελ έρνπλ ηνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ ΒΓ. Απηφ θαζηζηά ηηο 

πξψηεο λα είλαη επέιηθηεο δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

πξνζαξκφδνπλ ην κνληέιν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Έηζη, θάζε αληηθείκελν/ 

εγγξαθή κπνξεί λα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. ε αληίζεζε κε ηηο ΒΓ νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ πιεηάδεο κε θελά ραξαθηεξηζηηθά. (Cattell (2010)) 

Ωζηφζν, νη NoSQL έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία 

ππεξηεξνχλ νη ΒΓ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ηερλνινγίαο. 

Φόξηνο εξγαζίαο θαη πνιππινθόηεηα. Δπεηδή νη NoSQL ΒΓ δελ ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ηελ γιψζζα SQL, απαηηνχλ ηελ ζπγγξαθή θψδηθα, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη γξήγνξν θαη εχθνιν γηα απιέο αλαδεηήζεηο, αιιά ζε πην πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα είλαη κελ απνδνηηθφ σο πξνο ηνλ ρξφλν. 

Αμηνπηζηία. Όπσο έρεη αλαθεξζεί νη ΒΓ ππνζηεξίδνπλ ACID ζε αληίζεζε κε ηηο 

NoSQL ΒΓ. Οη NoSQL ΒΓ παξέρνπλ σο έλαλ βαζκφ αμηνπηζηία αιιά δελ είλαη ηφζν 

αμηφπηζηεο φζν νη ΒΓ. Αλ νη ρξήζηεο κηαο NoSQL ΒΓ ζειήζνπλ λα έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδεη ην ACID ηφηε πξέπεη λα γξάςνπλ επηπιένλ θψδηθα. 

Σπλέπεηα. Οη NoSQL ΒΓ δελ ππνζηεξίδνπλ ACID ζπλαιιαγέο, αιιά παξέρνπλ κηα 

ζρεηηθή ζπλέπεηα. Η κε ππνζηήξημε ζπλέπεηαο ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε θαη 

θιηκάθσζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο ε ζπλέπεηα είλαη 

θξίζηκνο παξάγνληαο, φπσο νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. 

Άγλσζηε ηερλνινγία. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο 

NoSQL ΒΓ, έηζη έρνπλ κηα αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ επηινγή ηνπο, αθφκα θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε επηινγή κηαο ηέηνηαο βάζεο ζα απνηεινχζε θαιχηεξε ιχζε απφ φηη 

κηα ΒΓ. (Leavitt (2010)) 
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2.6 Graph DB 
Πξφζθαηα, έρεη παξαηεξεζεί έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο βάζεηο απηέο γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπλ θνηλσληθά δίθηπα. Δπίζεο, θιάδνη άιισλ επηζηεκψλ έρνπλ πηνζεηήζεη 

απηφ ην κνληέιν, φπσο: γελεηηθνί ράξηεο, γξάθνη ρεκηθψλ δνκψλ, βηνινγηθά δίθηπα, 

γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα. (Renzo and Claudio, Survey of Graph Database Models 

(2008)) Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ εξγαιείν- δνκή 

γηα ηελ κνληεινπνίεζε αληηθεηκέλσλ θαη δηαζπλδέζεσλ.  

ηηο Graph DB νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ/ αληηθεηκέλσλ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο κε ηελ χπαξμε ησλ αληηθεηκέλσλ. ε κηα Graph DB, νη πιεξνθνξίεο 

αλαπαξίζηαληαη σο θφκβνη, αθκέο θαη ηδηφηεηεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4. Οη 

θφκβνη παξνπζηάδνληαη σο αληηθείκελα θαη νη αθκέο δειψλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ. ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ πνιιέο πινπνηήζεηο κηαο 

ηέηνηαο δνκήο. Σφζν νη θφκβνη φζν θαη νη αθκέο κπνξνχλ λα έρνπλ ηδηφηεηεο νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Παξφιν πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο Graph 

DB φπσο: Infogrid, HypergraphDB, Jena, DEx, FlockdB, θαη Neo4j, (Batra and Tyagi 

(2012)) ζηελ νπζία θάζε κία εθαξκνγή πξέπεη λα απνζεθεχεη θαη λα ππνβάιεη 

εξσηήζεηο ζηνλ γξάθν. (Vicknair, Macias, Zhao, Nan, Chen, & Wilkins (2010)) 

Οη Renzo θαη Claudio (Survey of Graph Database Models (2008)) φξηζαλ σο κνληέιν 

Graph DB ηελ δνκή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαπαξηζηψληαη σο έλαο γξάθνο κε ηακπέιεο ή 

κε θαηεπζχλζεηο, ή άιιεο πην γεληθέο πεξηπηψζεηο γξάθσλ, φπνπ ε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πνπ εθθξάδνπλ νη γξάθνη, θαη ε 

αθεξαηφηεηα πεξηνξίδεηε ζηελ δνκή ησλ γξάθσλ. Ο φξνο γεληθέο πεξηπηψζεηο 

ππνδειψλεη ηελ ελζπιάθσζε γξάθσλ: 

 Hypernodes: πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ελζπιάθσζε γξάθσλ. (Borislav 

(2012)) Γειαδή, έλαο θφκβνο κπνξεί λα αλαπαξηζηά έλαλ άιιν γξάθν. 

(Brandes, Eiglsperger, and Lerner) 

 Hyperedges: είλαη κηα γελίθεπζε απφ αθκέο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ ελψλνπλ δχν 

θφκβνπο κεηαμχ ηνπο, αιιά εθθξάδνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ απζαίξεηνπ αξηζκνχ 

θφκβσλ, Δηθφλα 5. (Brandes, Eiglsperger, and Lerner; The Neo4j Manual 

(2012)) 
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1 2

Κόμβος/ 

Node Ακμή/ 

Edge

Όνομα: 

Ελένη

Παρακολοσθεί

Όνομα: 

Johnny Depp

Ιδιότητα
 

Εικόνα 4. Αναπαράςταςθ ενόσ ςτιγμιότυπου ενόσ Graph DΒ 

  

Εικόνα 5. Εικονικι αναπαράςταςθ Hyperedge (why-hyperedge)  

Η Δηθφλα 4 απνηειείηαη απφ: δχν θφκβνπο (1, 2), κηα αθκή κε ηελ εηηθέηα 

“Παξαθνινπζεί”, θαη ηέινο ν θάζε θφκβνο έρεη κηα ηδηφηεηα ην “Όλνκα”. Η αθκή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γξάθνπ έρεη έλα βέινο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν γξάθνο είλαη 

θαηεπζπλφκελνο (directed). Μηα αθκή κπνξεί λα είλαη directed ή undirected (κε- 

θαηεπζπλφκελε) (Graph databases: OrientDB to the rescue (2011)). πλήζσο, νη γξάθνη 

πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη directed. Η δεκηνπξγία undirected γξάθσλ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ δεκηνπξγία επηπιένλ αθκψλ κε αληίζεην πξνζαλαηνιηζκφ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη πηζαλφηαηα έρνπκε αζρνιεζεί κε γξάθνπο ζην παξειζφλ θαηά ηελ 

δεκηνπξγία δέληξσλ, ζηελ νπζία είλαη έλαο γξάθνο ρσξίο θχθινπο. (Graph databases: 

OrientDB to the rescue (2011)). ηελ Δηθφλα 6 απεηθνλίδνληαη θάπνηα γλσζηά ζρήκαηα 

γξάθσλ. (Neubauer (2012)). Η Δηθφλα 7 απεηθνλίδεη ηα ινγηζκηθά Graph DB πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ρξνλνινγηθά. 
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Εικόνα 6. Σχιματα γράφων 
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Εικόνα 7. Η ιςτορία των graph DB λογιςμικών 

2.6.1 Γιατύ Graph DB 

Σν εχξνο εθαξκνγήο ησλ Graph DB ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ε ίδηα ε πιεξνθνξία. 

πλήζσο ππάξρεη ε ζπζρέηηζε φηη ηα δεδνκέλα θαη νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο 

είλαη ζην ίδην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηα δεδνκέλα, νη Graph DB 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα. 

1. Γεκηνπξγνχλ έλα πην θπζηνινγηθφ- ινγηθφ κνληέιν. Οη γξάθνη έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα λα θξαηνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα κηα νληφηεηα ζε έλαλ θαη 

κφλν θφκβν θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ζπζρεηηδφκελεο πιεξνθνξίεο κε αθκέο 

πνπ ζπλδένληαη ζε απηφ.  

2. Σα εξσηήκαηα κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη άκεζα ζηελ δνκή ηνπ γξάθνπ. 

ηνπο γξάθνπο ππάξρνπλ εηδηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

1994

GraphDB DGV Hypernode 2
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PaMal GOAL Hy+

1992

GMOD Gram Simatic-XT

1991
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1990

GOOD W&X Hypernode

1989

Tompa

1988
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1987
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1984

LDM

1975

R&M

2011

Trinity

2010

Horton InfiniteGraph Hypergraph Sones

2010

CloudGraph GStore Filament

2009

VertxDB Pregel

2007

DEX Neo4j

2005

AllegroGraph

2002

GDM

1999

GOQL

1996

GRAS

1995

G-Log GGL Hypernode 3
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γιψζζα εξσηεκάησλ ηεο άιγεβξαο, φπσο ε εχξεζε ηεο ζπληνκφηεξεο 

δηαδξνκήο. Δπίζεο, ζηηο Graph DB δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πιήξεο 

γλψζε ηεο δνκήο ηεο ΒΓ γηα λα γίλεη εμαγσγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

2.6.2 Graph DB ό ΒΔ 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί παξαπάλσ ζπλνπηηθά 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 1. 

Σρεζηαθέο ΒΓ Graph DB 

Η δνκή ηεο ΒΓ είλαη γλσζηή Η δνκή ηεο ΒΓ κπνξεί λα αιιάμεη 

Σν ζρήκα ηεο ΒΓ είλαη πξνθαζνξηζκέλν Σν ζρήκα ηεο ΒΓ αιιάδεη αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε 

Δπεθηείλεηαη δχζθνια Δπεθηείλεηαη ζρεηηθά εχθνια 

Η γιψζζα εξσηεκάησλ δελ είλαη 

δεκηνπξγεκέλε γηα λα βξίζθεη ηηο 

ζπζρεηίζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα 

δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο. (γείηνλεο, πξφηππα, 

θηι.) 

Έρεη ηηο κεζφδνπο λα βξίζθεη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη κηα ηέηνηα κέζνδνο, κπνξεί λα 

ζπληαρηεί απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. 

Πίνακασ 1 - Διαφορζσ Graph DB και ΣΒΔ (Renzo & Claudio, Survey of Graph Database Models, 2008) 

2.6.3 Σο φϊςμα των Graph DB 

Σα ινγηζκηθά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέρξη θαη ζήκεξα θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 7. Απφ 

απηά ζα εμεηαζηνχλ κφλν εθείλα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία. 

Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή γίλεηαη γηα ιφγνπο εγθπξφηεηαο θαη ππνζηήξημήο απφ ην 

εθάζηνηε ινγηζκηθφ. 

DEX 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεραλή πςειψλ απνδφζεσλ ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ζε γιψζζα 

C++ απφ ηελ εηαηξία sparsity-technologies. Ο ππξήλαο ηεο κεραλήο έρεη δεκηνπξγεζεί 

κε ηέηνηνλ ηξφπν έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο θαη λα γίλεηαη θαιχηεξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ηεο κλήκεο, ηδηαίηεξα ζε γιψζζεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

εηθνληθέο κεραλέο, φπσο ε java. Δπίζεο, είλαη αλεμάξηεην ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Λ). Σν API είλαη γξακκέλν ζηηο γιψζζεο java, .net, θαη C++. Σέινο λα ζεκεησζεί φηη 

νη ζπλαιιαγέο ηθαλνπνηνχλ ην ACID. (DEX (2012)) 
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Neo4j 

Σν Neo4j έρεη αλαπηπρζεί ζε java απφ ηελ εηαηξία Neo Technology. Σν API 

ππνζηεξίδεη java, Python, θαη Ruby. Τπάξρεη ζε ηξεηο εθδφζεηο, community, advanced, 

enterprice, απφ ηηο νπνίεο νη δχν ηειεπηαίεο έρνπλ άδεηα ρξήζεο AGPL, ελψ ε πξψηε 

GPL. Όπσο θαη ε πξνεγνχκελε κεραλή, έηζη θη απηή ππνζηεξίδεη ACID θαη είλαη 

αλεμάξηεηε ηνπ Λ. (Neo4j Downloads (2012)) 

hypergraphDB 

Η εηαηξία ε νπνία μεθίλεζε απηή ηε κεραλή είλαη ε hypergraphdb (2010). Πξφθεηηαη γηα 

κηα εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε windows OS θαη ε άδεηα ρξήζεο πνπ παξαρσξείηαη είλαη 

LGPL. Απηή ε DB είλαη γξακκέλε ζε java 5 ην ίδην θαη ην API ηεο. 

Infinite Graph 

Αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία objectinity θαη είλαη γξακκέλν ζε java ελψ ν ππξήλαο ηεο 

ζε C++. Δίλαη αλεμάξηεην ηνπ OS θαη παξαρσξείηαη κε άδεηα ρξήζεο EULA. Σν API 

είλαη ζε java.  (InfiniteGraph Overview (2012)) 

Sones 

Έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξία Sones ζε γιψζζα C#. Έρεη δπν εθδφζεηο, ηελ 

community θαη ηελ enterprise. Η πξψηε είλαη αλνηθηνχ θψδηθα (AGPLv3). 

CloudGraph 

Δίλαη αθφκα ζε δνθηκαζηηθή έθδνζε. Η αλάπηπμή ηνπ γίλεηαη ζε .net θαη ρξεζηκνπνηεί 

δεπγάξηα γξάθσλ θαη key/ value γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. (cloudgraph 

(2012)) 

2.7 End User Development 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ End User Development (EUD) είλαη ε παξνρή θαιχηεξνπ 

ειέγρνπ πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. πλήζσο νη ρξήζηεο 

απηνί δελ είλαη επαγγεικαηίεο κεραληθνί αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ. (Repenning and 

Ioannidou (2006)) ε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηαζηνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ EUD. 

Σν EUD επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηακνξθψζνπλ ην ΓΠΥ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηά είλαη θξίζηκα ζηνηρεία γηαηί κφλν νη ηειηθνί ρξήζηεο είλαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιά νη αιιαγέο απηέο ρσξίο ην EUD δελ ζα ήηαλ 

εθηθηέο. (Burnett and Scaffidi (2011)) Σν EUD εμεηάδεη: 
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 Σελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ- παξαγσγηθή εξγαζία 

 Να εθπαηδεχζεη ηνλ ρξήζηε ζηαδηαθά γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Καηά ζπλέπεηα ην EUD είλαη κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία ε νπνία εμειίζζεηαη ζπλερψο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία ην πξφγξακκα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ςπρνινγία ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη λα αγρψλεηαη 

αιιά νχηε λα βαξηέηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθκάζεζεο ηνπ εξγαιείνπ. Αλ ε 

δηαδηθαζία είλαη δχζθνιή έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία άγρνπο ζηνλ ρξήζηε κε 

απνηέιεζκα λα ην εγθαηαιείςεη. Αλ ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ εχθνιε ηφηε ν ρξήζηεο ζα 

αξρίζεη λα βαξηέηαη. Ωζηφζν, ππάξρεη κηα βέιηηζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαηά ηελ νπνία 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ άγρνπο θαη βαξεκάξαο ζχκθσλα κε ηελ 

ζεσξεία ηνπ Csikszentmihalyi, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 8. (Repenning and 

Ioannidou (2006)) 
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Εικόνα 8. Ιςορροπία που πρζπει να ζχει ζνα πρόγραμμα για τουσ τελικοφσ χριςτεσ 

2.7.1 Tailoring (Ραπτικό) 

Σν Tailoring είλαη ε ηδηφηεηα κνξθνπνίεζεο κηαο εθαξκνγήο ηνπ Η/Τ. Απηή ε ηδηφηεηα 

κπνξεί λα είλαη πνιχ απιή ή πνιχπινθε. Όζν απμάλεηαη ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο, 

νη ρξήζηεο έρνπλ κεγαιχηεξν εχξνο θηλήζεσλ κνξθνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πξνζζαθαίξεζε θνπκπηψλ απφ έλα πξφγξακκα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, 
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Δηθφλα 9, λνείηαη σο κηα απιή δηαδηθαζία ελψ ε δεκηνπξγία καθξνεληνιήο ζεσξείηαη 

πνιχπινθε. (Burnett and Scaffidi (2011)) 

 

 

Εικόνα 9. Μενοφ προςκαφαίρεςθσ κουμπιών από τθν μπάρα εργαλείων 

2.7.2 End User Programming (EUP) 

Σν EUP νξίδεηαη σο “ν πξνγξακκαηηζκφο γηα λα επηηπγράλνπκε ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

ελφο πξνγξάκκαηνο, παξά ην ίδην ην πξφγξακκα”. Ο ζηφρνο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ 

είλαη λα θάλνπλ ρξήζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ησλ επαγγεικαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, φπνπ ν ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο 

γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ άιινη ρξήζηεο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ ππάγνληαη ζην EUP 

κπνξεί λα είλαη επεθηάζεηο ζε κηα ππάξρνπζα εθαξκνγή, ή αλεμάξηεηε εθαξκνγή. Οη 

ηειηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα ηέηνηα εθαξκνγή. (Burnett and 

Scaffidi (2011)) Πνιιέο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη ζην EUD. 

2.7.2.1 Προγραμματιςμόσ με χρήςη εικονικών ςτοιχείων 

ε πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε θάπνηα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα αλαπαξίζηαληαη κε γξαθηθφ ηξφπν. Απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ κε πνιιέο ηδηφηεηεο γηα ηελ γξαθηθή 

ηνπο αλαπαξάζηαζε, φπσο ρξψκα, κέγεζνο, ζέζε θηι. Γηα παξάδεηγκα, ε Δηθφλα 10 

δείρλεη πψο κπνξεί ν ηειηθφο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα animation, θαζψο ηα 

ζρήκαηα θαη ηα ρξψκαηα ππνδειψλνπλ ηη θάλεη ε θάζε ελέξγεηα. ε απηφ ην 

πξφγξακκα νη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν ρξήζηεο είλαη κε ην “drag and drop”. 



 

21 

 

Εικόνα 10. Πρόγραμμα Scratch (scratch) 

2.7.2.2. Προγραμματιςμόσ με παράδειγμα (Programming-by-demonstration (PBD)) 

Σν PBD είλαη κηα ηερληθή πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο δίλεη ζην 

πξφγξακκα έλα κνληέιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ύζηεξα, ην πξφγξακκα κεηαθξάδεη ην 

κνληέιν θαη παξάγεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε. 

Έλα πξφβιεκα κε απηή ηελ ηερληθή είλαη ε ηειηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ ρξήζηε ζε κηα κε εχρξεζηε κνξθή. Γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία καθξνεληνιήο. 

Έηζη, ην PDB ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε γξαθηθέο ή εηθνληθέο ηερληθέο. 

2.7.2.3 Προγραμματιςμόσ με περιγραφέσ (Programming-by-specification) 

Πξφθεηηαη γηα κηα αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε ν νπνίνο πεξηγξάθεη ην επηζπκεηφ 

πξφγξακκα, θαη ην εξγαιείν παξάγεη απηφ ην πξφγξακκα γηα ηνλ ρξήζηε. (Repenning 

and Ioannidou (2006)) Οη Liu θαη Lieberman δεκηνχξγεζαλ έλα πξφγξακκα ην νπνίν 

δέρεηαη ηελ πεξηγξαθή ελφο πξνγξάκκαηνο ζε θπζηθή γιψζζα θαη παξάγεη ην 

αληίζηνηρν πξφγξακκα ζε γιψζζα Python. ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερληθήο, 

φπσο θαη ζηελ PBD, είλαη ε αδπλακία πξφβιεςεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Η 

παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί αθφκα κηα αδπλακία, φπσο επίζεο θαη 

ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηηπρεκέλσλ ιχζεσλ πνπ έρεη λα επηδείμεη κέρξη ηψξα, 

πεξηνξίδνπλ ηελ ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο. Σέινο, ν ρξήζηεο δε είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη αλ ην πξφγξακκα ζα θαηαιάβεη ζσζηά ηηο εηζαγφκελεο πιεξνθνξίεο. (Burnett 

and Scaffidi (2011)) 
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2.7.2.4 Προγραμματιςμόσ με κείμενο 

Ο πξνγξακκαηηζκφο κε θείκελν είλαη ε πην γλσζηή ηερληθή πξνγξακκαηηζκνχ, θαη 

πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη απηή ε ηερληθή δελ ζα έπξεπε λα αλήθεη ζην EUP. Ωζηφζν, 

αξθεηέο απφ ηελ πξνεγνχκελεο ηερληθέο έρνπλ δείμεη φηη εκπεξηέρνπλ ζπγγξαθή θψδηθα 

σο έλα ζεκείν. Απηή ε ηερληθή ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλε ζε έλα 

πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο, θαζψο κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

2.7.3 End-user software engineering (EUSE) 

Σν EUSE νξίδεηαη σο “κηα δηαδηθαζία ηνπ end-user programming εκπεξηέρνληαο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζνχλ ζέκαηα πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ”. 

Η πνηφηεηα ζε έλα EUP είλαη ζεκαληηθή θαζψο έλα θαθνγξακκέλν πξφγξακκα κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε απψιεηα δεδνκέλσλ, θελά αζθαιείαο, ή αθφκα θαη παξαβίαζε 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ηειηθνχο ρξήζηεο. Ο φξνο πνηφηεηα εκπεξηέρεη έλλνηεο φπσο 

αμηνπηζηία, απνδνηηθφηεηα, ζπληήξεζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηδησηηθφηεηα, θαη 

αζθάιεηα. Κάπνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

ζπληήξεζε γίλνληαη αληηιεπηά κφλν κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

ρξήζε ηνπ γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη, ην EUSE ζπλδπάδεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ EUP, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ινγηζκηθνχ, κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ζηφρνη νη νπνίνη ζπλνδεχνπλ ην ινγηζκηθφ 

ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκαλζεί φηη ν θχθινο δσήο ελφο 

ινγηζκηθνχ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: απαηηήζεηο, ζρεδηαζκφ, 

πηζηνπνίεζε, απεζθαικάησζε, θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θψδηθα. Αθνινπζνχλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα απφ ηηο έλλνηεο απηέο επηθεληξσκέλεο ζε 

ηζηνζειίδεο. (Burnett and Scaffidi (2011)) 

2.7.3.1 Απαιτήςεισ και Σχεδιαςμόσ 

Οη απαηηήζεηο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

ρξήζηε. Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ε αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ελφο 

ζπζηήκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα επηιέμεη ν 

ρξήζηεο. Έηζη, νη απαηηήζεηο κπνξεί λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην πξφγξακκα θαη ηελ 

έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα εθθξαζηνχλ φζν γίλεηαη κε ζαθήλεηα θαη 

ιεπηνκέξεηα πξνθεηκέλνπ ν πξνγξακκαηηζηήο λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πινπνηήζεη. Δπνκέλσο, ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη πξψηα λα 
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θάλεη κηα έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. ε αληίζεζε, ν ηειηθφο ρξήζηεο μέξεη 

αθξηβψο ηη ζέιεη λα θάλεη ην πξφγξακκά ηνπ θαη πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ αιιά δε 

γλσξίδεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο, ή επηθχξσζεο απηψλ. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο δε γλσξίδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζέινπλ θαη πεξηκέλνπλ ηέηνηα δεηήκαηα λα ιπζνχλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, νη ηειηθνί ρξήζηεο ή 

ν πξνγξακκαηηζηήο ίζσο λα επηρεηξήζνπλ λα “πξνγξακκαηίζνπλ” θαηεπζείαλ ρσξίο λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ή κε ηελ επίιπζε αδηεμφδσλ πνπ ίζσο 

πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο. 

2.7.3.2 Πιςτοποίηςη 

Οη ελέξγεηεο ηεο πηζηνπνίεζεο βεβαηψλνπλ φηη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί φπσο ζα 

έπξεπε. Η πην ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη κέζν ησλ δνθηκψλ. 

Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη γλσζηή θαη σο “What You See Is What You Test” 

(WYSIWYT). 

Μηα ελαιιαθηηθή πξαθηηθή είλαη ε εχξεζε ιαζψλ κε ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ. Όζνλ 

αθνξά ζηηο ηζηνζειίδεο, ηα πξνγξάκκαηα απηά είηε είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην ζχζηεκά, 

φπσο .NET ή πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθά εξγαιεία φπσο απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

W3C, (Quality Assurance Tools). 

2.7.3.3 Απεςφαλμάτωςη και Επαναχρηςιμοποίηςη 

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ, ην επφκελν βήκα είλαη ε δηφξζσζή ηνπο. Οη EUD 

κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ απηφ αθνινπζψληαο θάπνηεο νδεγίεο. 

Η δεκηνπξγία επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ θψδηθα γηα EUD είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε 

δηαδηθαζία. Δπίζεο, νη EUD κπνξνχλ λα θάλνπλ ιάζε φηαλ δεκηνπξγνχλ θάπνην 

πξφγξακκα θαη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

2.8 Γραφικό Περιβϊλλον χρόςτη (Graphical User Interface) 

Σν ΓΠΥ πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο ππνινγηζηέο/ 

εθαξκνγέο, κέζσ ηεο ρξήζεο παξαζχξσλ, εηθνληδίσλ θαη κελνχ ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη 

νη ρξήζηεο κέζσ ηνπ πνληηθηνχ ή πιεθηξνινγίνπ κέζσ ζπληνκεχζεσλ. (GUI Definition 

(2004)) 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ ηα ΓΠΥ είλαη λα θάλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Η/Τ πην ειθπζηηθέο θαη πην εχθνιεο ηφζν γηα ηελ ρξήζε ηνπο φζν θαη γηα ηελ εθκάζεζε 



 

24 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο λένο ρξήζηεο είλαη πνιχ πην εχθνιν λα κεηαθηλήζεη έλαλ 

θάθειν ζε έλαλ άιιν κε ηελ ρξήζε εηθνληδίσλ απφ ην λα ζπκάηαη ηελ αληίζηνηρε 

εληνιή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. (GUI Definition (2004)) 

O Hobart (1995) θαζφξηζε θάπνηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη θαη πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ ΓΠΥ. 

2.8.1 χεδιαςτικϊ Λϊθη 

Ξερλώληαο ηνλ ρξήζηε. Οη πξνγξακκαηηζηέο ζπρλά ζρεδηάδνπλ έλα πξφγξακκα κε 

βάζε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ζθέςεο θαη γλψζεο δίλνληαο ιηγφηεξε ζεκαζία ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε, ν νπνίνο δελ μέξεη ηίπνηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απηφ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ δηεπαθή θαη ην πξφγξακκα γηαηί θάλεη ηνλ 

ρξήζηε λα πηζηεχεη φηη είλαη αλίθαλνο λα ρεηξηζηεί ην πξφγξακκα. 

Αδπλακία απόδνζεο ηνπ ειέγρνπ ζην ρξήζηε. Οη πξνγξακκαηηζηέο πξνηηκνχλ λα 

ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε κέζσ ησλ γθξη κελνχ. Απηφο ν ηξφπνο 

ρεηξηζκνχ εκπεξηέρεη αξθεηνχο θηλδχλνπο, γηαηί ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

πξφγξακκα κε ηξφπν πνπ ίζσο λα κελ έρεη ζθεθηεί ν πξνγξακκαηηζηήο. Η δεκηνπξγία 

ΓΠΥ κέζσ “event- driven” πξέπεη λα γίλεηαη κε δπλακηθφ ηξφπν. 

Πνιιέο ιεηηνπξγίεο ζην πξώην επίπεδν. Σν πξψην επίπεδν ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη 

κφλν ηηο πην ζπρλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα θάλεη ν ρξήζηεο, θξχβνληαο ζε άιια επίπεδα ηηο 

ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2.8.2 χεδιαςτικϊ Πρϋπει 

Αξθεηά επηηπρεκέλα ΓΠΥ έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο, ε ρξήζε ελλνηψλ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία θνπκπηνχ πνπ ππνδειψλεη ηελ 

ρξήζε θάξηαο Visa κπνξεί λα γίλεη κε ηελ απνηχπσζε ηνπ ινγφηππνπ πάλσ ζην θνπκπί. 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

ηαρχηεηα εμαξηάηαη απφ ην ΓΠΥ παξά απφ ην πιηθφ ηνπ Η/Τ. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

εθαξκνγήο ε ηαρχηεηα απφθξηζεο κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ή 

φρη ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην phpMyAdmin θάζε θνξά θνξηψλεη 

νιφθιεξε ηελ ηζηνζειίδα, πξνθαιψληαο πεξηζζφηεξε θίλεζε ζην δίθηπν θαη ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε ζην γέκηζκα ηεο ζειίδαο. ε αληίζεζε, ππάξρνπλ άιια αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα κε θαιχηεξε αληαπφθξηζε. 

Καηαλόεζε ηξόπνπ ζθέςεο ησλ αλζξώπσλ. Κάζε πξφγξακκα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 
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θαηαιάβεη θάπνηνο ηνπο ρξήζηεο, πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβεη ηνπο αλζξψπνπο θαη λα 

αλαγλσξίζεη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Πνιινί ζρεδηαζηέο γίλνληαη ζχκαηα ηηο δηαθνξεηηθήο 

εξκελείαο ησλ εηθνληδίσλ. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα παξεξκελεχζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

θξχβνληαη πίζσ απφ ηα εηθνλίδηα.  

Δπθξίλεηα. Σα ΓΠΥ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ κηα ζπλέρεηα ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα παξάζπξν ππάξρεη ε εηηθέηα “είδνο”, ελψ ζην 

επφκελν αλαγξάθεηαη ε ιέμε “πξντφλ”. Σέηνηεο ελέξγεηεο ίζσο λα νδεγήζνπλ ζε 

ζχγρπζε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

Παξνρή Μνλνπαηηνύ. Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ζε πνηα 

ζέζε βξίζθνληαη κέζα ζην πξφγξακκα θαη πψο λα πεγαίλνπλ ζε κηα πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε. Γεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο πεξηγξαθέο ζηνλ ηίηιν, ν ρξήζηεο ζα μέξεη 

πάληα ηη ελέξγεηεο έθαλε γηα λα θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν. 

Σσζηή ρξήζε κελνύ επηινγώλ. Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία αιιειεπηδξά ν 

ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην πξφγξακκα. Κάζε έλα ηέηνην ζηνηρείν έρεη 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξηζηηθά. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κελνχ 

ζπκβάιεη ζηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, ζε ιηγφηεξα ζθάικαηα, θαη ζηελ ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη έλαλ νδεγφ ρξήζεο ησλ κελνχ 

επηινγψλ. 

Μελνύ 

Δπηινγώλ 

Αξηζκόο Απεηθνληδόκελσλ ζηνηρείσλ Τύπνο ηνπ Μελνύ 

Δπηινγώλ 

Menu bar Μέγηζηνο αξηζκφο ζηνηρείσλ 10 ηαηηθή ελέξγεηα 

Pull- down 

menu 

Μέγηζηνο αξηζκφο ζηνηρείσλ 12 ηαηηθή ελέξγεηα 

Cascading 

menu 

Μέγηζηνο αξηζκφο ζηνηρείσλ 5, 

ππνκελνχ 1 

ηαηηθή ελέξγεηα 

Pop-up menu Μέγηζηνο αξηζκφο ζηνηρείσλ 10 ηαηηθή ελέξγεηα 

Push button  Γηα θάζε 1 θνπκπί, κέγηζηνο αξηζκφο 

ζηνηρείσλ 6 γηα θάζε θνπηί δηαιφγνπ 

ηαηηθή ελέξγεηα 

Check box Γηα θάζε 1 box, κέγηζηνο αξηζκφο 

ζηνηρείσλ 10-12 αλά group 

ηαηηθφ ζεη 

Radion 1 γηα θάζε θνπκπί, κέγηζηνο αξηζκφο ηαηηθφ ζεη 
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button ζηνηρείσλ 6 γηα θάζε group box 

List box Μέγηζηνο αξηζκφο ζηνηρείσλ 50 ζε θάζε 

ιίζηα, εκθαληδφκελεο γξακκέο 8-10 

Γπλακηθφ ζεη 

Drop-down 

list 

Δκθάληζε κηαο επηινγήο θάζε ζηηγκή, 

κέρξη θαη 20 ζηνηρεία ζε θάζε drop-

down box 

Γπλακηθφ ζεη 

Combination 

list box 

Δκθάληζε κηαο επηινγήο θάζε ζηηγκή 

(θαλνληθή κνξθή), κέρξη θαη 20 ζηνηρεία 

ζε έλα drop-down box 

Γπλακηθφ ζεη 

Spin button Μέγηζηνο αξηζκφο ζηνηρείσλ 10 ηαηηθφ ζεη 

Slider Δμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα ηαηηθφ ζεη 

Πίνακασ 2. Τρόποσ χριςθσ των μενοφ 

Ο Collis (2007) αλαθέξεη γηα ηελ δνκή ελφο ηζηφηνπνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θηιηθφο 

πξνο ηνλ ρξήζηε, ηα εμήο: 

Καζνδήγεζε. Έλαο θαινζρεδηαζκέλνο ηζηφηνπνο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο 

πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο πεξηέρεη. ε κηα πεξηήγεζε ελφο θαινζρεδηαζκέλνπ ηζηφηνπνπ, 

ν ρξήζηεο, ζηελ πεξίπησζή καο ν EUD, πξέπεη λα νδεγείηαη ζηελ νζφλε απφ ηνλ 

ζρεδηαζηή. Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα θαζνδεγεί ηα κάηηα ηνπ ρξήζηε κέζσ κηαο 

αιιεινπρίαο βεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο λα ζειήζεη ν ζρεδηαζηήο λα θάλεη ηνλ 

ρξήζηε λα δεη πξψηα ην ινγφηππν, κεηά κηα εηθφλα, έπεηηα ην θπξίσο θείκελν κε κηα 

κπάξα νδήγεζεο. Γηα ηελ επηηπρή δεκηνπξγία απηνχ ηνπ βήκαηνο, ν ζρεδηαζηήο έρεη ηα 

παξαθάησ εξγαιεία: 

 Σνπνζέηεζε: ε ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ ζειίδα ζπλήζσο επεξεάδεη 

ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ηα δεη ν ρξήζηεο 

 Υξψκα: Η ρξήζε έληνλσλ γξακκάησλ θαη απαιψλ ρξσκάησλ είλαη έλαο ηξφπνο 

θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε 

 Αληίζεζε: Η δηαθνξεηηθφηεηα δίλεη έκθαζε, ελψ αλ ην θείκελν δελ είλαη 

ηδηαίηεξα κνξθνπνηεκέλν δελ ππνδειψλεηαη ζεκαληηθφηεηα. 

 Μέγεζνο: θάλεη ηελ θαζνδήγεζε πην εχθνιε 

 ρεδηαζηηθά ζηνηρεία: Καζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε κέζσ εηθφλσλ. 

Κελό. Με ηε ρξήζε θελψλ ηα αληηθείκελα ηνπ ηζηνηφπνπ γίλνληαη πην θαζαξά. ηνλ 

ζρεδηαζκφ ελφο ηζηνηφπνπ ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ θελά: Η θελή γξακκή, ην θελφ 

πεξίγξακκα (padding), θαη ν θελφο ρψξνο. 
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Πεξηήγεζε. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηζηφηνπνπ είλαη ε 

επθνιία πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζην λα πεξηεγείηαη θαη λα γλσξίδεη ην πνπ βξίζθεηαη, πψο 

έθηαζε εθεί θαη πψο επηζηξέθεη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 

Δπρξεζηία. Ο ζρεδηαζκφο δελ αθνξά κφλν εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη ρξψκαηα αιιά 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ηζηφηνπν θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Τπάξρνπλ ηξία ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ έλαλ ηζηφηνπν 

εχρξεζην: 

1. Σπκκόξθσζε ζηα πξόηππα. Τπάξρνπλ θάπνηνη άηππνη θαλφλεο ησλ νπνίσλ ε 

κε ζπκκφξθσζε ίζσο πξνθαιέζεη ζχγρπζε ηνπο ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

κηα ιέμε είλαη ππνγξακκηζκέλε ζπλήζσο είλαη ζχλδεζκνο. 

2. Χξήζε πξνηύπσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ελέξγεηα πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δνθηκή 

ελφο λένπ ζπζηήκαηνο.  

3. Οη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηώλ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ελέξγεηεο 

πνπ ζα κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο. ηελ νπζία είλαη ν πξσηαξρηθφο ιφγνο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηνηφπνπ. Δπνκέλσο, ν θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ θαη ε 

ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ ζα έρεη ν ρξήζηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. 

Δπθξίλεηα. Σα ζηνηρεία πνπ έρεη έλαο ηζηφηνπνο πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

ηδίσο φηαλ γίλεηαη ρξήζε πηλάθσλ θαη εηθφλσλ. 

Δπίζεο ν Friedman (10 Principles Of Effective Web Design (2008)) επηζεκαίλεη ηελ 

ζεκαζία ηνπ AIDA πνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα πξντφλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

A – Attention (Πξνζνρή): λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε 

Ι – Interest (Δλδηαθέξνλ): αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε κε παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξντφληνο 

D – Desire (Δπηζπκία): λα πηζηέςεη ν ρξήζηεο φηη έρεη αλάγθε έλα ηέηνην εξγαιείν θαη 

κε ηε βνήζεηα απηνχ νη αλάγθεο ηνπ ζα θαιπθηνχλ 

Α – Action (Γξάζε): νη ρξήζηεο λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηνπ πξντφληνο 

(θαηαδεηθλχνληαο θαη λέεο ιεηηνπξγίεο) 

Δπίζεο, ν ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί απιφηεηα, keep it simple (KIS), έηζη ψζηε 

λα κελ ππάξρεη παξέιθπζε απφ ηνλ ζηφρν, αζπκκεηξία θαη ηέινο λα κελ πηέδεηαη ε 

ππνκνλή ηνπ ρξήζηε. (Friedman (Five More Principles Of Effective Web Design 

(2008))) 
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2.8.3 Γραφικό Περιβϊλλον Χρόςτη για ΔΒΔ 

ηηο κέξεο καο φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

θάλνπλ ρξήζε ησλ ΒΓ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηνί νη ρξήζηεο κπνξεί λα κελ έρνπλ ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν γηα 

λα εθηειέζνπλ ελέξγεηεο πάλσ ζηε ΒΓ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα ελφο πξνγξακκαηηζηή θαζψο δελ ππάξρνπλ εξγαιεία ηα 

νπνία λα είλαη εχθνια ζηελ ρξήζε αιιά θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπο. 

Η χπαξμε ΓΠΥ βνεζάεη ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ, κέζσ ηεο ρξήζεο εληνιψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ωζηφζν, ε δεκηνπξγία ελφο θαινχ ΓΠΥ γηα κία ΒΓ δελ είλαη 

εχθνιε εξγαζία. Σα πεξηζζφηεξα ΓΠΥ πζηεξνχλ ζηελ έθθξαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

εθάζηνηε ΒΓ ή/ θαη ζηελ επθνιία ρξήζεο απηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ππνλνκεχεη φηη θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο, ίζσο λα ιείπνπλ ή λα είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ. 

Τπάξρνπλ πνιιά αμηφινγα ΓΠΥ γηα ΓΒΓ, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζην 

δηαδίθηπν ελψ άιια είλαη εθαξκνγέο Τ/Η, φπσο ηα phpMyAdmin, θαη postgreSQL. 

Όια έρνπλ έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα, δελ είλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε-κε 

πξνγξακκαηηζηή. (Borges and Macías (2010)) Ωζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα ΓΒΓ 

απεπζχλνληαη ζε πξνγξακκαηηζηέο θαη φρη ζε απινχο ρξήζηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ 

ππάξρεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ΓΠΥ θαη ζηηο επθνιίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ ην phpMyAdmin, ην visque, linkurious, θαη ην ην neo4j 

web administration. Παξφιν πνπ ηα δχν πξψηα πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζε ΒΓ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε επεηδή είλαη browser-based θαη γηα λα εληνπηζηνχλ 

νη αδπλακίεο θαη ηα πξνηεξήκαηα ηνπο. 

2.8.3.1 phpMyAdmin 

Σν phpMyAdmin, Δηθφλα 11, είλαη έλα πνιχ γλσζηφ εξγαιείν δηαρείξηζεο γηα ΒΓ ηεο 

MySQL κεραλήο. Δίλαη βαζηζκέλν ζε αξρηηεθηνληθή πειάηε- εμππεξεηεηή, θαη ε 

πξνζπέιαζή ηνπ γίλεηαη κέζσ ελφο ζειηδνκεηξεηή (browser). Δπίζεο, πξφθεηηαη γηα έλα 

ινγηζκηθφ ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη γξακκέλν 

ζε γιψζζα PHP. ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη 

είλαη αλνηθηνχ θψδηθα. (Gade (2011)) 

χκθσλα κε δηαδηθηπαθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη απφ ην (User Ratings (2012)), ην 84% 

ησλ εξσηεζέλησλ, ζε δείγκα 2.605 αηφκσλ, πξνηηκά ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ.  
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Εικόνα 11. phpMyAdmin GUI 

2.8.3.2 VISQUE 

Οη Borges θαη Macías (2010) πξνηείλνπλ έλα ΓΠΥ, ην νπνίν έρεη ηελ νλνκαζία 

VISQUE (VIsual Star-schema QUery by Example), θαη είλαη βαζηζκέλν ζε ηερλνινγίεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε ζηε ινγηθή ηεο 

αξρηηεθηνληθή ηνπ πειάηε- εμππεξεηεηή θαη απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο κέξε.  

i. Σν frond- end, ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ηα δεδνκέλα ηεο ΒΓ κέζσ ηνπ ΓΠΥ 

ii. Σν back- end, ην νπνίν θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, 

θαη είλαη απηφ πνπ κεηαθέξεη θαη κεηαθξάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ εμππεξεηεηή 

ηεο ΒΓ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ ηα εξσηήκαηα 

Αμηνζεκείσην είλαη, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη κέζσ κεξηθψλ επηινγψλ κε ην πνληίθη ν 

ρξήζηεο είλαη ζε ζέζεη λα ιάβεη απάληεζε γηα ηα εξσηήκαηα πνπ ππνβάιεη, ην 

πξφγξακκα έρεη θαη έλαλ επηκνξθσηηθφ θαη δηαθσηηζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο 

απεηθνλίδεη ηηο εληνιέο ηνπ εξσηήκαηνο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θάλεη κηα επεμήγεζε 

απηνχ, Δηθφλα 12. 
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Εικόνα 12. Visque 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηελ 

επρξεζηία ηνπ απέζπαζε ζεηηθέο θξηηηθέο απφ ρξήζηεο πνπ είραλ θάπνηεο γλψζεηο απφ 

ΒΓ. Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο δείρλεη πφζν 

απνηειεζκαηηθφ είλαη ην αληίζηνηρν εξγαιείν. ηνλ Πίλαθαο 3 θαίλνληαη νη εξσηήζεηο 

πνπ έγηλαλ ζην δείγκα ηνπ πεηξάκαηνο, θαη ζηελ Δηθφλα 12 ηα απνηειέζκαηα.  

Q1: Σο εργαλείο είναι εφκολο ςτθν χριςθ 

του. 

Q2: Σο εργαλείο είναι απλό ςτθν χριςθ 

του. 

Q3: Σο εργαλείο είναι φιλικό προσ τον 

χριςτθ. 

Q4: Σο εργαλείο απαιτεί τα λιγότερα 

δυνατά βιματα προκειμζνου να γίνει θ 

όποια εργαςία. 

Q5: Σο εργαλείο είναι ευζλικτο. Q6: Η χριςθ του εργαλείου γίνεται χωρίσ 

κάποια ιδιαίτερθ προςπάκεια. 

Q7: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω το 

εργαλείο χωρίσ να διαβάςω τισ οδθγίεσ 

χριςθσ. 

Q8: Δεν παρατιρθςα κάποια αςυνζπεια 

ςτο εργαλείο όςο διάςτθμα το 

χρθςιμοποίθςα. 

Q9: Σόςο οι περιςταςιακοί χριςτεσ όςο 

και οι κανονικοί χριςτεσ κα ζμεναν 

ευχαριςτθμζνοι από αυτό το εργαλείο. 

Q10: Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω το 

εργαλείο επιτυχϊσ οποιαδιποτε ςτιγμι. 

Πίνακασ 3. Πίνακασ με το ερωτθματολόγιο για τθν χριςθ του Visque 
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Εικόνα 13. Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου του Visque 

2.8.3.3 neo4j Web Administration 

Σν neo4j Web Administration είλαη ην εξγαιείν ην νπνίν παξέρεηαη καδί κε ην neo4j 

ινγηζκηθφ. Πξφθεηηαη γηα έλα browser based πξφγξακκα, ην νπνίν πξνζθέξεη πνιιέο 

δπλαηφηεηεο, απφ ηελ δεκηνπξγία θφκβσλ κέρξη ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηνλ γξάθν, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 14. neo4j- Δθμιουργία ςχζςθσ και 

γραφικι απεικόνιςθ 

 

Εικόνα 14. neo4j- Δθμιουργία ςχζςθσ και γραφικι απεικόνιςθ 

Σν εξγαιείν ιεηηνπξγεί κέζσ AJAX θαη έρεη πνιχ θαιή αληαπφθξηζε. Παξέρεη επίζεο 

έλα δηάγξακκα ζην νπνίν θαίλνληαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ θφκβσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
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2.8.3.4 Graph Database 

Σν παλεπηζηήκην ηνπ Wollongong πινπνίεζε κηα δηθηά ηνπ εθαξκνγή γηα Graph DB. 

Σν πξφγξακκα παξέρεη γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ θαζψο έρνπλ ελζσκαησζεί 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε ζηελ δεκηνπξγία θφκβσλ θαη αθκψλ, 

Δηθφλα 15. Graph Database (Chang, Xu, and Zhang (2012)) 

 

Εικόνα 15. Graph Database 

2.9 Διαφορετικότητα Αντύληψησ Ανϊμεςα ςτα Δυο Φύλα 
Σφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο ζθέθηνληαη θαη αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζε θάζε 

εξέζηζκα, απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Kastleman πξνέξρεηαη απφ ηηο 

δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη εγθέθαινη ησλ δχν θχισλ. Ωζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη 

ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζθέςεο θαη είλαη κνλαδηθφο. 

Ο εγθέθαινο ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηελ γθξη (Grey Matter (GM)) θαη ηελ άζπξε 

(White Matter (WH)) θαηεγνξία. To GM απνηειείηαη απφ λεπξψλεο, θαη ζε απηφ 

αλήθνπλ πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ κπψλ θαη ησλ 

αηζζήζεσλ. Σν WH είλαη ππεχζπλν γηα ηα κελχκαηα πνπ δηέξρνληαη κεηαμχ ησλ GM 

ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε έξεπλα πνπ παξνπζίαζε ν Carey (2005) νη άλδξεο 

ζθέθηνληαη ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηελ GM, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ WM. Ωζηφζν νη επηζηήκνλεο επηζήκαλαλ φηη 

ην γεγνλφο φηη ηα δπν θχια ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά, δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζή ηνπο. 

Ο Kastleman, χζηεξα απφ έξεπλα κε επηζηήκνλεο θαη ςπρνιφγνπο θαηαιήγεη ζηα εμήο: 
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 Ο εγθέθαινο ηνπ άλδξα ηείλεη λα “εηδηθεχεηαη”, ρξεζηκνπνηψληαο κέξε ηνπ ελφο 

εκηζθαηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη κηα εξγαζία. Ο γπλαηθείνο 

εγθέθαινο είλαη πην ζχλζεηνο θαη ρξεζηκνπνηεί ηα δπν εκηζθαίξηα ηνπ 

εγθεθάινπ γηα λα νινθιήξσζε έλα πιήζνο απφ εξγαζίεο. 

 Οη άλδξεο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζε έλα ζέκα κπινθάξνληαο κε ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Οη γπλαίθεο ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ ζαλ παξαηεξεηέο, θαη έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα ηεο “κεγάιεο εηθφλαο”. 

3. Μεθοδολογύα 
 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε έγηλε ε αλάπηπμε ελφο πξνηχπνπ γηα ηειηθνχο 

ρξήζηεο γηα ηελ Graph DB. Σν ζχζηεκα ην νπνίν αλαπηχρζεθε νλνκάζηεθε graphDB. 

Σα ινγηζκηθά ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

ζηφρν έλαλ απιφ ρξήζηε, αιιά αληίζεηα απεπζχλνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ 

πξνγξακκαηηζκφ. Η παξνχζα δηπισκαηηθή αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη ηελ αλάπηπμε 

ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3.1 Προβλόματα που Αντιμετωπύζουν οι Χρόςτεσ 
Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη δίλνπλ έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζπλέπεηα λα μερλνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε, ν νπνίνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γλσξίδεη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ φιεο απηέο νη 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην phpMyAdmin, 

ην νπνίν παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο φκσο ν απιφο ρξήζηεο δελ ζα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη. ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αξθεηνί θνηηεηέο νη νπνίνη είραλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο 

γιψζζαο SQL, αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε ηνπ phpMyAdmin. Δπίζεο, ε 

παξνρή πνιιψλ ξπζκίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ ίζσο πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνλ ρξήζηε 

γηαηί δελ κπνξεί λα βξεη εχθνια θαη γξήγνξα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη. 

Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά πνπ εμεηάζηεθαλ απαηηνχζαλ εγθαηάζηαζε, παξάγνληαο ν 

νπνίνο είλαη αξλεηηθφο γηαηί θαζηζηά ην πξφγξακκα κε κεηαθέξζηκν. 

πζηήκαηα φπσο ην neo4j Web Administration δελ είλαη ηδηαίηεξα εχθνια ζηελ ρξήζε, 

θαζψο δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Μφλν 

έκπεηξνη ρξήζηεο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ έλα ηέηνην εξγαιείν. 
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Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα, αλ φρη φια, δελ παξέρνπλ έλαλ έμππλν ηξφπν ζχληαμεο 

εξσηεκάησλ, θαζψο αθήλνπλ έλα πεδίν θεηκέλνπ κέζα απφ ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα ζπληάμεη εξσηήκαηα. Σα εξσηήκαηα απηά φκσο κπνξνχλ λα ζπληαρηνχλ κφλν απφ 

άηνκα ηα νπνία γλσξίδνπλ ηελ αληίζηνηρε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ.  

Η εηθνληθή απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ, ζην neo4j Web Administration, πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζε θφκβνπο θαη ζπζρεηίζεηο νη νπνίνη έρνπλ επηιερηεί, κε απνηέιεζκα, ν ρξήζηεο λα 

κελ έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ γξάθνπ. 

3.2 Αντιμετώπιςη Προβλημϊτων 

Η εθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηπρζεί, εζηηάδεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα. 

Βαζηθφο άμνλαο ηεο εθαξκνγήο είλαη ν ηειηθφο ρξήζηεο. Έγηλε πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί 

φζν πην απιφ θαη εχρξεζην γίλεηαη, ρσξίο λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

κπεξδεχνπλ ή ζα αγρψλνπλ ηνλ ρξήζηε. Ο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην 

πξφγξακκα νθείιεη λα είλαη θηιηθφο. Έηζη, απνθεχρζεθε ν ρξήζηε ησλ pop-ups κελνχ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, δίλνληαη νη πεξηγξαθέο ησλ πξνβιεκάησλ θαη νη ιχζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ. 

Πξόβιεκα Λύζε 

Δγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Σν ζχζηεκα ζα αθνινπζήζεη ηελ 

αξρηηεθηνληθή πειάηε- εμππεξεηεηή. 

Δπίζεο ην πξφγξακκα ζα είλαη browser-

based. Λφγσ ηεο ρξήζεο απηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο, ε ηαρχηεηα απφθξηζεο 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Δπθνιία ζηελ ρξήζε θαη ν ηξόπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ην πξφγξακκα ζα γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ πνηα ελέξγεηα πξέπεη λα 

εθηειεζηεί πξψηε 

Σύληαμε εξσηήκαηνο Σν πξφγξακκα ζα έρεη θάπνηα 

απηνκαηνπνηεκέλα εξσηήκαηα, ελψ 

παξάιιεια ζα δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα ζχληαμεο εξσηήκαηνο (αλ θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζχζηεκα δε ζα 

κπνξεί λα παξέρεη θάπνηα επθνιία) 

Πεξηνξηζκέλε εηθνληθή απεηθόληζε Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη νινθιεξσκέλε 
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ηελ εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ γξάθνπ 

Παξνρή πνιιώλ θαξηειώλ νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ 

ρξήζηε. Όκσο θάζε θνξά κηα θαξηέια 

κπνξεί λα είλαη ελεξγή 

Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ ζα παξέρεη ην 

ζχζηεκα ζα εκθαλίδνληαη ζε κηα νζφλε 

Πίνακασ 4. Προβλιματα και προτάςεισ λφςεων 

4. Αρχιτεκτονικό του graphDB 
 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε ρξήζε ηεο neo4j. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή θαη εθηειείηαη κέζσ ζειηδνκεηξεηή, θαζψο πινπνηήζεθε κε ηηο πην 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ απαξηίδνπλ ην δηαδίθηπν ζηηο κέξεο καο. Οη ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη HTML5, CSS3, Javascript, PHP, AJAX, MySQL, θαζψο θαη 

νη βηβιηνζήθεο ησλ jquery θαη JavaScript InfoVis Toolkit. 

Σν graphDB είλαη βαζηζκέλν ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Οη ιφγνη 

απηήο ηεο επηινγήο είλαη νη εμήο: 

 Γελ ρξεηάδεηαη θάπνηα άδεηα γηα ηελ ρξήζε ηνπο 

 Οη θνηλφηεηεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ επηιέρηεθαλ είλαη 

ελεξγέο θαη κε πνιχ θαιή ππνζηήξημε 

 Δίλαη ψξηκεο θαη ζρεδφλ δελ παξνπζηάδνπλ ζθάικαηα 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη ηερλνινγίεο απηέο.  

4.1 Personal Home Page (PHP) 

Η PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνλ εμππεξεηεηή (server-side). 

Πξφθεηηαη γηα κηα γιψζζα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1995 θαη ε ζεκεξηλή έθδνζε 

είλαη ε 5.4.10. Η PHP δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θιάζεσλ, scripts ηφζν server-

side φζν command-line θαζψο θαη desktop εθαξκνγέο. Σέινο είλαη αλεμάξηεηε απφ Λ.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε PHP αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

αζθαιείαο, θαη ζχκθσλα κε ηελ National Vulnerability Database ην 29% ησλ 

επηζέζεσλ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Απηφ γίλεηαη γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: 

1. Οη πξνγξακκαηηζηέο δε δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα θαηά 

ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχζζνπλ. 
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2. Σα bugs, ηφζν ζηνλ ππξήλα φζν θαη ζηηο βηβιηνζήθεο ηεο γιψζζαο 

αλαδεηνχληαη απφ ηνπο hackers. 

Φπζηθά απηέο νη “ηξχπεο” ζην ινγηζκηθφ ηεο γιψζζαο πιήηηνπλ φια ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ είλαη γξακκέλα ζε PHP, φπσο Joomla, Droupal, θαη wordpress. (Coelho) 

Η PHP ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεθπεξαηψζεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

DB θαη ηνπο δηάθνξνπο ειέγρνπο ζηα δεδνκέλα. Η stateless δνκή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

HTML γιψζζα αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο PHP κε ηελ ρξήζε ηνπ session, θαη φρη κέζσ 

cookies. 

4.2 MySQL 

Η MySQL είλαη έλα ινγηζκηθφ ΒΓ γηα SQL, απηή ε γιψζζα είλαη αλνηθηνχ θψδηθα πνπ 

αλήθεη ζηελ Oracle. Σν graphDB θάλεη ρξήζε ηεο MySQL κφλν ζηελ αξρή, θαηά ηελ 

είζνδν ηνπ ρξήζηε. Σα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα είλαη ην φλνκα ρξήζηε θαη ν 

θσδηθφο ηνπ. Ο θσδηθφο είλαη θσδηθνπνηεκέλνο κε θξππηνγξάθεζε MD5. 

4.3 AJAX 
Η ηαρχηεηα ηνπ graphDB φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη κηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Καζψο ην graphDB είλαη κηα ηζηνζειίδα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη 

ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηα. 

Έηζη φιεο νη θφξκεο ρξεζηκνπνηνχλ ηo AJAX πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ 

εμππεξεηεηή. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αζχγρξνλν ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζειηδνκεηξεηή 

θαη εμππεξεηεηή.  

4.3.1 Άλλοι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ταχύτητα 

Ωζηφζν, ε θφξησζε ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο ηεο. Έηζη, ην 

θάζε αξρείν έρεη “ζπκπηεζηεί”, αθαηξψληαο φινπο ηνπο άρξεζηνπο ραξαθηήξεο. 

Σα αξρεία ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ ηζηνζειίδσλ, αλ ηνπνζεηεζνχλ 

ζηελ εηηθέηα head (απηφ νξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML), έρεη παξαηεξεζεί 

φηη ε ηζηνζειίδα θνξηψλεηαη πην γξήγνξα. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα πξνζπειαζηνχλ ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηψληαο αξγέο ζπλδέζεηο. 

Η πνιιαπιή εκθάληζε ίδησλ javascripts ειαηηψλεη ηελ απφδνζε. Απηφο ν θαλφλαο 

παξαβηάδεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. χκθσλα κε ηελ Yahoo, κηα έξεπλα ζηηο 10 

θαιχηεξεο ηζηνζειίδεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δείρλεη φηη δχν απφ απηέο έρνπλ 

δηπιφ-εγγξαθέο ίδησλ scripts. (Best Practices for Speeding Up Your Web Site) 
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4.4 Javascript 

Σν graphDB είλαη έλα πξφγξακκα πνπ έρεη γίλεη κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή πειάηε-

εμππεξεηεηή. Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ειέγρνληαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή θαη κεηά 

εθηεινχληαη ζηελ ΒΓ. Με ηελ ρξήζε ηεο javascript ν θφξηνο εξγαζίαο κεηαηνπίδεηαη, 

φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ζηνλ πειάηε. 

4.4.1 JavaScript InfoVis Toolkit. 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ράξηεο ηνπ γξάθνπ, Δηθφλα 16. Εικονικι αναπαράςταςθ των 

ςτοιχείων του graphDB, έγηλε ρξήζε ηεο JavaScript InfoVis Toolkit βηβιηνζήθεο. 

 

Εικόνα 16. Εικονικι αναπαράςταςθ των ςτοιχείων του graphDB 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 16. Εικονικι αναπαράςταςθ των ςτοιχείων του graphDB, ην 

γξάθεκα πνπ δεκηνπξγείηαη αλνίγεη ζε άιιν παξάζπξν. Σν αξρηθφ ζρέδην ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαξηέιεο πξνθεηκέλνπ λα κελ αλνίγεη ν ρξήζηεο παξάζπξα. Σειηθά, 

απηφ δελ απνδείρηεθε εχρξεζην. Ο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα δεη ηελ γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ζα έπξεπε θάζε ηφζν λα παηάεη ην θνπκπί ηεο θαξηέιαο. Δπίζεο, νη 

ζπληνκεχζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ελαιιαγή ησλ παξαζχξσλ κέζσ ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ θαίλεηαη σο πην ζσζηή επηινγή. 
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4.4 Neo4j 

Η ΒΓ πνπ “ηξέρεη” πίζσ απφ ην graphDB είλαη ε Neo4j. Η επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ 

έγηλε χζηεξα απφ ηνλ απνθιεηζκφ άιισλ Graph DB. Αξθεηέο ηζηνζειίδεο δελ 

ιεηηνπξγνχζαλ κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο, φπσο ε sones. 

Ο ηξφπνο επηινγήο ηεο ΒΓ ήηαλ λα ππάξρεη API ζε PHP. Απφ ην ζχλνιν ησλ ΒΓ πνπ 

εμεηάζηεθαλ, θαηέιεμα ζηηο εμήο δχν: neo4j θαη orient db. 

H orient db είλαη ζε beta ζηάδην ηφζν ην ίδην ην ινγηζκηθφ φζν θαη ην API πνπ παξέρεη. 

Έηζη ε κφλε δπλαηή επηινγή ήηαλ ε ρξήζε ηνπ neo4j. 

4.5 Ανϊλυςη του Προγρϊμματοσ 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο έγηλε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ. 

Αξρηθά ν ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα θάλεη ζχλδεζε κε ηελ εθαξκνγή κέζσ ελφο παξαζχξνπ 

πνπ ηνπ δεηείηαη ε εηζαγσγή ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθφ ηνπ, Δηθφλα 17. 

Απηφ γίλεηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο γηα ηελ ΒΓ ηνπ ρξήζηε. 

 

Εικόνα 17. Σφνδεςθ με τθν graphDB 

Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη επηηπρή ζχλδεζε ζα ηνπ δνζεί ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, Error! 

Reference source not found.. Μέζσ ηεο ζειίδαο απηήο, ν ρξήζηεο απνθηά θαηεπζείαλ κηα 

πιήξε εηθφλα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο, ππάξρεη έλα κήλπκα ραηξεηηζκνχ θαη ε 

δπλαηφηεηα απνζχλδεζεο. Απηή ε πξψηε επαθή κε ην ζχζηεκα είλαη ιηηή θαζψο 

νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο ή δπλαηφηεηεο ζα επηβάξπλαλ ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Η έλλνηα πνιππινθφηεηα δελ αλαθέξεηαη ζηνλ θψδηθα αιιά ζηελ 

απφζπαζε πξνζνρήο ηνπ ρξήζηε. 

Όιεο νη επηινγέο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ν ρξήζηεο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα 

κελνχ ην νπνίν μεδηπιψλεηαη. Σν κελνχ είλαη δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε ν ρξήζηεο, ν 

νπνίνο δελ έρεη δηαβάζεη ηελ βνήζεηα πνπ ηνπ παξέρεη ην πξφγξακκα, λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ γξάθν απιά αθινπζψληαο ηελ αιιεινπρία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

κελνχ. Ο ρξήζηεο θαζνδεγείηαη κέζσ ηνπ ΓΠΥ μεθηλψληαο απφ ην κελνχ ππνβνήζεζεο 
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θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δεκηνπξγία λένπ θφκβνπ θαη ηελ δεκηνπξγία αθκψλ. Σα δπν 

ηειεπηαία βήκαηα απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη έλαο 

ρξήζηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο γξάθνπ, θαηαιήγνληαο ζηελ επεμεξγαζία ησλ θφκβσλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία εξσηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο δελ 

γλσξίδεη ηη λα θάλεη, ππάξρεη ε βνήζεηα ζηα δεμηά ηεο νζφλεο, ηελ νπνία κπνξεί λα 

ζπκβνπιεπηεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, Error! 

Reference source not found.. Η ηνπνζέηεζε ηεο βνήζεηαο ζηα δεμηά ηεο νζφλεο έγηλε κε 

βάζε ηα ζηεξεφηππα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί κέζσ ζηνλ windows θαη δηαθφξσλ άιισλ 

πξνγξακκάησλ φπσο ην MS Office. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο έγηλε κε 

βάζε δηάθνξεο πεηπρεκέλεο ηζηνζειίδεο φπσο ην youtube, ebay, amazon. Οη 

ηζηνζειίδεο απηέο έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: ην θχξην ρξψκα πνπ επηθξαηεί 

είλαη ην ιεπθφ, θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ γίλεηαη κε απαιέο γξακκέο 

γθξη απφρξσζεο. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί κε εχθνιν ηξφπν λα δηαρσξίζεη ηηο δηάθνξεο 

θαξηέιεο κεηαμχ ηνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηέο πεξηέρνπλ. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνπλ ην κεγάιν πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνπλ κε έλαλ έμππλν 

ηξφπν. Η πιεξνθνξία πνπ αλαδεηά ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ηζηνζειίδαο 

ελψ αξηζηεξά θαη δεμηά ππάξρνπλ δηάθνξεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ 

ηζηνζειίδα. Με βάζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο έγηλε ε δηακφξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

graphDB. 

 

Εικόνα 18. Κεντρικό μενοφ graphDB 
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ Error! Reference source not found.Error! Reference source not 

found., φηαλ ην πνληίθη ηνπ ρξήζηε βξίζθεηαη πάλσ απφ κηα θαξηέια, ηφηε ηα 

γξάκκαηα ηεο θσηίδνληαη κε κηα κπιε απφρξσζε, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα αλαγλσξίδεη 

ζε πην αληηθείκελν βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα έρεη 

αλνηθηέο πάλσ απφ κηα θαξηέιεο. Απηφ βνεζάεη ηνλ ρξήζηε ζην κελ ράλεη ηελ 

ζπγθέληξσζή ηνπ απφ ηελ ελέξγεηα πνπ θάλεη θάζε ζηηγκή. Όηαλ κηα θαξηέια είλαη 

ελεξγή, ηφηε ην πεξίγξακκα ηηο θαξηέιαο θσηίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα μερσξίδεη απφ ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα θεληξίδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο, 

ην ρξψκα θάζε ελεξγήο θαξηέιαο έρεη κηα απφρξσζε ηνπ κπεδ, έηζη ψζηε λα ηνλίδεηαη  

θαη λα νξηνζεηείηαη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη, Error! Reference source not found.. 

Ο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηεο επηινγήο 

κεδέλ, Error! Reference source not found.. Απηή ε επηινγή θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο δνκήο ηνπ γξάθνπ. Έηζη, ε πξψηε ελέξγεηα πνπ δεηάηε απφ ηνλ ρξήζηε 

είλαη ε δεκηνπξγία θάπνησλ θαηεγνξηψλ κε βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε δεκηνπξγία 

ησλ θφκβσλ, Error! Reference source not found.. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηεγνξία “ακάμη” 

κπνξεί λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: θπβηζκφο, ίππνπο, κνληέιν. Καηά ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θφκβνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

“ακάμη”, ην ζχζηεκα δεηάεη απφ ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη 

νξίζεη ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα δεηάεη απφ ηνλ ρξήζηε λα 

εηζάγεη ηα είδε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ ηηο αθκέο, Δηθφλα 20. 

 

Εικόνα 19. Βιμα 0.0, δθμιουργία κατθγορίασ 
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Εικόνα 20. Βιμα 0.5, δθμιουργία τφπων ςχζςεων 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ γλσξίδεη ηη πξέπεη λα εηζάγεη ζε θάπνην πεδίν, ην 

πξφγξακκα ηνλ βνεζάεη κε ηελ παξνρή tooltips, Δηθφλα 21. 

Γηα θάζε ελέξγεηα πνπ θάλεη ν ρξήζηεο, ην ζχζηεκα αληαπνθξίλεηαη αλαιφγσο, 

εκθαλίδνληαο ην θαηάιιειν κήλπκα θάζε θνξά, Δηθφλα 21. 

 

Εικόνα 21. Δθμιουργία κόμβου, εμφάνιςθ Tooltips, ανταπόκριςθ ςυςτιματοσ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα δελ αθήλεη ηνλ ρξήζηε λα εθηειέζεη ελέξγεηεο αλ 

δελ ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ απηή απαηηεί. Γηα παξάδεηγκα, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 22, ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δηαγξαθή ελφο 

θφκβνπ αλ πξψηα δελ γίλεη ε επηινγή ηνπ. 



 

42 

 

Εικόνα 22. Ζλεγχοσ απαιτιςεων για τθν ενεργοποίθςθ κουμπιών 

Σν ζχζηεκα παξέρεη κηα εηθνληθή απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ, θαη θάζε ελέξγεηα πνπ 

εθηειείηαη, ην πξφγξακκα ελεκεξψλεη ηελ εηθνληθή απεηθφληζε. Η απεηθφληζε απηή 

θαίλεηαη ζε κηθξνγξαθία ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα έρεη 

εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Ωζηφζν, ην πξφγξακκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

κεγέζπλζεο, Δηθφλα 18 θαη Δηθφλα 23. ηελ Δηθφλα 23 θαίλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ 

θφκβσλ, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ επηηξέπνληαη λα γίλνπλ ζηελ γξαθηθή απεηθφληζε 

ηνπ γξάθνπ, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη ηη ελέξγεηεο έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ. 

 

Εικόνα 23. Εικονικι απεικόνιςθ του γράφου 

Σν πξφγξακκα βνεζάεη ηνλ ρξήζηε θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ αθκψλ επηηξέπνληαο ηνπ 

λα επηιέμεη πνιινχο θφκβνπο νη νπνίνη ζα έρνπλ ην ίδην είδνο αθκήο, Δηθφλα 24. Έηζη ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιέο ζπλδέζεηο θάλνληαο ηηο εμήο ηξείο επηινγέο: 

αξρηθφο θφκβνο, είδνο αθκήο θαη ηειηθφο θφκβνο. 

 

Εικόνα 24. Δθμιουργία ακμών 
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Σέινο, ππάξρνπλ ηα εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο πξνο ηελ ΒΓ είηε κέζσ 

ηνπ κελνχ, Δηθφλα 25, ή κέζσ ηεο ζχληαμεο ηνπ εξσηήκαηνο απφ ηνλ ίδην, Δηθφλα 26. 

 

Εικόνα 25. Ζτοιμα ερωτιματα 

 

Εικόνα 26. Σφνταξθ ερωτιματοσ 

5. υμπερϊςματα 
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Η ηερλνινγία ησλ Graph DB είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην αιιά νη ηερλνινγίεο 

αλαπηχζζνληαη ξαγδαία θαη ζην κέιινλ αλακέλνληαη λα βγνπλ ζηελ αγνξά θη άιια 

πξνγξάκκαηα πνπ είλαη πξνο ην παξφλ ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. 

Η δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ εξγαιείνπ γηα ΒΓ είλαη κηα δχζθνιε θαη πεξίπινθε 

δηαδηθαζία γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ δεκηνπξγία 

εξσηεκάησλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε πνιιψλ 

ζηνηρείσλ ζηελ πξφηαζε FROΜ ζα έρεη επίπησζε ζηελ πξφηαζε WHERE. Έηζη πξέπεη 

λα επηλνεζεί έλαο εχθνινο ηξφπνο επηινγήο ζηνηρείσλ ρσξίο ν ρξήζηεο λα κπεξδεχεηαη. 

Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έιαβαλ κέξνο δχν εκπεηξηθέο κειέηεο. 

Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο, αλ θαη κηθξφο θαζψο δε μεπεξλνχζε ηα πέληε άηνκα θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο ψζηε λα βγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πξψηε κειέηε, ην ζχζηεκα είρε ηελ κνξθή ηεο Δηθφλα 

27. Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ην βξήθαλ δπζιεηηνπξγηθφ θαη θαζφινπ εχρξεζην 

θαζψο νη δχν ζηήιεο πξνθαινχζαλ άγρνο θαη δελ ππήξρε ζπκκεηξία.  

 

Εικόνα 27. Κεντρικό μενοφ του graphDB πρώτθ ζκδοςθ 

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο πνπ έγηλαλ, δηακνξθψζεθε ε δεχηεξε 

έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, Δηθφλα 28. Ωζηφζν, κεηά ηελ δεχηεξε εκπεηξηθή κειέηε 

αλαδείρηεθαλ λέεο ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ηφζν ζηελ απνδνρή 

ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηνχ. ηε δεχηεξε έθδνζε, δελ 

γηλφηαλ θαηαλνεηφ απφ ηνπο ρξήζηεο ην θνκκάηη ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο θαη νη 
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ελέξγεηεο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο. Έπεηηα, νη ρξήζηεο δε γλψξηδαλ πψο λα ρεηξηζηνχλ ην 

πεδίν ζην νπνίν γίλεηαη ε ζχληαμε πξνζαξκνζκέλσλ εξσηεκάησλ. Γη απηφλ ηνλ ιφγν  

έγηλε απφθξπςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ θαη κεγάισζε ην πεδίν ηεο εηθνληθήο 

απεηθφληζεο. ηε ζπλέρεηα, ζηε δεκηνπξγία λέαο ζρέζεο δε γηλφηαλ θαηαλνεηή ε ζεηξά 

εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ, νχηε ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο, θαζψο ε ζεηξά ησλ 

ζηνηρείσλ επηινγήο δελ απέδηδε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, Δηθφλα 29. Σέινο, δελ ήηαλ 

απνδεθηφο ν ηξφπνο επηινγήο ησλ κελνχ θαζψο δελ ππήξρε θάπνηνο κεραληζκφο πνπ λα 

θάλεη ζαθέο πνην αληηθείκελν απφ ην κελνχ έρεη επηιερηεί, Δηθφλα 29. 

 

Εικόνα 28. Κεντρικό μενοφ graphDB δεφτερθ ζκδοςθ 

 

Εικόνα 29. Δθμιουργία νζασ ςχζςθσ ςτο graphDB δεφτερθ ζκδοςθ 
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Γηα ηε ζχληαμε εξσηήκαηνο πξνο ηελ βάζε, ε ρξήζε θνπκπηψλ δελ είρε ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, θαζψο, αλ ν ρξήζηεο ήζειε λα αιιάμεη θάηη απφ ην εξψηεκα πνπ είρε 

“γξάςεη” ζα έπξεπε λα ζβήζεη φιν ην εξψηεκα θαη λα ην δηακνξθψζεη απφ ηελ αξρή. 

Έλα άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν κε ηελ ρξήζε θνπκπηψλ είλαη ην πιήζνο ησλ θνπκπηψλ πνπ 

ζα δεκηνπξγεζνχλ, γεγνλφο πνπ ζα πξνθαιέζεη άγρνο ζηνλ ρξήζηε. Σν ίδην πξφβιεκα 

αληηκεηψπηζα κε ηελ ρξήζε drag and drop. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηέιεμα ζηελ 

δεκηνπξγία θάπνησλ βαζηθψλ εληνιψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ 

δεκηνπξγψληαο έλα πην πιήξεο ζεη, έηζη ψζηε θάζε εληνιή λα “αλνίγεη” θαη έλα 

δηαθνξεηηθφ πιήζνο απφ επηινγέο. Με ηελ ζεηξά ηνπο, θάζε επηινγή “αλνίγεη” θη άιιεο 

επηινγέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο επηθεληξψλεηαη θάζε θνξά ζηελ απαξαίηεηε 

ελέξγεηα πνπ ηνπ δεηείηαη θαη δελ αγρψλεηαη γηα ην πνηα ελέξγεηα πξέπεη λα εθηειεζηεί 

ζηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί έλα ζσζηφ εξψηεκα. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ν ρξήζηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα 

παξέρνπκε έλα εξγαιείν κε ην νπνίν λα κπνξεί λα ζπληάμεη κφλνο ηνπ ηα εξσηήκαηα 

αγλνψληαο ηα βνεζεηηθά εξγαιεία. 

ην κέιινλ ην graphDB κπνξεί λα επεθηαζεί θαζνδεγψληαο ηνλ ρξήζηε κέζσ ελφο 

κελνχ απφ ην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη νη αθκέο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη θφκβνη κεηαμχ 

ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιια ινγηζκηθά Graph DB θαζψο ε βαζηθή 

δνκή παξακέλεη ε ίδηα, έηζη ψζηε ην graphDB λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα καχξν θνπηί. 

Ωζηφζν, κηα ηέηνηα πινπνίεζε θξχβεη αξθεηνχο θίλδπλνπο θαζψο θάζε εηαηξία έρεη 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγηψλ πξνζθέξνληαο ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο. πλεπψο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν πξνγξακκαηηζηήο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδψζεη απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, λα κελ θαηαζηήζεη ην ζχζηεκά 

δχζρξεζην πξνο ηνλ ρξήζηε. 
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Παρϊρτημα Α 
 

Ερωτθματολόγιο 

Σο τρζχων ερωτθματολόγιο δεν εξετάηει τθν πλθρότθτα τθσ εφαρμογισ οφτε τθν 

καλαιςκθςία του ιςτότοπου. 

α/α Ερωτιςεισ 1 2 3 4 5 

1. Πόςο εξοικειωμζνοσ είςτε με τουσ Τ/Η      

2. Πόςο εξοικειωμζνοσ είςτε με τισ βάςεισ δεδομζνων      

3. Σο ςφςτθμα είναι εφκολο ςτθν εκμάκθςι του      

4. Σο ςφςτθμα ανταποκρίνεται γριγορα      

5. Σο ςφςτθμα είναι φιλικό προσ τον χριςτθ      

6. Σο ςφςτθμα είναι εφκολο ςτθν χριςθ      

7. Τπάρχει κάποια αςυνζπεια ςτο ςφςτθμα      

8. Είναι δυνατι θ χριςθ του ςυςτιματοσ χωρίσ τθν φπαρξθ 
οδθγιϊν 

     

 

9. Ζχετε αςχολθκεί με βάςθσ δεδομζνων γράφων □  ΝΑΙ □  ΟΧΙ 

10.  Πόςο χρονϊν είςτε: □  20-27  □28-35  □ 36-43 □ 43-50 □ 50- 55  □ Άλλο 

 


