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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την ανάπτυξη των "Rich 

Internet Applications", τις τεχνολογίες που τις υλοποιούν, την εισαγωγή της γλώσσας 

σήμανσης υπερκειμένου "HTML5" καθώς και την ανάπτυξη ενός "Web-based Help 

Desk" που θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο υποβοήθησης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Συγκεκριμένα, αρχικά αναφέρονται οι στόχοι της εργασίας και δίνονται 

διάφοροι ορισμοί για τις RIAs που σκοπό έχουν να ενημερώσουν τον αναγνώστη για το 

νέο αυτό είδος εφαρμογών. Στη συνέχεια αναλύονται τα ιδιαίτερα διακριτικά 

χαρακτηριστικά των RIAs και γίνεται μια προσπάθεια επιγραμματικής σύγκρισης των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των εξής τριών κατηγοριών εφαρμογών: 

Desktop – Web – Rich Internet. Επιπλέον, δίνονται αναλυτικοί πίνακες με τις 

απαιτήσεις των νέων αυτών εμπλουτισμένων συστημάτων και χαρακτηριστικά 

παραδείγματα για την καθεμιά απαίτηση.  

Ένα αρκετά μεγάλο μέρος της θεωρίας που καλύπτεται στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης αφορά τις διάφορες μεθοδολογίες ανάπτυξης των RIAs και τις 

υπάρχουσες αρχιτεκτονικές οι οποίες προσεγγίζονται μέσα από εργασίες παλαιότερων 

μελετητών.  

Σε επόμενο κεφάλαιο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γλώσσες HTML5 και 

Javascript, οι οποίες αποτέλεσαν και βασικά μέσα ανάπτυξης του συστήματος 

"mishelp!". Το mishelp! είναι μια εφαρμογή που σκοπό έχει να αποδείξει ότι οι RIAs 

προσφέρουν ευκολότερη και ελκυστικότερη πλοήγηση στον χρήστη σε σχέση με τα 

παλαιότερα web-based help desks.  

Τέλος, παρουσιάζονται συμπεράσματα που απορρέουν από την εκπόνηση της 

εργασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στον τομέα των "Rich 

Internet Applications". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αρχικά ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) ήταν μια πλατφόρμα για την 

πρόσβαση σε στατικό ή δυναμικό αργότερα περιεχόμενο κωδικοποιημένο σε γλώσσα  

σήμανσης υπερκειμένου (hypertext). Η αλληλεπίδραση με το χρήστη περιοριζόταν στην 

πλοήγηση του χρήστη σε συνδέσμους καθώς και στην εισαγωγή δεδομένων σε φόρμες. 

Αυτή η "thin-client"
1
 αρχιτεκτονική ήταν απλή και καθολική (δεν απαιτούνταν 

εγκατάσταση προγράμματος στον υπολογιστή του πελάτη (client)), αλλά περιόριζε 

σημαντικά την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών που θα μπορούσαν να 

παρέχονται μέσω του Διαδικτύου.  

 Οι πρώτες προσπάθειες ώστε να επεκταθεί η λειτουργικότητα της διεπαφής, 

δηλαδή του περιβάλλοντος εργασίας του πελάτη, (για παράδειγμα τα Java applets) 

εμπλούτισαν το υπάρχον HTML σύστημα με διαδραστικά αντικείμενα και κινούμενα 

εφέ καθώς και με τη δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων εισόδου. Ωστόσο, η 

διάχυση αυτών των επιπλέον χαρακτηριστικών περιορίστηκε για λόγους τυποποίησης 

και λόγω αρχιτεκτονικών ζητημάτων (όπως η ασυμβατότητα  του "firewall"). Στα 

χρόνια που μεσολάβησαν παρατηρήθηκε μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την αύξηση της 

λειτουργικότητας των εργασιών που εκτελούνται μέσω του Διαδικτύου, με αντίστοιχη 

όμως αύξηση και της πολυπλοκότητας κατά τη δημιουργία τους. 

Η εξέλιξη του Web 2.0 είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαδραστικών 

εφαρμογών που προσφέρουν στον χρήστη ευκολότερη και πιο ενδιαφέρουσα 

πλοήγηση. Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι το όνομα "Web 2.0" γεννήθηκε 

σε ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 στο Σαν Φρανσίσκο, 

όπου πήραν μέρος πολλές καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τιτάνες της 

βιομηχανίας. Το συνέδριο είχε ως υπότιτλο: "The Web as Platform". Στην πρώτη αυτή 

διάσκεψη αναγνωρίστηκαν και ορισμένες εφαρμογές όπως το Napster ή το BitTorrent 

ως εφαρμογές Web που σχετίζονται με RIAs, ενώ στην ουσία πρόκειται για 

εγκατεστημένα, τοπικά στον υπολογιστή, λογισμικά κοινής χρήσης αρχείων (desktop 

                                                           
1
 thin-client (ή slim-client ή lean-client): είναι ένας υπολογιστής (ή ένα πρόγραμμα υπολογιστή) 

ο οποίος για να ολοκληρώσει τις λειτουργίες του εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από τους 

εξυπηρετητές του (servers). 
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applications). Παρόλα αυτά, η ιδέα για υψηλού επιπέδου λειτουργικότητας 

πελατοκεντρικές εφαρμογές έκανε εντονότερη την εμφάνισή της. 

Ο όρος "Web 2.0" χρησιμοποιείται κυρίως αναφερόμενος στις επιτυχημένες 

Web εφαρμογές που σχετίζονται με το δεύτερο κύμα της παγκόσμιας διαφημιστικής 

εκστρατείας στο Διαδίκτυο. 

 Οι σύγχρονες λύσεις διαδικτυακών εφαρμογών μοιάζουν με εφαρμογές 

γραφείου, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση των χρηστών, την επεξεργασία των 

δεδομένων από τη πλευρά του πελάτη, την ασύγχρονη επικοινωνία και τα πολυμέσα. Η 

ιδέα του "δικτύου ως πλατφόρμα πληροφορικής", η οποία ενισχύθηκε από την 

εμφάνιση του Web 2.0, τόνισε ακόμη περισσότερο τα στενά όρια των HTML/HTTP.  

Το Web 2.0 είναι χτισμένο γύρω από τον χρήστη (για παράδειγμα, η κοινωνική 

δικτύωση ή οι λύσεις διαχείρισης περιεχομένου παραγόμενες από το χρήστη) με 

ανάγκες που απαιτούν υψηλό βαθμό ευχρηστίας και ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Μια 

καθαρά HTTP/HTML αρχιτεκτονική αδυνατεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις στα 

παρακάτω επίπεδα:  

 Παρουσίαση (Presentation) 

Είναι διαθέσιμες μόνο προκαθορισμένες HTML ετικέτες (η HTML5 αλλάζει 

βέβαια την πρότερη κατάσταση). 

 Επικοινωνία (Communication)  

Υποστηρίζει μόνο τη σύγχρονη αλληλεπίδραση έμφυτη στην HTTP και απαιτεί 

οι μηχανισμοί επανάκλησης για ασύγχρονη συμπεριφορά είτε να 

προσομοιωθούν πάνω στην λειτουργία της HTTP απάντησης του πελάτη ή να 

εφαρμοστούν σε ένα χαμηλό επίπεδο TCP/IP.  

 Επιχειρησιακή λογική (Business Logic
2
) 

H οποία εμφανίζεται κυρίως στην πλευρά του εξυπηρετητή. 

                                                           
2
 Business Logic (ή Domain Logic): χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους λειτουργικούς 

αλγόριθμους που διαχειρίζονται την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μιας βάσης δεδομένων 

(database) και της διεπαφής του χρήστη (User Interface-UI) 
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 Διαχείριση δεδομένων (Data Management)  

Επιτρέπονται μόνον περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων στην 

πλευρά του πελάτη (όπως για παράδειγμα με τη χρήση cookies).  

 Η χρήση και η δημοτικότητα των Web-based εφαρμογών έχουν αυξηθεί 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αρχίζοντας με τον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικού 

εμπορίου "Amazon.com", ο οποίος εμφανίστηκε τη δεκαετία του '90, μέχρι τις 

σύγχρονες εφαρμογές που αφορούν επιχειρηματικούς πόρους. Χρησιμοποιώντας ένα 

οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, οι τελικοί χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση 

αεροπορικών εισιτηρίων, να καταθέσουν προσφορά σε δημοπρασίες, να ελέγξουν το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να αγοράσουν και να πουλήσουν μετοχές, να υποβάλουν 

φορολογικά έντυπα ή να ακούσουν μουσική. Αν αυτό ήταν το πρώτο κύμα 

διαδικτυακών εφαρμογών, το δεύτερο μεγάλο κύμα έρχεται με τη μορφή των Rich 

Internet Applications (RIAs).  

 Οι RIAs αποτελούν το κυριότερο θέμα της παρούσας μελέτης. Στόχος της 

εργασίας είναι ο αναγνώστης να ενημερωθεί για τις νέες RIA τεχνολογίες, να 

κατανοήσει τους ορισμούς των σχετικών εννοιών και να αποκτήσει τελικά μία γενική 

εικόνα, τόσο από το θεωρητικό μέρος της εργασίας όσο και από το προγραμματιστικό, 

για τις καινοτομίες που συνοδεύουν την νέα αυτή κατηγορία εφαρμογών. Βασικός 

σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των Web-based Applications με τις Rich Internet 

Applications ώστε να καταλήξει σε μια αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών ανάπτυξης 

των RIAs. Επίσης, γίνεται σύγκριση των τεχνολογιών ανάπτυξης RIA μέσω πινάκων 

όπου εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, ελέγχεται η απόδοση της γλώσσας 

HTML5 ως προς την συμβατότητά της με τους υπάρχοντες φυλλομετρητές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά σε μελέτες επιστημόνων και 

επιστημονικών ομάδων που εργάστηκαν σε θέματα σχετικά με τις RIAs. Συγκεκριμένα, 

οι μελέτες αυτές αναφέρονται στις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια εφαρμογή 

ώστε να θεωρείται RIA καθώς και στις μεθόδους σχεδίασης,, στην ανάπτυξη και στην 

αρχιτεκτονική των εφαρμογών αυτών. 
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 Πριν όμως παρουσιαστούν οι μελέτες που συζητούνται σε αυτή την ενότητα, θα 

ήταν δόκιμο να οριστούν οι έννοιες που πλαισιώνουν τις RIA τεχνολογίες. 

2.1 Rich Internet Applications 

2.1.1 Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες, λοιπόν, εφαρμογές διαδικτύου παρέχουν εμπλουτισμένες 

διασυνδέσεις και προσφέρουν στον τελικό χρήστη μια πιο διαισθητική-διαδραστική 

εμπειρία κατά την αλληλεπίδραση. Στο παραδοσιακό πρότυπο εφαρμογών Web ίσχυε 

ότι για κάθε αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή (για παράδειγμα, ένα κλικ) ο 

φυλλομετρητής (browser) έπρεπε να ζητήσει μια νέα ιστοσελίδα. Μια λογική 

προσέγγιση βελτίωσης της αλληλεπίδρασης είναι να ζητήσει μόνο το νέο περιεχόμενο 

που απαιτείται και να αποφευχθεί η πλήρης ανανέωση της σελίδας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, ο τελικός χρήστης να βλέπει ότι η αλληλεπίδραση γίνεται αυτόματα. Οι 

Web εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτό το νέο πρότυπο ονομάζονται Rich Internet 

Applications (RIAs). 

Ο όρος RIA αναφέρεται σε μια ετερογενή οικογένεια λύσεων, που 

χαρακτηρίζεται από έναν κοινό στόχο: την πρόσθεση νέων δυνατοτήτων στο συμβατικό 

WEB το οποίο βασίζεται στο υπερκείμενο. Οι RIAs συνδυάζουν την ελαφριά 

αρχιτεκτονική διανομής του Web με τη διαδραστικότητα των διεπαφών και την 

υπολογιστική ισχύ των "Desktop" εφαρμογών. Ο συνδυασμός που προκύπτει βελτιώνει 

όλα τα στοιχεία μιας εφαρμογής Web (δεδομένα, επιχειρηματική λογική, επικοινωνία, 

και παρουσίαση).  

Αρχικά το Δίκτυο φύλασσε τα δεδομένα σε έναν εξυπηρετητή (server), και ο 

πελάτης "κατέβαζε" (download) ρητά πληροφορίες, όταν χρειαζόταν. Οι RIA 

τεχνολογίες υποστηρίζουν αποθήκευση δεδομένων στην πλευρά του πελάτη με τρόπο 

τέτοιο, που να εξαρτάται από την συγκεκριμένη συσκευή και τεχνολογία. Για 

παράδειγμα, σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου ο υπολογιστής-πελάτης 

αποθηκεύει τοπικά το καλάθι αγορών του χρήστη ή σε αντίστοιχη εφαρμογή 

αποθηκεύει ένα ημερολόγιο με ραντεβού, ενώ ο χρήστης χειρίζεται αυτά τα δεδομένα. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι οι RIA τεχνολογίες επιτρέπουν τη μετακίνηση μέρους του 

υπολογισμού (computation) στον πελάτη. Η επιβάρυνση του υπολογισμού στον πελάτη 
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επιτρέπει την ταχύτερη απόκριση και βελτιστοποιεί το κόστος επικοινωνίας. Για 

παράδειγμα, σε ένα καλάθι αγορών ή ημερολόγιο οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν, 

να φιλτράρουν και να χειριστούν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας πολύπλοκες εργασίες 

πριν την αποστολή στον εξυπηρετητή. Πριν την εμφάνιση των RIAs, το Δίκτυο 

λειτουργούσε ως μια μηχανή αιτημάτων-αποκρίσεων όπου μόνο ο εξυπηρετητής 

(server) έστελνε πληροφορίες ως απάντηση σε αίτημα ενός πελάτη (client). Στις RIA, 

τόσο ο πελάτης όσο και ο εξυπηρετητής μπορούν να ξεκινήσουν μια επικοινωνία. Έτσι, 

τα εργαλεία του προγράμματος στον πελάτη μπορούν να παραλάβουν και να 

εκτελέσουν ασύγχρονες εντολές εξυπηρετητή. 

Η διπλή αυτή κατεύθυνση αιτημάτων-αποκρίσεων εξαλείφει πολλές περιττές 

αποκρίσεις προς τον  εξυπηρετητή, οι οποίες ήταν τυπικό φαινόμενο των εφαρμογών 

"thin-client".  

Σε μεγάλο βαθμό, η δημοτικότητα των RIAs οφείλεται στις ισχυρές δυνατότητές 

τους για παρουσίαση και αλληλεπίδραση. Ένα παραδοσιακό περιβάλλον διαδικτυακής 

εφαρμογής αποτελείται από πολλές σελίδες, που ανανεώνονται σε κάθε αλληλεπίδραση 

του χρήστη. Στις RIAs η διεπαφή μπορεί να είναι μία σελίδα η οποία περιλαμβάνει 

υποσελίδες που διαχειρίζονται όλες τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη, όπως σε μια 

"desktop" εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πλήρης ανανέωση μιας 

σελίδας σε κάθε αλληλεπίδραση και επιτρέπει στις εφαρμογές να φορτώνουν, να 

εμφανίζουν και να ενημερώνουν ανεξάρτητα τα επιμέρους στοιχεία της σελίδας.  

Οι εφαρμογές μπορούν επίσης να επεκτείνουν δυναμικά τη διεπαφή, 

φορτώνοντας τμήματα της λογικής παρουσίασης (για παράδειγμα, JavaScript κώδικα) 

και στοιχεία της διεπαφής κατά το χρόνο εκτέλεσης. Οι προγραμματιστές μπορούν να 

καθορίσουν εκτεταμένα γεγονότα αλληλεπίδρασης (όπως γεγονότα "listeners"
3
 και 

"handlers"
4
) και πρόσκαιρες συμπεριφορές (για παράδειγμα, "animations" βασισμένα 

σε πρόσκαιρες σχέσεις μεταξύ των στοιχείων της διεπαφής) για την περαιτέρω 

                                                           
3
 Κώδικας μιας γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. Java), ο οποίος εξάγει την πυροδότηση ενός 

γεγονότος (π.χ. με το πάτημα ενός κουμπιού στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη να ακουστεί 

ένας ήχος) 

4
 Προαιρετικό σύστημα εντολών (scripts ή εκτελέσιμων) που εκτελούνται κάθε φορά που 

συμβαίνει μια αλλαγή στην κατάσταση ενός υπολογιστή (host) ή ενός εξυπηρετητή (server). 
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βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Επειδή μια εφαρμογή μπορεί να εκτελέσει νέες 

εντολές δυναμικά, δεν περιορίζεται σε ένα μικρό σύνολο από προκαθορισμένες HTML 

ετικέτες. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή RIA μπορεί να προσαρμόσει δυναμικά 

υπάρχοντα "widgets"
5
, προσαρμόζοντάς τα σε συγκεκριμένα πλαίσια χρήσης. Πολλές 

εφαρμογές, για διάφορους τομείς, μπορούν να αποκομίσουν οφέλη των RIAs όπως 

επιλογή προϊόντος ή υπηρεσίας, παραμετροποίηση και προσαρμογή, εφαρμογές με 

γνώμονα τη ροή εργασιών, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την συλλογική εργασία, 

και πολλές άλλες.  

Γύρω από την ανάπτυξη των RIAs έχουν προκύψει διάφορες τεχνολογίες 

(Adobe Flex, Microsoft Silverlight, OpenLaszlo κ.λπ.) οι οποίες χρησιμοποιούν AJAX, 

υπηρεσίες REST και JavaScript. Χρησιμοποιώντας τις νέες αυτές τεχνολογίες 

ανάπτυξης, δημιουργήθηκαν εφαρμογές Web με πλούσιο περιβάλλον εργασίας χρήστη. 

Για παράδειγμα, η εφαρμογή Google Maps (maps.google.com) είναι μια γνωστή 

εφαρμογή που ακολουθεί RIA τεχνολογία για να προβάλει τις εικόνες χάρτη που ζητά ο 

χρήστης. Οι περισσότερες εφαρμοσμένες τεχνολογίες πραγματοποιούνται μέσω ενός 

φυλλομετρητή (browser) και βασίζονται κυρίως σε εγγενείς ευκολίες οι οποίες 

παρέχονται από το Δίκτυο ή συμπληρώνουν τις συμβατικές μηχανές περιήγησης με 

"components" ή "plug-ins".  

 

                                                           
5
 Mια μικρή εφαρμογή που μπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί μέσα σε μια ιστοσελίδα 

από έναν τελικό χρήστη. 
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Εικόνα 1: Google Maps 

Προσεγγίσεις που βασίζονται σε φυλλομετρητές, όπως το Mozilla XUL, 

υποστηρίζουν μια πλούσια αλληλεπίδραση εγγενώς, χωρίς την ανάγκη για επεκτάσεις 

του φυλλομετρητή. Ωστόσο, αυτό το είδος λύσης μειονεκτεί λόγω της εξαρτώμενης 

από τον φυλλομετρητή φύσης του (για παράδειγμα, εφαρμογές που βασίζονται σε XUL 

μπορεί να μην είναι προσβάσιμες στους χρήστες με άλλα προγράμματα περιήγησης 

όπως ο Internet Explorer ή ο Safari).  

Μπορούμε, επίσης, να εκτελέσουμε μια RIA και χωρίς τη βοήθεια ενός 

φυλλομετρητή. Για παράδειγμα με βασισμένες σε σενάρια (scripts) τεχνολογίες, όπως 

είναι η Ajax, οι ιστοσελίδες μπορούν να περιλαμβάνουν σενάρια, που αναφέρονται σε 

στοιχεία παρουσίασης, να ανταποκρίνονται σε δράσεις που γίνονται στη διεπαφή 

χρήστη και να έχουν δικό τους αποθηκευτικό χώρο. Οι σύγχρονοι φυλλομετρητές από 

την πλευρά τους κατανοούν τις νέες αυτές γλώσσες σεναρίων και μπορούν να 

ερμηνεύσουν και να πραγματοποιήσουν τα σενάρια.  

Επίσης, υπάρχουν λύσεις που περιλαμβάνουν "Plug-in" προγράμματα και 

εφαρμογές όπως τις Flash, Open-Laszlo, και Flex. Ας σημειωθεί ότι τα Plug-ins 

παρέχουν καλύτερη απόδοση από ότι η JavaScript, επειδή τρέχουν το δικό τους μητρικό 

κώδικα, επιτρέποντας έτσι προηγμένη απόδοση κατά την επεξεργασία γεγονότων.  
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Τέλος, μπορούμε να εκτελέσουμε επίσης RIA χωρίς τη βοήθεια κάποιου 

φυλλομετρητή χρησιμοποιώντας ένα ειδικό περιβάλλον εκτέλεσης του προγράμματος, 

όπως με την AIR και την JavaFX. Εδώ, ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει πρόσθετο 

λογισμικό, αλλά οι δυνατότητες που αφορούν την αποθήκευση από την πλευρά του 

πελάτη και τη χρήση εκτός σύνδεσης, βελτιώνονται. Η επιτυχία αυτών των τεχνολογιών 

έχει επιταχύνει την υιοθέτηση των RIAs. Ωστόσο, όπως και σε κάθε ταχύτατα 

αναπτυσσόμενο τεχνολογικό τομέα, οι πρακτικές ανάπτυξης προτρέχουν από εργαλεία 

και μεθοδολογίες. Αυτό το χάσμα παρέχει ευκαιρίες για έρευνα. 

 

2.1.2 Ορισμός 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να συζητηθούν κάποιοι ορισμοί των "Rich 

Internet Applications" (Πλούσιες ή Εμπλουτισμένες Εφαρμογές Διαδικτύου).  Επί του 

παρόντος, μια μεγάλη ποικιλία ορισμών είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, αλλά οι 

περισσότεροι εξ αυτών συγκρίνουν μόνο τις RIA με τις desktop εφαρμογές  (τοπικές, 

μη διαδικτυακές εφαρμογές) σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, γεγονός που συνεπάγεται 

έλλειψη ακρίβειας.  

Ο ορισμός του Bozzon
6
 (2006) ενισχύει το ρόλο που παίζει η αρχιτεκτονική 

πελάτη - εξυπηρετητή και περιγράφει τη συνηθισμένη ροή εργασίας. 

 "Οι RIA είναι μια παραλλαγή συστημάτων βασισμένων στο διαδίκτυο που 

παρέχουν εκλεπτυσμένες διεπαφές για απεικόνιση πολύπλοκων διαδικασιών και 

δεδομένων, ελαχιστοποιώντας τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ πελάτη - εξυπηρετητή 

και μετακινώντας το επίπεδο αλληλεπίδρασης και παρουσίασης από τον εξυπηρετητή 

στον πελάτη. Τυπικά, μια RIA "φορτώνεται" από τον πελάτη μαζί με κάποια αρχικά 

δεδομένα. Έπειτα, όταν ο χρήστης απαιτεί περαιτέρω πληροφορίες ή πρέπει να 

υποβάλει τα δεδομένα γίνεται διαχείριση της απόδοσης των δεδομένων και επεξεργασία 

του συμβάντος, επικοινωνώντας με τον εξυπηρετητή". 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Leonardo Machado (2009): 

                                                           
6
 (Bosson, A., Comai, S., Fratenali, P., Carughi G. (2006), "Capturing RIA concepts in a web 

modeling language") 
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 "Οι RIA είναι εφαρμογές που επωφελούνται από την πανταχού παρουσία του 

Διαδικτύου και ενισχύουν το παραδοσιακό μοντέλο διαδικτυακής εφαρμογής με την 

προσθήκη πλούσιων στοιχείων διεπαφής χρήστη παράλληλα με έναν ευέλικτο και 

ασύγχρονο μηχανισμό αλληλεπίδρασης εξυπηρετητή. Η τελική εμπειρία του χρήστη 

μοιάζει με εκείνη μιας "desktop" εφαρμογής, εφόσον ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο 

πια να περιμένει για μια σύγχρονη απόκριση του εξυπηρετητή για κάθε σύνδεσμο που 

ενεργοποιείται". 

 Οι Busch και Koch (2009) στην εργασία τους "Rich Internet Applications: State-

of-the-Art" διατυπώνουν τον ακόλουθο ορισμό: 

"Οι Πλούσιες Εφαρμογές Διαδικτύου (RIAs) είναι διαδικτυακές εφαρμογές, οι 

οποίες χρησιμοποιούν δεδομένα που μπορούν να επεξεργαστούν και από τον 

εξυπηρετητή και από τον πελάτη. Επιπλέον, η ανταλλαγή δεδομένων λαμβάνει χώρα 

ασύγχρονα έτσι ώστε ο πελάτης να αποκρίνεται, ενώ συνεχώς πραγματοποιείται εκ 

νέου υπολογισμός ή αναβάθμιση των μερών της διεπαφής του χρήστη. Οι RIA 

προσφέρουν στον πελάτη ό,τι ακριβώς και οι "desktop" εφαρμογές και η λέξη 

«πλούσιες» σημαίνει πιο συγκεκριμένα τη διαφορά με την προηγούμενη γενιά 

διαδικτυακών εφαρμογών. Οι RIAs χαρακτηρίζονται βασικά από την ποικιλία 

διαδραστικών λειτουργικών ελέγχων, την πιθανότητα χρήσης της εφαρμογής τόσο με 

σύνδεση όσο και χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο και τη χρήση της δυνατότητας 

εκτέλεσης εργασιών στον υπολογιστή και του πελάτη και του εξυπηρετητή". 

2.1.3 Διακριτικά χαρακτηριστικά των RIA 

Οι RIAs είναι περισσότερο διαδραστικές εφαρμογές σε σχέση με τις 

παραδοσιακές διαδικτυακές εφαρμογές.  Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η έλλειψη της 

περιττής επαναφόρτωσης της σελίδας, η λειτουργία drag & drop (σύρσιμο και 

απόθεση), ο σύντομος χρόνος απόκρισης και οι κινούμενες εικόνες πολυμέσων. Με 

βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, διαφορετικές λειτουργίες όπως η ενεργή επικύρωση 

μέσω δικτύου, η αυτόματη συμπλήρωση, η περιοδική ανανέωση ακόμη και οι 

επεξεργαστές εμπλουτισμένων κειμένων είναι διαθέσιμες στον χρήστη των RIAs.  

Τα διακριτικά χαρακτηριστικά των RIA σχετίζονται με τεχνολογικά γνωρίσματα 

που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτού του είδους διαδικτυακών εφαρμογών. 
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Αυτά είναι η διανομή των δεδομένων, ο υπολογισμός της διανομής της σελίδας, η 

ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή και η συμπεριφορά 

ενισχυμένης διεπαφής του χρήστη.  

Στις ακόλουθες υποενότητες, γίνεται λεπτομερής επεξήγηση των διαφορετικών 

αυτών τεχνολογικών γνωρισμάτων, τα οποία καθιστούν δυνατό το διαχωρισμό από τις 

παραδοσιακές διαδικτυακές εφαρμογές. Οι αρχιτεκτονικές RIA που προκύπτουν 

ανταποκρίνονται στους λεγόμενους "fat clients". Αντιστρόφως, οι λεγόμενοι "thin 

clients" αποτελούν χαρακτηριστικό των παραδοσιακών διαδικτυακών εφαρμογών. Ο 

κατασκευαστής του λογισμικού θα πρέπει να αποφασίσει ποια αρχιτεκτονικά στοιχεία 

λογισμικού απαιτούνται για την υποστήριξη των επιπρόσθετων λειτουργιών και την 

αποθηκευτική ικανότητα του «fat client», όπως για παράδειγμα η κρυφή μνήμη του 

φυλλομετρητή (browser-side cache), η προβλεπτική φόρτωση (predictive fetch) και το 

πολλαπλών σταδίων κατέβασμα αρχείων (multi-stage download). 

2.1.3.1 Διανομή Δεδομένων (Data Distribution) 

Στις παραδοσιακές διαδικτυακές εφαρμογές, τα δεδομένα παραμένουν στον 

εξυπηρετητή. Στις εφαρμογές RIA, τα δεδομένα μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ και 

του πελάτη και του εξυπηρετητή. Ο κατασκευαστής του λογισμικού μπορεί να 

αποφασίσει σχετικά με τη διανομή αλλά ακόμη και να σχεδιάσει μια εφαρμογή που 

μπορεί προσωρινά να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τον εξυπηρετητή. Κατά 

συνέπεια,  μια RIA μπορεί να χρησιμοποιήσει το σταθερό και μεταβλητό περιεχόμενο 

του πελάτη. Τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν από τον πελάτη και τελικά να 

σταλθούν στον εξυπηρετητή, εφόσον η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί (Busch, M., Koch, 

N., 2009). 

Τα πλεονεκτήματα της διανομής δεδομένων από την πλευρά πελάτη και 

εξυπηρετητή είναι: 

 χρήση εκτός σύνδεσης, 

 επικύρωση και προετοιμασία δεδομένων εκ μέρους του πελάτη 

Τα μειονεκτήματα της διανομής δεδομένων είναι πολύ γνωστά προβλήματα στο 

πεδίο των βάσεων δεδομένων: 
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 πιστή  αντικατάσταση δεδομένων, 

 πολιτικές κατανομής, 

 συνέπεια δεδομένων. 

2.1.3.2 Διανομή υπολογισμού της σελίδας (Distribution of Page 

Computation) 

Στις παραδοσιακές διαδικτυακές εφαρμογές, υπάρχει μόνο ένας ελεγκτής από 

την πλευρά του εξυπηρετητή, ο οποίος συντονίζει τον υπολογισμό της σελίδας. Σε κάθε 

αλληλεπίδραση με το χρήστη, ολόκληρη η σελίδα υπολογίζεται με προσωρινή 

διαγραφή και επαναφόρτωση. Στις RIA υπάρχει ένας δεύτερος ελεγκτής από την 

πλευρά του πελάτη που ευθύνεται για τον υπολογισμό και την ανανέωση τμήματος της 

σελίδας. Οι RIA έχουν διαφορετική δομή πλοήγησης από τις εφαρμογές Web 1.0. Λόγω 

της αυξημένης ικανότητας επεξεργασίας του πελάτη, στις RIA, και ο πελάτης και ο 

εξυπηρετητής μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες λειτουργίες (Busch, M., Koch, N., 

2009). 

Τα πλεονεκτήματα ενός κατανεμημένου υπολογισμού σελίδας είναι: 

 ενεργή επικύρωση, 

 χρήση εκτός σύνδεσης, 

 αναδιάταξη της σελίδας, 

 διαμόρφωση οπτικής παρουσίασης. 

Το μειονέκτημα ενός κατανεμημένου υπολογισμού σελίδας είναι η απαίτηση του 

πελάτη για επιπλέον δεδομένα (σε σχέση με την περίπτωση των "web" εφαρμογών). 

2.1.3.3 Επικοινωνία πελάτη-εξυπηρετητή (Client-server Communication) 

Στις RIA εισάγονται μηχανισμοί προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά 

δεδομένων, οι οποίοι μεταφέρουν τα επίπεδα αλληλεπίδρασης και παρουσίασης από 

τον εξυπηρετητή στον πελάτη. Αντιστρόφως, στις διαδικτυακές εφαρμογές, οι RIA 

χρησιμοποιούν σύγχρονες και ασύγχρονες επικοινωνίες. Οι δυνατότητες επικοινωνίας 

μέσω «Pull and push» (απόκτηση πληροφοριών ώθησης - απώθησης) είναι διαθέσιμες. 
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Η διανομή των δεδομένων και η λειτουργικότητα μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή 

διευρύνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παραγόμενων συμβάντων, καθώς αυτά 

μπορούν να δημιουργηθούν, εντοπιστούν, κοινοποιηθούν και να επεξεργαστούν με 

ποικίλους τρόπους (Busch, M., Koch, N., 2009). 

Τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας είναι: 

 μερική ανανέωση σελίδας, 

 αναδιάταξη σελίδας, 

 διαμόρφωση οπτικής παρουσίασης. 

2.1.3.4 Συμπεριφορά Ενισχυμένης Διεπαφής Χρήστη (Enhanced User 

Interface Behaviour) 

Οι RIA προσφέρουν συμπεριφορές ενισχυμένης διεπαφής και βελτιωμένες 

αλληλεπιδράσεις χρήστη (π.χ. υποστήριξη πολυμέσων, κινούμενες εικόνες, λειτουργία 

drag & drop). 

Τα κύρια πλεονεκτήματα  συμπεριφοράς ενισχυμένης διεπαφής χρήστη είναι: 

 λειτουργία όμοια με εκείνη των εφαρμογών μονής σελίδας, 

 αποφυγή περιττών ανανεώσεων ολόκληρης σελίδας, 

 επιτρέπεται η προοδευτική παρουσίαση της φόρτωσης, όταν χρειάζεται. 

 Τα μειονεκτήματα συμπεριφοράς μιας πιο εκλεπτυσμένης διεπαφής χρήστη 

αφορούν προβλήματα απόδοσης και ασυμβατότητας με τους φυλλομετρητές. 

2.1.4 Σύγκριση Desktop/ Web / Rich Internet Applications 

 Η σύγκριση των Desktop, Web και Rich Internet εφαρμογών θα μπορούσε να 

αποτελέσει από μόνη της θέμα μελέτης. Σκοπός της παρούσας εργασίας, όμως, είναι να 

γίνει μια επιγραμματική παρουσίαση των διαφορών των εφαρμογών αυτών, ώστε να 

αποκτήσει ο αναγνώστης μια γενική εικόνα και για τα τρία είδη εφαρμογών.  
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 Οι "Desktop Applications" είναι εφαρμογές που εγκαθίστανται στον υπολογιστή 

(είτε σταθερό είτε φορητό) και εκτελούν ορισμένες λειτουργίες (χωρίς την ανάγκη 

σύνδεσης με το Διαδίκτυο, σε αντιδιαστολή με τις web εφαρμογές). Μερικά 

παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι: 

 φυλλομετρητές (όπως Mozilla, Opera, Firefox), 

 εφαρμογές γραφείου (όπως MSOffice, The GIMP, OpenOffice.org), 

 προγράμματα προβολής εγγράφων (όπως Acrobat Reader®, Xpdf, GQview), 

 χρηματοοικονομικές εφαρμογές (όπως GnuCash, Gnumeric, Abacus), 

Οι εφαρμογές desktop προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 πιο πλούσια εμπειρία για τον χρήστη (ήχος, video, επικοινωνία) 

 δεν απαιτείται επαναφόρτωση σελίδας, 

 υποστήριξη online και offline, 

 επιτρέπουν πιο σύνθετες εφαρμογές (π.χ MS Outlook vs Webmail),  

 ανταποκρίνονται και αλληλεπιδρούν περισσότερο. 

 Οι Browser-based εφαρμογές web συχνά προτιμώνται για τους εξής λόγους: 

 είναι εύκολο να αναπτυχθούν τα τυποποιημένα "tags" και "scripts" (γρήγορη 

ανάπτυξη, χαμηλό κόστος ανάπτυξης), 

 δεν απαιτείται εγκατάσταση, ανανεώσεις ή patches (χαμηλά κόστη παράδοσης 

και συντήρησης), 

 οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες από υπολογιστές σε δίκτυο (Διαθεσιμότητα, 

ευελιξία), 

 οι εφαρμογές μπορούν να τρέξουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα 

(ανεξαρτησία πλατφόρμας), 
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 το UI  είναι απλό και τυποποιημένο (χαμηλή καμπύλη εκμάθησης από τελικούς 

χρήστες). 

 Οι  παραδοσιακές εφαρμογές του Web περιορίζουν τις πιθανότητες να 

παρακολουθούνται τα αιτήματα που ο χρήστης ζητά από τον server. Οι RIAs παρέχουν 

νέες δυνατότητες, νέα χαρακτηριστικά παρουσίασης και διαφορετικές επικοινωνιακές 

ροές μεταξύ του server και του πελάτη (Garrigós, I., Meliá, S., Casteleyn, S., 2009). 

 Οι εφαρμογές RIA  εκμεταλλεύονται τα δυνατά σημεία τόσο των "web" όσο και 

των "desktop" εφαρμογών και για το λόγο αυτό απέκτησαν πολύ γρήγορα πλεονέκτημα 

και δυναμική σε σχέση με τις "web" και "desktop" εφαρμογές. Παρακάτω παραθέτονται 

πέντε βασικοί παράγοντες που δικαιολογούν την ιδιαίτερα αυξημένη ανάπτυξη των 

RIAs: 

1. Broadband (Ευρυζωνικότητα) 

 Οι πιο πολλές εφαρμογές απαιτούν κατέβασμα μιας αρχικής εφαρμογής "thin 

client". Αυτό αποτελούσε τεράστιο εμπόδιο, όταν η πλειοψηφία των χρηστών του 

διαδικτύου χρησιμοποιούσε συνδέσεις "dial-up". Οι "broadband" συνδέσεις όμως 

υπερπήδησαν  αυτό το εμπόδιο και επιτρέπουν μεταφορές μεγαλύτερες σε μέγεθος 

περιεχομένου όπως βίντεο και ήχος. 

2. Computing Power Shift (Εναλλαγή χρήσης υπολογιστικής ισχύος) 

 Η διαφορά μεταξύ προσωπικού υπολογιστή (pc) και εξυπηρετητή (server) έχει 

περιορισθεί σημαντικά. Για παράδειγμα, τα desktops, laptops και PDA προσφέρουν 

πλέον ήχο, βίντεο και χρώμα. Οι RIAs χρησιμοποιούν περισσότερη υπολογιστική 

ισχύ από την πλευρά του πελάτη (client computing power) σε σχέση με τις 

παραδοσιακές «web» εφαρμογές αιτημάτων-αποκρίσεων. Γίνεται, δηλαδή, 

μετατόπιση μέρους του υπολογισμού στον υπολογιστή-πελάτη του χρήστη. 

3. Καλύτερη ανταπόκριση στις ενέργειες των χρηστών 

 Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις απαιτούν πολύπλοκες 

εφαρμογές. Παραδείγματος χάριν, το «marketing», ο σχεδιασμός επιχειρηματικών 

πόρων και οι εφαρμογές υποστήριξης αποφάσεων απαιτούν ένα πολύ εξελιγμένο 

interface χρήστη για να παρουσιάσουν πληροφορίες με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο 
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και να ανταποκριθούν γρήγορα στις ενέργειες του χρήστη. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο 

για τις HTML-based εφαρμογές να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Εν τω 

μεταξύ, η online διαφήμιση έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Τα απλά banner γραφικών ή οι 

spot-ads  βαθμιαία αντικαθίστανται από αλληλεπιδρώσες προγραμματισμένες 

διαφημίσεις καλούμενες «Rich Media», εκ των οποίων κάποιες από αυτές μπορούν 

ακόμη και να παρακολουθούν περισσότερες από 20 διαφορετικές αλληλεπιδράσεις 

του χρήστη.  

4. Πρωτοβουλία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας 

  Οι μεγάλες εταιρείες αντιλήφθηκαν γρήγορα τα οφέλη των RIAs. 

Παραδείγματος χάριν, οι Google Maps και Gmail εισήγαγαν τις RIAs 

χρησιμοποιώντας την τεχνική "AJAX" (Asynchronous JavaScript and XML).  Η 

έκδοση RIA server platform της Macromedia χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες 

και κατασκευαστές λογισμικού. Το NET Framework της Microsoft ασχολείται και 

παρακολουθεί τις ανάγκες πλούσιων και πανίσχυρων πελατών εφαρμογών web, ενώ 

μειώνει τον χρόνο και το κόστος δημιουργίας λογισμικού. Οι τεχνικές ανοικτού 

κώδικα για ανάπτυξη μιας RIA αναπτύχθηκαν ραγδαία. Η Laszlo Systems  διανέμει 

την "Open Laszlo" server platform δωρεάν ενώ το ίδρυμα Mozilla πρόσφερε μία 

μονοπωλιακή τεχνολογία RIA που καλείται XUL (XML User Interface Language). 

5. Web Services & SOA.  

 Από τη οπτική γωνία του κατασκευαστή λογισμικού,  η εμφάνιση των "Web 

Services" and "Service Oriented Architecture" (SOA) άλλαξε τον τρόπο ανάπτυξης 

εταιρικών εφαρμογών. Η εμφάνιση τους έχει επίσης επηρεάσει κατά πολύ το πώς τα 

επίπεδα παρουσίασης θα πρέπει να αναπτυχθούν και να επικοινωνούν με τα επίπεδα 

υπηρεσιών. Οι Web Services και η SOA παρέχουν τη δυνατότητα ώστε τα επίπεδα 

παρουσίασης να είναι εντελώς ανεξάρτητα από τα επίπεδα της λογικής της 

επιχείρησης (Noda, T., Helwig, S., 2005). 
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2.2 Απαιτήσεις RIA 

 Η εισαγωγή των RIA σήμανε μεγάλες αλλαγές στις απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούν οι διαδικτυακές εφαρμογές. Καταρχήν, διότι, όπως αναφέρεται εκτεταμένα 

παραπάνω, ο υπολογιστής του χρήστη πλέον δεν είναι ένας απλός πελάτης στην 

συναλλαγή "client-server". 

 Αυτό έχει αυξήσει την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης ιστοσελίδων, και, κατά 

συνέπεια, οι προγραμματιστές εφαρμογών διαδικτύου έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να 

κάνουν χρήση  των τυπικών μεθόδων ώστε να βοηθηθούν  στην ανάπτυξη αυτών των 

διαδραστικών εφαρμογών web.  

 Η εργασία "Requirements for Rich Internet Application Design Methodologies" 

των Wright και Dietrich (2008) έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις πραγματικές 

ανάγκες κατά την ανάπτυξη των RIA, καθορίζοντας τις απαιτήσεις τους, και δείχνει τη 

χρήση των εν λόγω απαιτήσεων, προτείνοντας την εφαρμογή της συγκριτικής 

αξιολόγησης του δείγματος.  Για την εξαγωγή των απαιτήσεων μελέτησαν πραγματικά 

παραδείγματα διαδικτυακών τόπων που είναι RIA εφαρμογές. Οι διαδικτυακοί τόποι 

που μελετήθηκαν είναι: 

1. Gmail: Web-based e-mail by Google. http://www.gmail.com  

2. Calendar: Google Calendar, a collaborative online calendar. 

http://calendar.google.com  

3. Reader: Google Reader, an offline-enabled feed reader. 

http://reader.google.com  

4. Docs: Google Docs, a collaborative office suite. http://docs.google.com  

5. Last.fm: A social network-enabled music site. http://www.last.fm  

6. Pages: Google Page Creator, an online web publishing suite. 

http://pages.google.com  

7. Facebook: A social networking platform. http://www.facebook.com 
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 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι 59 προτεινόμενες  κύριες 

απαιτήσεις της εν λόγω εργασίας.  Κάθε απαίτηση βασίζεται σε ένα πραγματικό 

χαρακτηριστικό των RIA και παρουσιάζεται μαζί με ένα παράδειγμα χρήσης τους. Οι 

απαιτήσεις ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες αποκλειστικά χάριν ευκολίας αναφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: RIA Requirements 
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 Αφού μελέτησαν τα παραπάνω οι Wright και Dietrich (2008) ανέπτυξαν ένα 

δικό τους διαδικτυακό σύστημα εφαρμόζοντας όσες περισσότερες απαιτήσεις γινόταν. 

Το σύστημα αφορούσε την εύρεση εκδηλώσεων (μουσικών-ψυχαγωγικών) και την 

κράτηση θέσεων. 

 Οι προτεινόμενες απαιτήσεις καλύπτουν τις υπάρχουσες εφαρμογές Rich 

Internet εφαρμογών και τα συστήματα υπερμέσων. Βεβαίως ήταν κι άλλοι οι μελετητές 

των απαιτήσεων των RIA. Για παράδειγμα ο Precadio (2002) και οι συνεργάτες του 

προτείνουν δέκα απαιτήσεις RIA και διαπιστώνουν ότι και οι γλώσσες μοντελοποίησης 

ιστού και οι γλώσσες υπερμέσων υστερούν λειτουργικά. Ο Χριστοδούλου (1998) και 

οι συνεργάτες του παρουσιάζουν  πενήντα απαιτήσεις μεθοδολογίας υπερμέσων, ενώ ο 

Gu (2002) και οι συνεργάτες του προτείνουν δεκαέξι ειδικές απαιτήσεις των νέων 

αυτών web εφαρμογών, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την προγραμματιστική 

διαδικασία (Wright, J., Dietrich, J., 2008). 

 

2.3 Μέθοδοι σχεδίασης RIA 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι RIAs έχουν αναπτυχθεί ως απάντηση 

στους περιορισμούς που έχουν οι χρήστες των «web» εφαρμογών συγκρινόμενες με τις 

εφαρμογές "desktop" σε ό,τι αφορά το επίπεδο αλληλεπίδρασης. Παρέχουν, δηλαδή, 
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ένα εμπλουτισμένο και περισσότερο διαδραστικό περιβάλλον εργασίας (interface), 

παρόμοιο με αυτό των "desktop" εφαρμογών, το οποίο προσφέρει  υποστήριξη 

πολυμέσων (χωρίς την εγκατάσταση "plug-ins" για βίντεο και ήχο) και υποστηρίζει 

"animation". 

 Η εξατομίκευση έχει μελετηθεί εντατικά στις παραδοσιακές μεθόδους των 

"web" εφαρμογών. Στις RIAs το περιεχόμενο, η πλοήγηση και η παρουσίαση 

εξατομικεύονται για να προσαρμόζονται απόλυτα στον συγκεκριμένο χρήστη, 

βασισμένο στις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά του και το 

περιεχόμενο που επεξεργάζεται. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 

εξατομικεύσει τη διάταξη, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής. 

Αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητη και η προσαρμογή της αντίδρασης του συστήματος 

στην αλληλεπίδραση του χρήστη (Garrigós, I., Meliá, S., Casteleyn, S., 2009). 

 Κατά τη σχεδίαση και την εφαρμογή των Rich Internet Applications, 

υπεισέρχονται αρκετές νέες προδιαγραφές, απαιτήσεις και προβληματισμοί, 

περιπλέκοντας το έργο ενός Web engineer. Οι εφαρμογές αυτές δημιουργούν 

επιπρόσθετη πολυπλοκότητα που συνδέεται με την ασύγχρονη επικοινωνία και τα 

προβλήματα συγχρονισμού, επειδή μερικά δεδομένα κρατούνται και επεξεργάζονται 

από την πλευρά του πελάτη (client).  

 Επίσης, τα UIs των RIAs είναι τυπικά εξαρτημένα από τη συσκευή που τα 

φιλοξενεί και υπόκεινται στους περιορισμούς που αυτή επιβάλλει, δηλαδή 

περιορισμένο μέγεθος οθόνης, πιο δύσκολη αλληλεπίδραση και πιο χαμηλή (μη 

ικανοποιητική) υποστήριξη πολυμέσων.  

 Όλα τα παραπάνω λοιπόν επηρεάζουν τις μεθόδους της μηχανικής λογισμικού 

κατά την κατασκευή τέτοιων εφαρμογών (Dolog, P., Stage, J. et al, 2007). 

 Οι μεθοδολογίες RIA είναι σχετικά νέες και δεν έχουν καλύψει  ακόμη όλες τις 

πτυχές και τις ανάγκες σχεδιασμού που συνήθως συναντώνται στην τελευταίας γενιάς 

τεχνολογία λογισμικού (παραδείγματα τέτοιων μεθοδολογιών είναι η RIA User 

eXperience [RUX], WebML, η αντικειμενοστραφής μέθοδος σχεδιασμού υπερμέσων 

[OOHDM], Web Engineering με βάση τη UML [UWE], και OOH4RIA). Αυτές οι 
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προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες  για λειτουργικά ζητήματα, όπως η 

διευθυνσιοδότηση,  η πλοήγηση και η παρουσίαση. 

Πάνω από 150 προσεγγίσεις έχουν προταθεί από πωλητές λογισμικού και 

ακαδημαϊκούς ερευνητές  προκειμένου να υποστηριχθεί το νέο αυτό είδος εφαρμογών ή 

η αλλαγή  από τις προϋπάρχουσες επιχειρησιακές εφαρμογές στις RIA.  

Για να περιγραφούν καλύτερα οι μέθοδοι όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι 

ανάπτυξης, γίνεται διαχωρισμός των μεθόδων σε τρεις κατηγορίες, όπου εκθέτονται τα 

ομοιογενή χαρακτηριστικά τους.   

1. Ανάπτυξη βασισμένη στη γλώσσα προγραμματισμού (Code-based 

development) 

Σε αυτή την κατηγορία οι προγραμματιστές επιλέγουν ένα πακέτο τεχνολογιών 

που εξυπηρετούν τόσο την πλευρά του πελάτη όσο και του εξυπηρετητή και 

συγγράφουν τον κώδικα του προγράμματος απευθείας στις γλώσσες 

προγραμματισμού που αντιστοιχούν στα πακέτα αυτά. 

2. Ανάπτυξη βασισμένη σε πλαίσιο (Framework-based development) 

Σε αυτή την κατηγορία οι προγραμματιστές επιλέγουν από ένα σύνολο 

συγκεκριμένων αρχέτυπων (primitives), εργαλείων, βιβλιοθηκών και τεχνικών 

εξαγωγής κώδικα, τα οποία παρέχουν αυτοματοποίηση των συχνότερων 

λειτουργιών που παίρνουν μέρος είτε στην πλευρά του πελάτη, είτε του 

εξυπηρετητή. 

3. Ανάπτυξη βασισμένη σε μοντέλα (Model-driven development) 

 Ο σχεδιαστής της εφαρμογής αποφασίζει την τελική συμπεριφορά που θέλει να 

έχει η εφαρμογή του μέσω της δημιουργίας μοντέλων που αποτελούνται από αρχέτυπα, 

χωρίς να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάπτυξης.  
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2.3.1 Ανάπτυξη βασισμένη σε πλαίσια (Framework - driven 

development)  

 

 Στη βιομηχανία του Διαδικτύου η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η 

ανάπτυξη που βασίζεται στα πλαίσια. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες RIA, οι οποίες εστιάζουν στην πλευρά του πελάτη.  

Εικόνα 3: Οι δημοφιλέστερες τεχνολογίες ανάπτυξης RIA 

(Toffeti, G., Comai, S., J.C. Linaje, M., 2011) 
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 Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες (οι οποίες 

ονομάζονται frameworks) μοιράζονται ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών: 

 Επικεντρώνονται μόνο στην πλευρά του πελάτη, η οποία είναι πολύ 

συνδεδεμένη με συγκεκριμένες τεχνολογίες RIA. Είναι ανεξάρτητες από την 

τεχνολογία που αφορά την πλευρά του εξυπηρετητή για την πρόσβαση στην 

πηγή δεδομένων του εξυπηρετητή, δεδομένου ότι επηρεάζονται από  SOA
7
 ή 

REST
8
 πλαίσια αναφορών. 

 Οι προηγμένες συμπεριφορές επικοινωνίας που συνηθίζονται στις RIAs (π.χ., με 

βάση την "push") συνδέονται άρρητα με τη χρήση συγκεκριμένης υποστήριξης 

από την πλευρά του εξυπηρετητή (π.χ. streaming στο Silverlight, remote 

procedure call (RPC) στο GWT). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται, η ανάπτυξη του UI 

στις RIAs είναι παρόμοια με την ανάπτυξη του περιβάλλοντος εργασίας του 

χρήστη στις υπάρχουσες web εφαρμογές. Χρησιμοποιείται μια δηλωτική 

γλώσσα για τον ορισμό του UI και μια "scripting" γλώσσα για το χειρισμό των 

συμβάντων (π.χ., HTML με DOM και JavaScript, XML και scripting σε 

MXML, LZX και XAML). Αυτή η λύση βοηθά στον διαχωρισμό των ρόλων 

του σχεδιαστή και του προγραμματιστή έτσι ώστε να παρασχεθούν ειδικά 

εργαλεία και IDEs
9
 σε κάθε ρόλο (παράδειγμα τέτοιας λύσης είναι ο Adobe 

FlashBuilder και ο Catalyst). 

 Οι κύριες ελλείψεις αυτού του είδους μεθοδολογίας ανάπτυξης αφορούν την 

υποστήριξη στα παρακάτω: 

 Στην πλήρη ανάπτυξη της εφαρμογής (υποστήριξη τόσο στην επιχειρηματική 

λογική του εξυπηρετητή/πελάτη όσο και στην επικοινωνία εξυπηρετητή/πελάτη 

και στην αλληλεπίδραση). 

                                                           
7
 Service-Oriented Architecture 

8
 Representational State Transfer 

9
 Integrated Development Environment 
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 Στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής σχεδίασης και ανάπτυξης της εφαρμογής 

(έλλειψη σχεδιαστικής φάσης και φάσης ελέγχου, περιορισμένη υποστήριξη για 

τη συντήρηση και εξέλιξη της εφαρμογής). 

 Στην ενσωμάτωση και συνεργασία των ρόλων της σχεδίασης και της 

υλοποίησης (δεν υπάρχουν κοινά εργαλεία και IDEs) (Toffeti, G., Comai, S., 

J.C. Linaje, M., 2011). 

 

2.3.2 Ανάπτυξη βασισμένη σε μοντέλο (Model-driven 

development) 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει ανάγκη για συστηματικές μεθοδολογίες 

ανάπτυξης RIA. Έκτοτε, έχουν σχεδιασθεί τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα και 

τους δωρητές-κατασκευαστές λογισμικού κάμποσες προτάσεις που υιοθετούν model-

driven development (MDD)  μεθοδολογίες για RIA. Ανάλογα  με την προέλευση τους, 

αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

1. Ερευνητικές συνεισφορές προερχόμενες από την Web Engineering 

κοινότητα, οι οποίες απορρέουν ως εξέλιξη των "model-driven" 

προσεγγίσεων συλλαμβανομένων ως ιδέα για τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη παραδοσιακών εφαρμογών Web. Παραδείγματα αυτών είναι οι 

WebML-RIA, OOHDM for RIA, OOH4RIA και η UWE for RIA. 

2. Οι προσεγγίσεις συστηματικής ανάπτυξης από την κοινότητα Human 

Computer Interaction (HCI) όπου το σχέδιο RIA είναι το επίκεντρο της 

μεθόδου RUX και μπορεί να επιτευχθεί επίσης με την πιο γενική 

προσέγγιση UsiXML. 

3. Προσεγγίσεις που αναμιγνύουν τις παραπάνω HCI και Web Engineering 

τεχνικές. 

4. Η πρόσφατη πρόταση από κατασκευαστές-δωρητές εργαλείων (tools) που 

υιοθετούν την μέθοδο MDD. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι οι 

WebRatio, Mendix, Novulo, RUX-Tool και Thinkwise.   
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 Η αξιολόγηση των προσεγγίσεων MDD συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα, ο 

οποίος δείχνει ότι μοιράζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1) Από τεχνολογική άποψη, ο σχεδιασμός των RIAs μπορεί να αποσπάσει στοιχεία 

τόσο από τις τεχνολογίες που αφορούν τον εξυπηρετητή όσο και από τις 

τεχνολογίες που αφορούν τον πελάτη, φθάνοντας με αυτόν τον τρόπο σε 

σχετική ανεξαρτησία από την τεχνολογία στην πλευρά του πελάτη. 

Συγκεκριμένα,  η ένωση με την συγκεκριμένη τεχνολογία στην πλευρά του 

πελάτη μετακινείται είτε στην φάση δημιουργίας του κώδικα είτε στα μοντέλα 

παρουσίασης συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένα τεχνολογικά αρχέτυπα. 

2) Λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική διάσταση, για να μοντελοποιήσουν τη 

κατασκευή και τη συμπεριφορά του UI και πιθανώς του "back-end" της 

εφαρμογής χρησιμοποιούνται δηλωτικοί συμβολισμοί οπτικοποίησης 

βασισμένοι είτε σε γλώσσες "Domain Specific Languages (DSLs)" είτε στη 

UML. 

3) Ο κώδικας μπορεί να εξαχθεί αυτόματα μέσα από τις προδιαγραφές σχεδιασμού. 
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Εικόνα 4: Οι MDD μεθοδολογίες για RIA 

(Toffeti, G., Comai, S., J.C. Linaje, M., 2011) 
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 Η διαδικασία ανάπτυξης στις προσεγγίσεις MDD είναι αυξητική και 

επαναληπτική με "back-to-front" σχεδιασμό. Τα συνήθη βήματα περιλαμβάνουν: 

ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό (από τα δεδομένα στην επιχειρηματική λογική, την 

παρουσίαση και τον επικοινωνιακό σχεδιασμό), εφαρμογή, εξέταση/αξιολόγηση, 

συντήρηση (Toffeti, G., Comai, S., J.C. Linaje, M., 2011).  

 Παρόλα αυτά τόσο οι προσεγγίσεις ανάπτυξης εφαρμογών  που είναι 

βασισμένες στα πλαίσια όσο και αυτές που είναι βασισμένες στα μοντέλα 

παρουσιάζουν κάποιους περιορισμούς. Η τρέχουσα πρακτική βιομηχανικής ανάπτυξης 

και οι λύσεις εργαλείων MDD στερούνται ολοκληρωμένης προσέγγισης ως προς την 

ανάπτυξη των RIA, καλύπτοντας μόνο τα βήματα ανάπτυξης και τα επίπεδα εφαρμογής 

(εξυπηρετητή και πελάτη) διευκολύνοντας την επεξεργασία και βοηθώντας στην 

αναγνώριση των σωστών επιλογών σχεδιασμού. 

 Ο αυστηρός διαχωρισμός τεχνολογιών RIA προωθεί τη μη δομημένη και επί 

τούτου ανάπτυξη, παρεμποδίζοντας την υιοθέτηση ενός κοινού συνόλου 

κατευθυντήριων γραμμών και καλύτερων πρακτικών. Επίσης, οι προσεγγίσεις 

εργαλείων MDD επιτρέπουν τη δηλωτική μοντελοποίηση αρκετών χαρακτηριστικών 

RIA σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης και σε πολλές περιπτώσεις την αυτόματη 

παραγωγή/δημιουργία τελικού κωδικού, αλλά κάθε μεθοδολογία εστιάζει μόνο σε 

συγκεκριμένες πτυχές (Toffeti, G., Comai, S., J.C. Linaje, M., 2011). 

 Στην πραγματικότητα προσεγγίσεις που δεν χρησιμοποιούν τη βασισμένη σε 

πλαίσιο (frameworks) ανάπτυξη είναι σπάνιες. Παρόλα αυτά, εφόσον η πολυπλοκότητα 

μιας εφαρμογής αυξάνεται, θεωρούνται απαραίτητες περισσότερο συστηματικές 

προσεγγίσεις ανάπτυξης, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία ανάπτυξης, από το στάδιο του 

σχεδιασμού μέχρι την αξιοποίηση και τη συντήρησή της. 

Πρόσφατα, η Κοινότητα της Επιστήμης Τεχνολογίας Παγκόσμιου Ιστού 

(Web engineering community) έχει συστήσει για τις RIA την υιοθέτηση του προτύπου 

ανάπτυξης λογισμικού οδηγούμενη από μοντέλο (MDD).  Η τεχνική MDD αναφέρεται 

στην οικογένεια μεθόδων ανάπτυξης με βάση τη χρήση μοντέλων ως βάση στον κύκλο 

ζωής της ανάπτυξης.  Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν μοντέλα για ένα φάσμα εργασιών: 

καθορισμός απαιτήσεων, επικύρωση, παραγωγή/δημιουργία κώδικα, έλεγχος, 

υπολογισμός μεγέθους και άλλα. Οι ερευνητές έχουν επεκτείνει τις πολυάριθμες 
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υπάρχουσες μεθοδολογίες, που είχαν αρχικά επινοηθεί για τις παραδοσιακές 

διαδικτυακές εφαρμογές,  για να ανταποκριθούν στα καινούρια θέματα μοντελοποίησης 

που εμφανίζονται στις RIA.  Η επέκταση αυτή είναι σημαντική, αφού πλέον οι RIA 

ενσωματώνουν πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως είναι η 

συμπεριφορά παρουσίασης, η  κατανεμημένη επεξεργασία των δεδομένων, ο ευέλικτος 

χειρισμός συμβάντων και η επικοινωνία. 

 Δυστυχώς, οι ερευνητές των RIA τείνουν να παραβλέπουν κάποιες 

αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές πλευρές. Ως εκ τούτου, αυτές οι προτάσεις RIA έχουν 

ένα χάσμα μεταξύ των πτυχών του προβλήματος που προκύπτουν από τα μοντέλα τους 

και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι πτυχές θα υλοποιηθούν τελικά μέσω των  

τεχνολογιών και των εργαλείων για RIA. Για το λόγο αυτό, κατά την εφαρμογή αυτών 

των μεθόδων πρέπει να πραγματοποιηθεί μια σειρά υποθέσεων και να επιλεχθούν 

προκαθορισμένες αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες που συχνά δεν είναι οι πιο 

κατάλληλες σε σχέση με την λύση που επιδιώκει ο πελάτης. Επιπλέον, η ανάγκη 

ύπαρξης μιας κατάλληλης αρχιτεκτονικής είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μεθοδολογίες 

που παρέχουν ένα περιβάλλον παραγωγής κώδικα (όπως οι RUX, WebML, και 

OOH4RIA) (Melia, S., Gomez, J. et al, 2010). 

 Είναι πολλοί οι μελετητές που ασχολήθηκαν με τις μεθόδους ανάπτυξης των 

RIAs. Παρακάτω αναφέρονται τα εξαγόμενα αποτελέσματα από δύο ενδιαφέρουσες 

εργασίες.  

Στο έργο τους με τίτλο "Compiler Transformations to Enable Synchronous 

Execution in an RIA Runtime", οι Anantharaman, P., Iyer, N., Chatterjee, A. και 

Kishnani, J. (2010) περιγράφουν μια τεχνική που ενεργοποιεί τη σύγχρονη εκτέλεση 

σε ένα ασύγχρονο μοντέλο προγραμματισμού RIA. Η λύση αυτή απλοποιεί την 

πολυπλοκότητα του συγχρονισμού πολλαπλών τμημάτων λογικής λειτουργίας ενός 

προγράμματος, όταν υπάρχει ασύγχρονη επικοινωνία. Η προτεινόμενη μέθοδος κάνει 

χρήση ενός μεταφραστή/μεταγλωττιστή για να τροποποιήσει τον κώδικα της RIA μέσω 

ενός αλγόριθμου αλυσιδωτού τμήματος (block-chaining algorithm), κατά την οποία 

ασύγχρονες λειτουργίες μετατρέπονται σε μια αλληλουχία συγχρονισμένων 

εκτελέσιμων τμημάτων. Οι συγγραφείς έχουν θέσει σε εφαρμογή τη λύση αυτή με τη 

χρήση του Adobe Flash Player και του Flex framework. 
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 Οι Melia, Gomez, Perez και Diaz (2010) στην εργασία τους «Architectural and 

Technological Variability  in Rich Internet Applications» έχουν ακολουθήσει τη μέθοδο 

"Generative Software Development" (GSD), μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα 

χαρακτηριστικά (features) των εφαρμογών, η οποία χρησιμοποιεί το "Feature Model" 

ως σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής.  

 Με στόχο λοιπόν να δημιουργήσουν μια κατάλληλη αρχιτεκτονική, επέκτειναν 

μια υπάρχουσα διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού βασισμένη σε μοντέλα RIA που 

ονομάζεται OOH4RIA (ακρωνύμιο για την Object- Oriented Hypermedia Method for 

RIA - Αντικειμενοστραφή Μέθοδος Υπερμέσων για RIA), της οποίας τα κυριότερα 

σημεία περιλαμβάνουν: 

 Ένα συγκεκριμένο μοντέλο χαρακτηριστικών RIA για την αναπαράσταση της 

αρχιτεκτονικής και της τεχνολογικής μεταβλητότητας αυτών των εφαρμογών. 

 Ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο RIA βασισμένο στα στοιχεία (component-based) 

για τον καθορισμό υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικών, 

 καθώς και μετασχηματισμούς προτύπου σε κείμενο (model2text), οι οποίοι 

εξάγονται από το αρχιτεκτονικό μοντέλο για τη δημιουργία της τελικής 

υλοποίησης  (Melia, S., Gomez, J. et al, 2010). 

 Το αποτέλεσμα της επέκτασης της μεθόδου OOH4RIA φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα: 
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Εικόνα 5: Extended OOH4RIA Process 

(Melia, S., Gomez, J. et al, 2010) 

 Όπως επισημαίνουν οι παραπάνω μελετητές, οι περισσότερες προσπάθειες 

ανάπτυξης λογισμικού με γνώμονα τα πρότυπα (Model-Driven Engineering (MDE))  

λαμβάνουν υπόψη τη  λειτουργική μεταβλητότητα, αλλά παραβλέπουν τις εναλλακτικές 

αρχιτεκτονικές  λύσεις. Ωστόσο, η ικανότητα να αντικατοπτριστεί η  μεταβλητότητα 

στην τελική λύση -δηλαδή, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην  τεχνολογία- 

επιτρέπει την μείωση των κινδύνων και βελτιώνει τη χαρτογράφηση των εννοιών στο 

χώρο των προβλημάτων (κλάσεις, χαρακτηριστικά, λειτουργίες, και ούτω καθεξής) σε 

αντικείμενα στον τομέα των λύσεων (όπως τα "components" και τα "frameworks"). 

Όπως  αναφέρθηκε και παραπάνω, στην εν λόγω εργασία  χρησιμοποιείται  ένα 

μοντέλο χαρακτηριστικών (feature model), ώστε να συλλεχθεί ένα υποσύνολο των 

αρχιτεκτονικών και τεχνολογικών λύσεων για τις RIA. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα 

μοντέλο χαρακτηριστικών δε δείχνει όλη τη μεταβλητότητα σε μια οικογένεια 

συστημάτων, αλλά περιγράφει μόνο μια σειρά από ρυθμίσεις  που ισχύουν για κάποια 

χαρακτηριστικά των συστημάτων. 

 Μια καινοτομία των RIAs είναι ότι παρέχουν ένα διαδραστικό περιβάλλον 

εργασίας  (User Interface (UI)) με "business logic" και δυνατότητα για εργασία  εκτός 
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σύνδεσης. Ο παρακάτω πίνακας  παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται  στο 

σχεδιασμό του πελάτη μιας εφαρμογής RIA. Επιπλέον, ο πίνακας δείχνει το 

αρχιτεκτονικό στοιχείο που επηρεάζεται. (Melia, S., Gomez, J. et al, 2010). 

 

Εικόνα 6: Ταξινόμηση των χαρακτηριστικών του πελάτη σε μια RIA 

(Melia, S., Gomez, J. et al, 2010) 

2.4 Αρχιτεκτονική 

 Σε αυτήν την υποενότητα αναφέρονται κάποιες αρχιτεκτονικές που προτείνουν 

ομάδες μελετητών των RIA. Αρχικά παρουσιάζεται η άποψη του Ruiz (2007), ο οποίος 

αναφέρει τόσο την αρχιτεκτονική των "web" εφαρμογών όσο και των RIA. 

2.4.1 Αρχιτεκτονική Web Application  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιείται ο όρος 

"Εφαρμογές Web" και στη συνέχεια θα αναφερθεί η αρχιτεκτονική των εφαρμογών 

αυτών. Έτσι, καλό θα ήταν να γίνει αναφορά ενός κατάλληλου ορισμού για αυτές.  

 "Μία εφαρμογή web είναι ένα σύστημα διανεμόμενου λογισμικού το οποίο 

χρησιμοποιεί έναν φυλλομετρητή (browser) ως πελάτη στον οποίο μπορεί να υπάρχει 

πρόσβαση πάνω από ένα δίκτυο με ελάχιστες ή μηδενικές διαδικασίες εγκατάστασης 

και που χρησιμοποιεί τη γλώσσα XML για να κατασκευάσει, αποθηκεύσει και 

εκμεταλλευτεί δεδομένα κυρίως μέσω του  HTTP." 

 Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική των εφαρμογών web βασίζεται στην 

αρχιτεκτονική τριών βαθμίδων (πελάτη - εξυπηρετητή - δεδομένων). Ο φυλλομετρητής 
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(browser) παραμένει ως ο αμετακίνητος και καθολικός πελάτης. Ο server της 

εφαρμογής αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο επειδή παρέχει το περιβάλλον για να 

εκτελεστούν τα συστατικά μέρη της εφαρμογής. Γενικά, ο εξυπηρετητής περιλαμβάνει 

ένα πλαίσιο (APIs, interfaces and structures) για να παράσχει έναν τρόπο 

αλληλεπίδρασης τόσο με άλλα συστήματα όσο και με τον χρήστη. Συνήθως, ο «server» 

της εφαρμογή παρέχει ένα περιβάλλον για να κατασκευαστεί το GUI με τη βοήθεια 

κάποιας "User Interface Description Language" (UIDL), όπως για παράδειγμα της 

HTML ή της XML. Τελικά, στην αρχιτεκτονική τριών βαθμίδων περιλαμβάνεται ένα 

χώρος αποθήκευσης δεδομένων που είναι διαθέσιμος μέσω ενός interface πρόσβασης 

δεδομένων. Όλα αυτά τα συστατικά μέρη περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα (Ruiz, 

F-J-M., 2007). 

 

Εικόνα 7: Συστατικά μέρη της Αρχιτεκτονικής των Web Εφαρμογών 

(Ruiz, F-J-M., 2007) 
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2.4.2 Αρχιτεκτονική Rich Internet Application 

 Οι RIA είναι εφαρμογές web οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους την ισχύ του 

πελάτη για να βελτιώσουν την απόκριση του web UI,  ενώ η διαχείριση της εφαρμογής 

και των δεδομένων παραμένει στον server. 

 Οι RIA προσφέρουν παρόμοιες λειτουργίες με αυτές που παρουσιάζονται στις 

«desktop» εφαρμογές. Μία τυποποιημένη RIA αρχιτεκτονική περιλαμβάνει έναν 

ελεγκτή εφαρμογής, έναν "server" εφαρμογής υπεύθυνο για τις υπηρεσίες κλήσεων 

διαδικτυακών αιτημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη γλώσσα XML για να στείλουν 

δεδομένα και πληροφορίες διάταξης και μία "client rendering engine" η οποία 

εγκαθίσταται κατά την πρώτη εκτέλεση του προγράμματος με σκοπό ο πελάτης να 

επεξεργάζεται τοπικά στον υπολογιστή τα δεδομένα και τις πληροφορίες (Ruiz, F-J-M., 

2007). 

 

Σχήμα: Συνήθης Αρχιτεκτονική των RIA 

(Ruiz, F-J-M., 2007) 

Οι Schmidt και Stojanovic (2008) στην εργασία τους "From Business Rules to 

Application Rules in Rich Internet Applications" πρότειναν για τις RIA μια καινοτόμα 

αρχιτεκτονική που λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες. Η αρχιτεκτονική του 

υβριδικού συστήματός τους αρχικά μεταφράζει αυτόματα όλες τους σχετικούς κανόνες 

της εφαρμογής σε ένα "format" αναγνώσιμο από τον πελάτη κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, οι κανόνες της εφαρμογής εκτελούνται 
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άμεσα στον πελάτη από μια μηχανή εκτέλεσης κανόνων από την πλευρά του πελάτη 

(client-side rule engine). Αυτό καθιστά ικανή μια RIA να αποκριθεί άμεσα στις 

αλληλεπιδράσεις του χρήστη. Τα συμβάντα του μοντέλου που δημιουργούν τους 

κανόνες  βρίσκονται από μια σύνθετη μονάδα επεξεργασίας  συμβάντων. Κατόπιν της 

ταυτοποίησης των κατάλληλων συμβάντων, οι κανόνες της εφαρμογής, με τη μορφή 

ECA κανόνων (event-condition-action-rules), εκτελούνται άμεσα στον πελάτη. 

Design-Time Architecture 

Ακολουθώντας το πρότυπο αρχιτεκτονικής που οδηγείται από μοντέλο (model 

driven architecture), διαχωρίζοντας την πλατφόρμα σχεδιασμού από αυτήν του 

προορισμού, η αρχιτεκτονική χρόνου σχεδίασης (design-time architecture) ευθύνεται 

για την παραγωγή εκτελέσιμου κώδικα από τους δηλωτικούς κανόνες της εφαρμογής 

καθώς και από τα σχετικά πρότυπα σχεδιασμού. Η λογική "design-time" αρχιτεκτονική 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Το ανεξάρτητο από πλατφόρμες μοντέλο 

επεξηγείται από τους κανόνες της εφαρμογής. Οι κανόνες της εφαρμογής αναφέρονται 

στη διεπαφή του χρήστη, στα συμβάντα και σε άλλα πρότυπα σχεδιασμού RIA που 

έχουν αποθηκευτεί  στην "RIA Design Patterns Ontology". 

 

Εικόνα 8: Design Time Architecture 

Run-Time Architecture 

 Το δεύτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής του λογικού συστήματος που 

κατασκεύασαν οι μελετητές είναι η αρχιτεκτονική κατά τη διάρκεια του χρόνου 

εκτέλεσης (run-time architecture). Το επόμενο σχήμα δείχνει τα στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής την ώρα εκτέλεσης από την πλευρά του πελάτη. Τα στοιχεία από την 

πλευρά του εξυπηρετητή παραλείπονται προς χάριν σαφήνειας. Τα στοιχεία του 
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λογισμικού της αρχιτεκτονικής, την ώρα εκτέλεσης, πραγματοποιούν τη λογική 

λειτουργία της εφαρμογής, που παράγεται από τους δηλωτικούς κανόνες της κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού.   

 

Εικόνα 9: Run-Time Architecture 

 

Τέλος, η κοινότητα Human–computer Interaction (HCI), έχει προτείνει 

διάφορες προσεγγίσεις για να καθορίσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του 

συστήματος. Μια κοινή συμφωνία είναι να καθορίσει δύο επιλογές, προκειμένου να 

διαμορφώσει το περιβάλλον χρήστη (UI): μια αφηρημένη επιλογή που να περιγράφει 

την αλληλεπίδραση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τεχνολογικά θέματα και μια 

συγκεκριμένη επιλογή που να αφορά τις ειδικές τεχνολογικές απαιτήσεις. Αυτή η 

προσέγγιση είναι πιο εύκαμπτη από τον ορισμό ενός ενιαίου Μοντέλου Παρουσίασης 

που παραδοσιακά έχει προταθεί από διάφορους Μηχανικούς Web (Valverde, F., Pastor, 

O., 2008) 
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Εικόνα 10: Model-driven approach overview 

(Valverde, F., Pastor, O., 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Στα πλαίσια της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης της εφαρμογής που 

υλοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θεωρήθηκε 

σκόπιμο να γίνει μια έρευνα για τις τεχνολογίες ανάπτυξης μιας RIA. Βασική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εφαρμογής ήταν η χρήση λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα, η χρήση της νέας έκδοσης HTML5 και της γλώσσας JavaScript. Στο 

παράρτημα Ι δίνονται πληροφορίες για κάθε μια για τις πιο δημοφιλής τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές για την ανάπτυξη μιας RIA ώστε ο 

αναγνώστης να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης. Παρόλα 

αυτά, παρακάτω γίνεται μια περιγραφή των HTML-HTML5, CSS, JavaScript και 

jQuery οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. 

3.1 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 

 O Jesse James Garrett, πρόεδρος της εταιρίας συμβούλων σχεδίασης προϊόντων 

Adaptive Path, επινόησε το ακρωνύμιο Ajax το 2005. Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι 

εταιρείες άρχισαν να εργάζονται με την τεχνολογία αυτή αρκετά χρόνια πριν. Οι Ajax 

εφαρμογές γενικά δημιουργούν κώδικα βασισμένο σε JavaScript που τρέχει στον 

φυλλομετρητή. Ο υπολογιστής ανακόπτει τα δεδομένα εισόδου του χρήστη, εμφανίζει 

το ζητούμενο υλικό και χειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις στην πλευρά του πελάτη 

(client). Αν ο υπολογιστής χρειάζεται περισσότερα δεδομένα, ζητά υλικό από τον 

εξυπηρετητή (server) χωρίς να αλλάζει κάτι στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη, 

αφήνοντας το χρήστη  να εξακολουθεί να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα. Η διαδικασία 

χρησιμοποιεί ασύγχρονη JavaScript, την οποία μια σελίδα HTML μπορεί να τη  

χρησιμοποιήσει για να κάνει κλήσεις προς τον εξυπηρετητή Δικτύου με σκοπό να 

ανακτήσει έγγραφα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια εφαρμογή να πραγματοποιήσει 

μια κλήση σε έναν εξυπηρετητή, να ανακτήσει νέα δεδομένα και να ενημερώσει την 

ιστοσελίδα χωρίς την επαναφόρτωση όλων των περιεχομένων, γεγονός που επιταχύνει 

την απόδοση, την απόκριση και τη διαδραστικότητα των διαδικτυακών εφαρμογών.  

Αρκετές εταιρείες και οργανώσεις λογισμικού έχουν αναπτύξει τις δικές τους 

πλατφόρμες βασισμένες σε Ajax. Οι πλατφόρμες Ajax βοηθούν να απλοποιηθεί η 

διαδικασία της μετατροπής μιας ιδέας για μια εφαρμογή σε τελική RIA. 

Περιλαμβάνουν βιβλιοθήκες scripting και snippet κώδικα που τρέχoυν στον 
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εξυπηρετητή και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης ή plug-ins για 

δημοφιλή IDE όπως το  Eclipse. Στην ουσία, ο εξυπηρετητής τρέχει στο "back-end" της 

RIA, οι βιβλιοθήκες δημιουργούν τον κώδικα του πελάτη που έχει πρόσβαση στις 

εφαρμογές μέσω του φυλλομετρητή (browser) και η πλατφόρμα επιτρέπει την 

οικοδόμηση των προγραμμάτων. 

 Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα με τα πιο δημοφιλή και αξιοσημείωτα 

πλαίσια Ajax (Ajax frameworks) με γλώσσα υλοποίησης την JavaScript. Τα πλαίσια 

αυτά μπορεί να είναι μεταγλωττιστές JavaScript, βιβλιοθήκες JavaScript κά. 

Εικόνα 11: Ajax Frameworks (Busch, M., Koch, N., 2009) 

 

 

3.2 jQuery 

Το jQuery είναι μια βιβλιοθήκη Javascript, η οποία χρησιμεύει στην 

απλοποίηση συγγραφής σεναρίων HTML. Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 στο 

BarCamp NYC από τον John Resig. Μέχρι στιγμής αναπτύχθηκε από μια ομάδα 

προγραμματιστών με υπεύθυνο τον Dave Methvin. Χρησιμοποιείται σε ποσοστό 

ανώτερο του 55% των 10.000 πιο δημοφιλών δικτυακών τόπων, γεγονός που την 

καθιστά την πιο δημοφιλή βιβλιοθήκη της Javascript. 
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Το jQuery είναι δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο λειτουργεί υπό 

την άδεια του MIT License. Με το jQuery διευκολύνεται η δημιουργία animation, η 

διαχείριση συμβάντων και η ανάπτυξη εφαρμογών Ajax. Επίσης, παρέχει τη 

δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν πρόσθετα (plugins), 

προχωρημένα εφφέ και υψηλού επιπέδου widgets. Συνοπτικά, με το jQuery 

δημιουργούνται δυναμικές ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές με πολλές 

δυνατότητες και λειτουργίες. 

 

3.3 HTML (Hypertext Markup Language)/ HTML5/XHTML 

 Η γλώσσα σήμανσης HTML, πριν την εμφάνιση της HTML5, δεν υποστήριζε 

την ύπαρξη διαδραστικότητας του χρήστη με τις ιστοσελίδες και κατ’ επέκταση με τον 

server του δικτυακού τόπου. Μελετώντας την πορεία της γλώσσας χρονολογικά 

συνοψίζεται ότι η HTML προτάθηκε το 1989, επισημοποιήθηκε και συντάχθηκε το 

Μάιο του 1990, πέρασε από πολλαπλές αναθεωρήσεις και το Δεκέμβριο του 1999, το 

W3C πρότεινε την HTML 4.01. Αυτές οι προτάσεις και οι προδιαγραφές ορίζουν μια 

γλώσσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη δομή μιας 

ιστοσελίδας από την άποψη της Standard Generalized Markup Language. 

Ο εμπλουτισμός της διεπαφής του χρήστη επιτυγχάνεται μέσω της προσθήκης: 

 Form-based file uploads 

Δηλαδή, μέσω της δυνατότητας να ανεβάζει ο χρήστης τα αρχεία του στον 

server. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να αποθηκεύει δεδομένα 

στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web). 

 Tables 

Οι πίνακες επιτρέπουν τη δημιουργία δομών που οι λίστες δεν μπορούν να 

συντάξουν. Έτσι ο χρήστης είναι σε θέση να εισάγει δεδομένα σε στήλες και 

γραμμές, με το περιεχόμενο του κάθε κελιού να σχετίζεται με το άλλο. Δίνεται, 

λοιπόν, η δυνατότητα στον web-developer να δημιουργήσει μια διάταξη με τη 

μορφή πλέγματος. 
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 Οι εικόνες ήταν διαθέσιμες στον υπολογιστή-πελάτη από το 1996. Πλέον, όμως, 

οι φυλλομετρητές δίνουν τη δυνατότητα να ερμηνευτούν οι ετικέτες των εικόνων ως 

"standard picture formats". Με όλα τα εργαλεία που διατίθενται πλέον σε αυτό το 

στάδιο θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσει ο χρήστης ένα φόρουμ με εικόνες που 

αποθηκεύει και εμφανίζει πληροφορίες μέσω "server side scripting". Αυτό σημαίνει ότι 

οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο στο WWW. 

 Επιπλέον, η τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL) έγινε διαθέσιμη, 

επιτρέποντας την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις 

θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς κινδύνους. Αυτό σηματοδότησε μια τάση στην 

επιχειρηματική κοινότητα Διαδικτύου (γνωστή ως "prosumers", ένας όρος που 

επινοήθηκε νωρίτερα το 1981 για το συνδυασμό του πελάτη καταναλωτή και 

παραγωγού, δηλαδή και του τελικού χρήστη που παράγει περιεχόμενο για τη 

συγκεκριμένη εργασία). Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέσουν 

εμπλουτισμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, με τη μορφή κειμένου, εικόνων και 

πληροφοριών. Συνεχίζοντας την ιστορική αναδρομή, στη συνέχεια, το 1997 

δημοσιεύτηκε η HTML 3.2, η οποία ήταν μια προσπάθεια επαναξιολόγησης και 

επαναδημιουργίας της HTML, ώστε να ακολουθεί κάποιες συνιστώμενες πρακτικές σε 

σχέση με  τις προηγούμενες εκδόσεις. Αυτή είναι η πρώτη αναθεώρηση αποκλειστικά 

υπό τον έλεγχο του W3C. Επίσης, έγιναν αναθεωρήσεις στα στυλ, προσθέτοντας 

κάποια εμπλουτισμένα στοιχεία, τα οποία όμως, αφορούν κυρίως τα Cascading Style 

Sheets (CSS). Έπειτα,  ακολούθησαν η HTML 4.0, και η HTML 4.01. 

 Στη συνέχεια υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό χάσμα στην ανάπτυξη της HTML. 

Αντίθετα άλλες τεχνολογίες, όπως η JavaScript, (αργότερα το Flash και το Silverlight), 

καθώς και οι τεχνολογίες μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα, αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. 

Στη συνέχεια, το 2008, το W3C πρότεινε την HTML5, σε ένα σχέδιο εργασίας, με 

έμφαση στη σημασιολογία, σύμφωνα με τις ιδέες του Tim Berners-Lee σχετικά με το 

πώς το WWW πρέπει να λειτουργεί. Έτσι προέκυψε, η σημερινή δημιουργία των 

HTML ετικετών, μέσα από τα συνεχή σχέδια εργασίας καθώς και η εισαγωγή 

ορισμένων ετικετών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν βίντεο, ήχο, Scalable Vector 

Graphics (SVG) και στοιχεία καμβά. Τα πλεονεκτήματα του καθενός, από την άποψη 

του εμπλουτισμένου περιεχομένου πολυμέσων, έχουν ως εξής: 
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 Video: επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να ερμηνεύσει άμεσα το 

περιεχόμενο του βίντεο, ανάλογα με τις υποστηριζόμενες μορφές, 

συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών ελέγχου, όπως αναπαραγωγή, παύση, 

γραμμή χρόνου και σίγαση ήχου. 

 Ήχος: όπως και προηγουμένως, με το βίντεο, το περιεχόμενο των πολυμέσων 

μπορεί να μεταδοθεί απευθείας στον φυλλομετρητή. Υπάρχει η δυνατότητα 

χρήσης της ετικέτας (tag) πηγής για να καθορίσει το περιεχόμενο και τον τύπο 

που θα σταλεί και/ή θα ληφθεί. Τέλος, υπάρχουν κι εδώ τα βασικά χειριστήρια 

(αναπαραγωγή, παύση, κτλ). 

 SVG: Τα Scalable Vector Graphics είναι διανυσματικά γραφικά, τα οποία, όταν 

αλλάζουν μέγεθος, διατηρούν την ανάλυσή τους. Η SVG ετικέτα δίνει μια 

περιοχή στην οποία μπορεί κανείς να σχεδιάσει σχήματα. Η δημιουργία τέτοιων 

ετικετών έχει προταθεί από το 2001 με την έκδοση 1.0. Παρόλα αυτά 

πρωτοεμφανίστηκαν σε προδιαγραφή του W3C το 2003, με την έκδοση 1.1, και 

εξακολουθούν να μην υποστηρίζονται από όλους τους browsers. Η SVG 

περιοχή έχει επίσης ζητήματα επιδόσεων, όταν γίνεται κλιμάκωση των 

αντικειμένων, αφού  χρησιμοποιεί γραφικά τύπου "mode1".  

 Καμβάς: Πρόκειται για μια "bitmapped" περιοχή, για την οποία υπάρχουν πολλά 

Javascript APIs για να δημιουργήσει ο προγραμματιστής κείμενο και σχήματα, 

μαζί με εικόνες. Αυτή η ετικέτα χρησιμοποιεί γραφικά τύπου "immediate mode 

graphics2". 

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η HTML είναι μια συνεχώς ενημερωμένη 

γλώσσα που υπάρχει κυρίως σε μορφή σχεδίου εργασίας και αναπτύσσεται κάτω από 

την επίβλεψη της W3C ομάδας σε συνεργασία με το Web Hypertext Application 

Technology Group (WHATWG). Η νέα ομάδα εργασίας HTML του W3C ξεκίνησε το 

2007 τις εργασίες του πάνω στο πρότυπο HTML5.  Το πρώτο "Working Draft" (σχέδιο 

εργασίας) του προτύπου δημοσιεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου του 2008. Κατά την περίοδο 

όπου οι νέες ετικέτες που υποστηρίζουν εμπλουτισμένο περιεχόμενο και πολυμέσα δεν 

ήταν διαθέσιμες μέσω της HTML, η ίδια η HTML επέτρεπε την "επεκτασιμότητα" 

μέσα από ένα σύστημα plugins. Ως εκ τούτου, όλα τα αρχικά βίντεο, η μουσική, τα 

κινούμενα σχέδια και το ζωντανό περιεχόμενο μπορούσαν να υποστηριχθούν μέσα από 
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την εγκατάσταση plugins. Η εξέλιξη της HTML ακολούθησε μια κοινή τάση: αφού τα 

"add-on" χαρακτηριστικά επικρατούν, είναι αναγκαία και επωφελής η μετεγκατάσταση 

της λειτουργικότητας τους στο πυρήνα της HTML. 

 Η HTML5 προορίζεται λοιπόν να αντικαταστήσει την HTML 4.01, την 

XHTML 1.0, και την DOM Level 2 HTML. Ο σκοπός, όπως προαναφέρθηκε, είναι η 

μείωση της ανάγκης για ιδιόκτητα plugins και RIA τεχνολογίες όπως το Adobe Flash, 

το Microsoft Silverlight, το Apache Pivot, και το Sun JavaFX. Το πρότυπο είναι ακόμη 

υπό ανάπτυξη, και αναμένεται να παραμείνει έτσι για πολλά χρόνια, παρόλο που μέρη 

της HTML5 άρχισαν να χρησιμοποιούνται και να υποστηρίζονται από τους 

φυλλομετρητές πριν το όλο πρότυπο φτάσει στη τελική του μορφή. Οι συντάκτες της 

HTML5 είναι ο Ίαν Χίκσον της εταιρίας Google και ο Ντέιβ Χίατ της εταιρίας Apple. 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι νέες ετικέτες που προστέθηκαν 

στην HTML5 μέχρι σήμερα, καθώς και η συμβατότητα τους με τους φυλλομετρητές. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η HTML5 έχει ως στόχο να προσφέρει στον χρήστη 

πολλές νέες δυνατότητες εμπλουτισμού μιας ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, όπως 

παρατηρείται, η ασυμβατότητα των περισσότερων ετικετών με κάποιους 

φυλλομετρητές αποτελεί τροχοπέδη στην υιοθέτησή της. Αφού δεν μπορούν να 

παρουσιαστούν οι νέες αυτές ετικέτες σε όλους τους φυλλομετρητές και κατ' επέκταση 

σε όλους τους χρήστες αυτομάτως ένας προγραμματιστής θα τις απορρίψει. ΌΠως 

αναφέρθηκε όμως και παραπάνω πρόκειται για ένα προσχέδιο του W3C που τώρα 

αναπτύσσεται. 

 

HTML5 news Συμβατότητα φυλλομετρητή 

(browser compatibility) 

Canvas 

 

SVG 
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Drag and Drop 

 

GeoLocation 

 

Video 

 

Audio 

 

Input type: color 

 

Input type: date 

 

Input type: datetime 
 

Input type: datetime-local 
 

Input type: email 

 

Input type: month 

 

Input type: number 

 

Input type: range 

 

Input type: search 
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Input type: tel 

 

Input type: time 

 

Input type: url 

 

Input type: week 

 

Datalist 

 

Keygen 

 

Output 

 

<form> / <input> autocomplete 

Attribute  

<form> novalidate Attribute 

 

<input> autofocus Attribute 

 

<input> formaction Attribu 

 

<input> formenctype Attribute 

 

<input> formmethod Attribute 
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<input> formnovalidate Attribute 

 

<input> formtarget Attribute 

 

<input> height and width Attributes 

 

<input> list Attribute 

 

<input> min and max Attributes 

 

<input> multiple Attribute 

 

<input> placeholder Attribute 

 

<input> required Attribute 

 

<input> step Attribute 

 

Web storage (locally) 

 

App cache 

 

Web workers 

 

Server-Sent Events - One Way 

Messaging  
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 H XTML (Extensible HyperText Markup Language) αναπτύχθηκε με σκοπό να 

επεκτείνει τις λειτουργίες της HTML αλλά και να αυξήσει την διαλειτουργικότητα με 

άλλες μορφές δεδομένων. Η XHTML προτάθηκε από το W3C στις 26 Ιανουαρίου του 

2000. Πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης ως μέρος προδιαγραφών της 

HTML5.  

 Παρόλο που HTML και XTML μοιράζονται κοινό όνομα και κώδικα έχουν 

αρκετές διαφορές τόσο κατά τη σύνταξη τους όσο και στον τρόπο που αντιδρούν κατά 

την εκτέλεση. Στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε χρησιμοποιούνται και οι δύο 

γλώσσες. 

3.4 CSS/CSS3 

 

  Η CSS είναι μια απλή γλώσσα που βοηθάει τους προγραμματιστές να ορίσουν 

με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα διάφορα 

στοιχεία σε ένα διαδικτυακό τόπο. 

 Τα πρώτα CSS αρχεία περιλάμβαναν την διάταξη, τα χρώματα, τις 

γραμματοσειρές και γενικότερα κάποιες απλές τεχνικές παρουσίασης. Αυτό επιτρέπει 

τη δόμηση πληροφοριών και την προβολή τους προσθέτοντας βασικό πλούτο σε 

επίπεδο κειμένου της ιστοσελίδας. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του CSS, μέσα από 

σχέδια εργασίας του W3C, η δυνατότητα παρουσίασης των πληροφοριών με ένα 

εμπλουτισμένο τρόπο και ένα μοναδικό στυλ, βελτιώθηκε. Αυτό με τη σειρά του 

επέτρεψε στον web-developer να εμφανίζει τις πληροφορίες με κατάλληλο τρόπο, ώστε 

να δείχνει τη φύση τους ή/και τη σημασία τους. Μερικά από τα εργαλεία 

περιλαμβάνουν σχετική και απόλυτη τοποθέτηση, επιτρέποντας την επικάλυψη των 

στοιχείων στην CSS2. Η CSS3 στη συνέχεια βελτιώθηκε περαιτέρω σε στυλ 

επεκτείνοντας τα χαρακτηριστικά της CSS2, συμπεριλαμβάνοντας κινούμενα σχέδια, 

μετάβαση και μετασχηματισμό. Όλα τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμα 

εργαλεία σε μια παρουσίαση πολυμέσων. 

 Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της γλώσσας CSS είναι η ευκολότερη 

συντήρηση των ιστοσελίδων και τα μικρότερα σε μέγεθος αρχεία (αφού οι ετικέτες 

μορφοποίησης γράφονται  μόνο μια φορά). Επίσης, όταν γίνεται χρήση ενός 
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εξωτερικού αρχείου CSS, ο φυλλομετρητής την πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια 

σελίδα του διαδικτυακού τόπου το αποθηκεύει στην μνήμη "cache", οπότε δεν 

χρειάζεται να το κατεβάσει ξανά κάθε φορά που κατεβάζει ο χρήστης κάποια άλλη 

σελίδα του ίδιου διαδικτυακού τόπου, έτσι αυξάνεται η ταχύτητα εμφάνισης των 

σελίδων. Τέλος, γίνεται καλύτερη "Search Engine Optimization" (SEO), αφού οι 

μηχανές αναζήτησης μπορούν πιο εύκολα να καταγράψουν και να αρχειοθετήσουν 

σκέτο περιεχόμενο. 

3.5 JavaScript 

Η Javascript έχει μια πληθώρα χρήσεων, αλλά οι πτυχές που πρέπει να 

εξετάσουμε είναι μόνο ένα μέρος της. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρουν οι 

δραστηριότητές της εντός της μηχανής περιήγησης (browser engine), σχετικά με το API 

παράθυρο. Tο API επιτρέπει στον web developer να τρέξει scripts στο πρόγραμμα 

περιήγησης του πελάτη, το οποίο φορτώθηκε με την ιστοσελίδα, ώστε να παρέχει 

λειτουργικότητα στην πλευρά του πελάτη, καθώς, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, η HTML απαιτεί πλήρη ανανέωση της σελίδας για να εκτελέσει μια 

αλλαγή. Η Javascript, όμως, μπορεί να αλλάξει τον κώδικα HTML της σελίδας, ενώ ο 

πελάτης παραμένει στην ίδια σελίδα.  

 Πρόκειται για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να προσθέσει δυνητικά υψηλή 

ποιότητα παρουσίασης στην εφαρμογή που σχεδιάζεται. Οι ικανότητες της Javascript 

στο πλαίσιο του Document Object Model (DOM) είναι εκτεταμένες, όπως η ικανότητα 

να αλλάξει και να δημιουργήσει στυλ, ετικέτες και μια σειρά ετικετών. Αυτό επιτρέπει 

στον web-developer να φορτώσει ένα script στον υπολογιστή του πελάτη, όταν ο 

δεύτερος ζητά μια ιστοσελίδα, ο πρώτος να τροποποιήσει αυτή την σελίδα ενώ ο 

πελάτης παράλληλα αλληλεπιδρά με αυτή τη σελίδα. Η Javascript επιτρέπει στον 

πελάτη-χρήστη να αλληλεπιδρά με το DOM event model, με αποτέλεσμα να ελέγχει 

διάφορες εργασίες (events) με τη Javascript. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί να 

αλλάξει το στυλ και τη θέση των στοιχείων αλλά και να αλληλεπιδράσει ακόμη πιο 

πολύπλοκα με κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, με την ετικέτα καμβά της HTML5 ο 

πελάτης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει bitmapped σκηνές. Η ικανότητα αυτή 

ενισχύεται περαιτέρω από τις υπάρχουσες ελεύθερες βιβλιοθήκες Javascript που 
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παρέχει ένα API. Για παράδειγμα, το EaselJS, ενισχύει την ευκολία δημιουργίας 

πλούσιων εφαρμογών στο Διαδίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

4.1 Σχεδιασμός ενός Διαδραστικού Online Help Desk 

Τα συστήματα υποβοήθησης χρηστών μέσω Διαδικτύου (Online customer 

service systems) έχουν εμφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που το Διαδίκτυο 

έγινε ευρέως χρησιμοποιούμενο. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα είχαν την μορφή 

γραπτών πληροφοριών με σταθερή κατάταξη. Έτσι, ένας χρήστης θα έπρεπε να 

αναγνώσει πλήθος ανούσιων για αυτόν πληροφοριών μέχρι να βρει αυτό που αναζητά. 

Έλειπε δηλαδή η διαδραστικότητα μεταξύ του χρήστη και του συστήματος.  

Επιπλέον, με την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού και την είσοδο νέων 

πολυμεσικών στοιχείων, τα συστήματα αυτά εμπλουτίστηκαν με πρόσθετες 

λειτουργίες, όπως εργαλεία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, διαδικτυακών 

αγοραπωλησιών κτλ.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα από τη μια πλευρά να προσφέρουν 

στον χρήστη περισσότερες επιλογές αλλά από την άλλη πλευρά  να είναι πιο δύσκολα 

στη χρήση. Απευθυνόταν, λοιπόν, κυρίως  σε έμπειρους χρήστες.   

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τον σχεδιασμό ενός Online 

Help Desk που είναι ιδιαίτερα  κατατοπιστικό και εύκολο στη χρήση. 

Ο σκοπός ενός Online Help Desk είναι να πληροφορήσει, να διευκολύνει τη 

διεκπεραίωση κάποιων λειτουργιών, να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων, να 

"διδάξει" τους χρήστες αλλά και να φέρει σε επικοινωνία τον χρήστη με τους εκάστοτε 

αρμόδιους. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, είναι σαφές ότι τόσο το περιβάλλον του εν 

λόγω λογισμικού όσο και η χρήση του πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη. 

Ανάλογα με τις ανάγκες που θέλουν να καλύψουν, τα Help Desk λογισμικά 

περιέχουν εγχειρίδια χρήσης, ενσωματωμένα ή σε μορφή αρχείων που ανακτώνται και 

αποθηκεύονται στον υπολογιστή, ενημερωτικά βίντεο και γραμμές αναζήτησης. 

Επίσης, προσφέρουν δυνατότητα επικοινωνίας με το αρμόδιο προσωπικό είτε άμεσα 

μέσω ζωντανής σύνδεσης με κείμενο, ήχο και εικόνα, είτε ασύγχρονα μέσω μηνυμάτων 

και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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4.2 Ανάπτυξη mishelp! 

 Κύριος σκοπός της ανάπτυξης του διαδικτυακού τόπου mishlep! είναι η 

προβολή ορισμένων πλεονεκτημάτων της γλώσσας Javascript και HTML5. Οπότε το 

περιεχόμενο του είναι μόνο ένα δείγμα των όσων θα μπορούσαν να προστεθούν σε ένα 

σύστημα υποβοήθησης των χρηστών του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα. 

Επίσης, πληροί ορισμένες μόνο από τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα όπως η προβολή δεδομένων, το "ανέβασμα αρχείων", η αυθεντικοποίηση του 

χρήστη κατά την είσοδό του στο σύστημα, η αποσύνδεση από το σύστημα κτλ. 

 Το mishelp! αποτελεί στην ουσία ένα σύνολο από ιστοσελίδες στις οποίες ο 

χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες για εγκατάσταση λογισμικού το οποίο είναι 

απαραίτητο στη φοίτηση στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, εικόνες και 

πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις των κτιρίων του Πανεπιστημίου, αρχείο με συχνές 

ερωτήσεις. Επίσης, μπορεί να θέσει ο ίδιος ο χρήστης μία ερώτηση μέσω μηνύματος 

στους αρμόδιους, αλλά και να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε αίτημά του. Τα 

ερωτήματα αυτά δημοσιοποιούνται στην σελίδα των αποριών. Παρακάτω γίνεται 

αναλυτική παρουσίαση του mishelp!.  

 Παρακάτω φαίνεται η αρχική οθόνη του mishelp!.  Αξίζει να σημειωθεί ότι 

δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην σχεδίαση των σελίδων ώστε να δημιουργηθεί ένα 

σύγχρονο περιβάλλον χρήστη. Τα στοιχεία λοιπόν που εμφανίζονται αρχικά στον 

χρήστη είναι ένα μήνυμα που τον ενημερώνει για τις λειτουργίες του συστήματος. 

Πάνω και δεξιά βρίσκεται το μενού του mishelp! το οποίο περιλαμβάνει τις εξής 

επιλογές: 

1. Αρχική 

2. Εγχειρίδια 

3. Εγκαταστάσεις 

4. Συχνές ερωτήσεις/ Requests 

5. Επικοινωνία 

6. Αποστολή Request 
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Εικόνα 12: Αρχική σελίδα mishelp! 

 Πάνω και αριστερά βρίσκεται η γραμμή αναζήτησης. Ο χρήστης εισάγει την 

λέξη-κλειδί που επιθυμεί και επιλέγει την κατηγορία στην οποία την αναζητά.  

 

Εικόνα 13: Γραμμή Αναζήτησης 

 Το κείμενο που βρίσκεται στην αρχική σελίδα ενημερώνει τον χρήστη για την 

υποχρεωτική σύνδεση που πρέπει να κάνει. Παρόλα αυτά, ακόμη κι αν ο χρήστης δεν 
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το παρατηρήσει και προσπαθήσει να μεταβεί σε κάποια από τις επιλογές του μενού, το 

σύστημα θα του εμφανίσει τη φόρμα εισόδου. Θεωρείται ότι ο χρήστης δεν μπορεί να 

κάνει εγγραφή στο σύστημα αφού "username" και "password" του δίνονται κατά την 

εισαγωγή του στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

 

Εικόνα 14: Φόρμα Εισόδου 

 Αφού εισάγει τα στοιχεία του και πατήσει "Είσοδος", η διακριτική σχεδίαση της 

σελίδας δείχνει στον χρήστη ότι εκτελείται κάποια λειτουργία. 
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Εικόνα 15: Είσοδος 

 Αφού λοιπόν γίνει η σύνδεση, ο χρήστης μπορεί να πλοηγείται ανάμεσα στις 

επιλογές του μενού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό κουμπί "Σύνδεση", πλεόν 

ονομάζεται "Αποσύνδεση" και όπως συμπεραίνεται από το όνομά του χρησιμοποιείται 

για να αποσυνδεθεί ο χρήστης. 

 Στα εγχειρίδα ο χρήστης μπορεί να βρει υλικό που θα τον βοηθήσει στην 

εγκατάσταση των λογισμικών που χρησιμοποιούνται κατά την φοίτηση στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.  

 

Εικόνα 16: Εγχειρίδια 

 Κάποια από τα εγχειρίδια εγκατάστασης εμφανίζονται με τη μορφή wizards. 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται το wizard για την εγκατάσταση του λογισμικού 

"BlueJ". 
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Εικόνα 17: Wizard για εγκατάσταση BlueJ 

 

Εικόνα 18: Wizard - Βήματα 

 Κάποια εγχειρίδια ανοίγουν ως αρχεία pdf σε ξεχωριστές καρτέλες και άλλα ο 

χρήστης μπορεί να τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. 
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Εικόνα 19: Άνοιγμα αρχείου σε νέα καρτέλα 

 

Εικόνα 20: Αποθήκευση αρχείου στον υπολογιστή 

 Στην επιλογή "Εγκαταστάσεις" ο χρήστης βρίσκει εικόνες από τα κτίρια του 

Πανεπιστημίου, τις οποίες μάλιστα μπορεί να τις μεγενθύνει (φυσικά με δεξί κλικ στην 

εικόνα έχει τη δυνατότητα για περαιτέρω επιλογές όπως αποθήκευση εικόνας, ορισμού 

ως ταπετσαρία κτλ., επιλογές που τις κληρονομεί το σύστημα λόγω των λειτουργιών 

του φυλλομετρητή). 
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Εικόνα 21: Εγκαταστάσεις κτιρίων 

 

Εικόνα 22: Εικόνα του μεσορόφου 
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Εικόνα 23: Εικόνα σε μεγέθυνση 

 Στις "Συχνές Ερωτήσεις/ Requests" ο χρήστης μπορεί να βρει χρήσιμες 

πληροφορίες για το πρόγραμμα. Οι συχνές ερωτήσεις είναι εξαρχής δομημένες από τον 

διαχειριστή του mishelp!.  

 

Εικόνα 24: Συχνές Ερωτήσεις 
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 Σκοπός των Requests είναι να εμφανίζονται εδώ απορίες των φοιτητών. Οι 

φοιτητές μπορούν να στέλνουν απορίες μέσω της επιλογής "Αποστολή Request" του 

μενού. 

 

Εικόνα 25: Requests 

 Η φόρμα επικοινωνίας χρησιμεύει για να επικοινωνεί  ο χρήστης με το αρμόδιο 

προσωπικό.  
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Εικόνα 26: Επικοινωνία 

 Η φόρμα για αποστολή Request παρουσιάζεται παρακάτω.  

 

Εικόνα 27: Αποστολή Request 

 Τα αρχεία που ανεβάζει ο χρήστης, αποθηκεύονται σε υποφάκελο που φέρει το 

όνομά του, στον φάκελο uploads του συστήματος (C:\wamp\www\aliki\uploads). 

 Όπως προαναφέρθηκε ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει σύνθετη 

αναζήτηση πληκτρολογώντας μία λέξη-κλειδί και επιλέγοντας μια κατηγορία. 
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Εικόνα 28: Σύνθετη Αναζήτηση 

 

Εικόνα 29: Αποτελέσματα Αναζήτησης 

Διαχείριση αιτημάτων 

 Αφού στείλει ένα αίτημα (request) ο χρήστης, ο διαχειριστής του διαδικτυακού 

τόπου έχει τη δυνατότητα να το επεξεργαστεί. Τα αιτήματα εμφανίζονται στη σελίδα 

http://localhost/aliki/administrator 
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Εικόνα 30: Mishelp! Administrator 

 Ο διαχειριστής συμπληρώνει τη φόρμα εισόδου με username: admin και 

password: 12345. Στην οθόνη του διαχειριστή εμφανίζονται όλα τα αιτήματα που έχουν 

σταλεί από όλους τους χρήστες.  

 

 Εικόνα 31: Διαχείριση Requests 
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 Ο διαχειριστής έτσι έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί κάθε ένα από τα 

αιτήματα που έχουν σταλεί. 

 

 

Εικόνα 32: Λεπτομέρειες Request 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Το Διαδίκτυο είχε αρχικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά εγγράφων και 

πληροφοριών. Από τότε πάρα πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει και εξελιχθεί. Παρόλο 

που η τεχνολογία έχει κάνει τεράστιες προόδους όσον αφορά την διαδραστικότητα 

μεταξύ του χρήστη με την εφαρμογή, μένουν ακόμα αρκετά να γίνουν ώστε να φθάσει 

στο επίπεδο των εφαρμογών γραφείου. 

Η παρουσία ή η απουσία μιας ουσιαστικής και κατάλληλης αρχιτεκτονικής 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία ενός συστήματος πληροφοριών του 

Διαδικτύου. Πρώτον, η δημιουργία μιας στιβαρής αρχιτεκτονικής βοηθά στην αποφυγή 

μεγάλων κινδύνων κατά τη δημιουργία ενός συστήματος. Δεύτερον, μια τέτοια 

αρχιτεκτονική παρέχει στον προγραμματιστή τη δυνατότητα να βελτιώσει και να 

αναπτύξει μελλοντικά το υπάρχον σύστημα με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια χωρίς 

να χρειάζεται να επαναλαμβάνει συνεχώς κομμάτια της εργασίας του. 

Τα τελευταία χρόνια, οι Μέθοδοι Web Engineering έχουν βελτιώσει την 

ανάπτυξη εφαρμογών Web αφού ακολουθούν συγκεκριμένες αρχές ανάπτυξης 

λογισμικού. Αυτές οι μέθοδοι έχουν παράσχει ελπιδοφόρα αποτελέσματα για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης των παραδοσιακών εφαρμογών Web. Ωστόσο, δεν 

υποστηρίζουν σωστά τις απαιτήσεις αλληλεπίδρασης, παρουσίασης και 

εκφραστικότητας της συμπεριφοράς  που απαιτούνται από τις RIAs. Πρώτον, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και του συστήματος, το οποίο υλοποιείται κυρίως 

στην πλευρά του πελάτη, δεν περιγράφεται με την ίδια λεπτομέρεια όπως η 

λειτουργικότητα του συστήματος και η πλοήγηση. Και δεύτερον, δεν υπάρχει σαφής 

διάκριση μεταξύ της αλληλεπίδρασης, η οποία περιγράφει το σύνολο των ενεργειών 

που ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει από κοινού με το Σύστημα Web και τη διεπαφή, η 

οποία συνιστά τα γραφικά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτήν την αλληλεπίδραση 

(κουμπιά, πλέγματα, στοιχεία πολυμέσων, κλπ.). 

Από τη μελέτη των σχετικών με τις model/ framework - driven μεθοδολογίες 

ανάπτυξης προκύπτει ότι ενώ οι περισσότερες τεχνολογίες - πλαίσια έχουν σχεδιαστεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε να απλοποιούν και να αυτοματοποιούν των κώδικα των 

εφαρμογών από την πλευρά του πελάτη, δεν υποστηρίζουν ούτε την σχεδίαση της 

επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή ούτε την υλοποίηση από την πλευρά του 
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εξυπηρετητή. Από την άλλη πλευρά και όσον αφορά τις model-driven μεθόδους 

ανάπτυξης εφαρμογών, συμπεραίνεται ότι στοχεύουν σε μία πιο κατανοητή 

προσέγγιση, καλύπτοντας περισσότερες φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης της 

εφαρμογής καθώς και περισσότερα επίπεδα της εφαρμογής (πελάτη, εξυπηρετητή, 

επικοινωνία). 

 Όσον αφορά την εφαρμογή mishelp! συμπεραίνεται ότι πρόκειται για μια 

εφαρμογή με ιδιαίτερα σύγχρονο περιβάλλον πλοήγησης που σίγουρα είναι πιο φιλικό 

προς τον χρήστη. Βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι η έλλειψη ανάγκης για 

πλήρη επαναφόρτωση των σελίδων, γεγονός που οφείλεται στην χρήση της JavaScript. 

Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια εφαρμογή που θα έπρεπε να βελτιωθεί πολύ πριν γίνει 

χρηστική σε έναν οργανισμό όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

 Συνοπτικά, συμπεραίνεται ότι οι πτυχές της διαδικασίας ανάπτυξης που 

χωλαίνουν σήμερα και για αυτό το λόγο θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέματα 

μελλοντικής έρευνας είναι επιγραμματικά:  

 Ο κύκλος ζωής σχεδίασης και ανάπτυξης των εφαρμογών 

 Η μεθοδολογία σχεδιασμού 

 Ο πελατο-κεντρικός σχεδιασμός  

 Η υποστήριξη εργαλείων και τεχνολογιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τεχνολογίες RIA 

Google Web toolkit 

 Το GWT είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα ανάπτυξης πλαισίου της Java 

που επιτρέπει στους προγραμματιστές Web να χρησιμοποιούν τη Java για τη 

δημιουργία εφαρμογών Ajax. Περιλαμβάνει, επίσης, βιβλιοθήκες κώδικα που 

χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές. Ένα πλεονέκτημα του GWT είναι ότι οι 

προγραμματιστές μπορούν να αξιοποιήσουν τα διάφορα εργαλεία Java κατά τη 

δημιουργία RIA. Ο "compiler" του GWT μετατρέπει τον κώδικα Java σε καθαρό 

κώδικα JavaScript. Ο κώδικας έχει σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρά με τη "runtime" 

μηχανή του Java-server της Google και έχει βελτιστοποιηθεί ως προς το μέγεθος και 

την αποτελεσματικότητα. Εκτός από τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών, με το 

GWT οι προγραμματιστές μπορούν να κατασκευάσουν επίσης κομμάτια της 

λειτουργικότητας των RIAs σε υπάρχουσες ιστοσελίδες. 

ASP.Net Ajax 

 Ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής του εργαλείου ανάπτυξης εφαρμογών της 

Microsoft είναι η ASP.Net Ajax, η οποία αποτελείται από επεκτάσεις της γλώσσας ASP 

της εταιρείας. Το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα δικτυακό περιβάλλον εξυπηρετητή 

(server) για τη δημιουργία δυναμικών διαδικτυακών εφαρμογών, ιστοσελίδων και 

διαδικτυακών υπηρεσιών. Το Visual Studio είναι το περιβάλλον ανάπτυξης της 

Microsoft για τη δημιουργία εφαρμογών που τρέχουν μεταξύ της  ASP.Net και του 

πελάτη (client). Οι επεκτάσεις της τεχνολογίας Ajax επιτρέπουν στις εφαρμογές  του 

Visual Studio να τρέχουν μέσω ενός φυλλομετρητή με μια μηχανή Ajax και να 

συνδέονται σε έναν εξυπηρετητή ASP.Net. Με αυτές τις επεκτάσεις, οι 

προγραμματιστές της .Net μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες τους, 

καθώς και τα εργαλεία και τις υποδομές εξυπηρετητή που γνωρίζουν ήδη για τη 

δημιουργία εφαρμογών Ajax. Η ASP.Net Ajax συμβαδίζει με πολλούς φυλλομετρητές. 

Adobe flash, AiR, and flex  
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 Η Adobe έχει υιοθετήσει ευρέως το εργαλείο συγγραφής Flash για RIA που 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1996. Το Flash είναι ένα σύνολο τεχνολογιών για 

πολυμέσα που χρησιμοποιούν μια μηχανή εκτέλεσης της ίδιας εταιρείας. Με αυτό τον 

τρόπο ο προγραμματιστής RIA έχει τη δυνατότητα να προσθέσει κίνηση και 

διαδραστικότητα. Η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να χειριστεί "vector" και "raster" 

γραφικά, να επιτρέπει την αμφίδρομη ροή ήχου και βίντεο και να παρέχει 

λειτουργικότητα διεπαφής, όπως η μεταφορά και απόθεση αρχείων ανάμεσα σε ένα 

πρόγραμμα περιήγησης και την επιφάνεια εργασίας. Η Adobe έχει επεκτείνει το 

μοντέλο προγραμματισμού μέσω του AIR και του περιβάλλοντος ανάπτυξης Flex.  

 To AIR είναι μια αυτόνομη "runtime machine" που εκτελεί JavaScript και Flash 

εφαρμογές χωρίς τη βοήθεια κάποιου φυλλομετρητή. To Flex είναι ένα περιβάλλον 

προγραμματισμού για τη δημιουργία Flash και AIR εφαρμογών. Η ανάπτυξη των RIA 

σε Flash μπορεί να είναι δύσκολη για πολλούς προγραμματιστές, επειδή η Adobe 

κυκλοφόρησε αρχικά την τεχνολογία για το σχεδιασμό γραφικών και όχι για την 

ανάπτυξη εφαρμογών. Η Adobe πρόσθεσε δυνατότητες προγραμματισμού αργότερα. Οι 

βασισμένες σε Adobe RIA εφαρμογές μπορούν να τρέξουν είτε μέσω του 

φυλλομετρητή είτε τοπικά στο λειτουργικό σύστημα που τις φιλοξενεί. Οι εφαρμογές 

RIA έχουν πρόσβαση στο σύνολο του τοπικού αποθηκευτικού χώρου και στο σύστημα 

αρχείων του χρήστη, παρέχοντας του έτσι περισσότερες λειτουργίες,  όταν βρίσκεται 

εκτός σύνδεσης. 

Microsoft Silverlight 

 Η Microsoft Silverlight είναι μια ελεύθερη, συμβατή με όλα τα προγράμματα 

περιήγησης, τις πλατφόρμες, τις συσκευές και τις runtime μηχανές για την ανάπτυξη 

RIA μέσω του Visual Studio. Η πλατφόρμα συντάσσει τον κώδικα του ASP.Net 

εξυπηρετητή, επεξεργάζεται δεδομένα από μια βάση δεδομένων, και τον βελτιστοποιεί. 

Προσφέρει, επίσης, HTML, καθώς και Silverlight κώδικα, ο οποίος παρέχει πλούσιες 

πολυμεσικές δυνατότητες.  

 Οι Silverlight εφαρμογές μπορούν να τρέχουν μέσα στα προγράμματα 

περιήγησης Firefox, Internet Explorer, Safari μέσω ενός plug-in αλλά και μέσα από τα 
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Windows ή το Mac OS. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εν λόγω τεχνολογία είναι 

διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα της σειράς Symbian S60. Επιπλέον, η Silverlight 

υποστηρίζει προηγμένα πολυμέσα, συμπεριλαμβανομένων "vector" γραφικών και 

βίντεο και δημιουργεί προγράμματα που έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στις 

υπάρχουσες εφαρμογές Web. 

Sun Microsystems’  Javafx 

 H εταιρεία Sun εκμεταλλευόμενη την ευρεία χρήση της Java, η οποία "τρέχει" 

σε περισσότερους από 800 εκατομμύρια υπολογιστές και περισσότερα από 2,1 

δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, και κατ' επέκταση τους πολλούς προγραμματιστές 

Java, ανέπτυξε την πλατφόρμα JavaFX. Η πλατφόρμα αυτή βοηθά τους 

προγραμματιστές να αναπτύξουν RIAs. 

 Η τεχνολογία λειτουργεί με JavaFX Script, σχεδιασμένο για εύκολη χρήση από 

τους προγραμματιστές διεπαφών ή σχεδιαστές οπτικών πολυμέσων εξοικειωμένων με 

scripting γλώσσες. Η Sun εργάζεται πάνω σε ένα εργαλείο για τους σχεδιαστές που 

είναι πιο εξοικειωμένοι με την οπτική διάταξη εργαλείων. Οι εφαρμογές JavaFX 

λειτουργούν είτε τοπικά στο λειτουργικό σύστημα είτε με τη βοήθεια φυλλομετρητών.  
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