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Περίληψη 

Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί το τελευταίο μοντέλο των συνεχώς 

εξελισσόμενων υπολογιστικών συστημάτων, σε μία προσπάθεια κάλυψης των διαρκώς 

αυξανόμενων αναγκών σε υπολογιστικούς πόρους. Ωστόσο υπάρχει γενικώς μία σύγχυση 

σχετικά με το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Με απλά λόγια μπορεί να οριστεί ως ένα 

μοντέλο που καθιστά εφικτή την εύκολη και κατ’ απαίτηση πρόσβαση μέσω δικτύου σε 

μια κοινόχρηστη δεξαμενή προσαρμόσιμων υπολογιστικών πόρων. Ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά του είναι η ελαστικότητα, η δυνατότητα μαζικής κλιμάκωσης και η 

πληρωμή βάση χρήσης. Οι τρεις κύριες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους είναι το 

λογισμικό, η πλατφόρμα και η υποδομή ως υπηρεσία (SaaS, PaaS, IaaS), ενώ τα κύρια 

μοντέλα ανάπτυξης τους συμπεριλαμβάνουν τα δημόσια ή ιδιωτικά νέφη. 

Κύριο μέλημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πέρα από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση του μοντέλου και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, είναι ο σχεδιασμός 

και η ανάπτυξη μίας εφαρμογής νέφους, καθώς και η εγκατάσταση της σε κάποια 

παρεχόμενη υποδομή ως υπηρεσία. Αντικείμενο της εφαρμογής είναι η επιστημονική 

έρευνα και κατ’ επέκταση η διευκόλυνση της τελευταίας με τη χρήση λογισμικού που 

παρέχεται ως υπηρεσία και είναι προσβάσιμο μέσω ενός περιηγητή διαδικτύου. 

Πρώτη επιδίωξη, βάσει του σχεδιασμού της εφαρμογής, είναι η ενοποίηση 

υπηρεσιών όπως η οργάνωση και διαχείριση του ερευνητικού υλικού, η πρόσβαση σε αυτό 

από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε συσκευή και η εύρεση και αποθήκευση υλικού 

και βιβλιογραφικών αναφορών μέσω αναζήτησης σε μεγάλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

επιστημονικού περιεχομένου, όπως το Google Scholar. Καθώς βέβαια πρόκειται για μία 

εφαρμογή νέφους, απώτερος στόχος είναι η δυνατότητα συνεργατικής έρευνας μεταξύ των 

χρηστών της εφαρμογής ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι στο ίδιο γεωγραφικό σημείο ή όχι. 

Κάτι τέτοιο μπορεί άλλωστε να έχει ως συνέπεια την επιτάχυνση της ερευνητικής 

διαδικασίας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε διάφορους επιστημονικούς 

τομείς. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Υπολογιστικό νέφος, λογισμικό ως υπηρεσία, μηχανή αναζήτησης, 

συνεργατική έρευνα 
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Abstract 

Cloud computing is the latest model of continuously evolving computer systems, 

in an effort to fill the ever-growing demand for computing resources. However there is a 

general confusion on what cloud computing represents. In short can be defined as a model 

for enabling ubiquitous and on-demand network access to a shared pool of configurable 

computing resources. Some key features of cloud computing are elasticity, mass scaling 

and payment based on usage. The three main cloud computing services are software, 

platform and infrastructure as a service (SaaS, PaaS, IaaS), while the main deployment 

models include public or private clouds. 

The main concern of this thesis, apart from literature survey of cloud computing 

and its services, is the design and development of a cloud application, as well as its 

installation on a certain infrastructure as a service. The application ‘s objective is scientific 

research and thus facilitate the latter using software as a service and so is accessible via a 

web browser. 

First of all the application, by design, is expected to integrate services such as the 

organization and management of research material, provide access to it from anywhere 

using any device and finding and storing research material and citations to it by searching 

in large electronic scientific content libraries, such as Google Scholar. Since this is a cloud 

application, the ultimate goal of course is the possibility of collaborative research among 

users of the application regardless of whether they are in the same geographic location or 

not. Moreover this may result in accelerating research process and reaching useful 

conclusions in various scientific fields. 

 

Keywords: Cloud computing, software-as-a-service, search engine, collaborative research 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά αφενός την εν γένει μελέτη των 

χαρακτηριστικών και διαφόρων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, αλλά κυρίως την 

ανάπτυξη εφαρμογής που θα εγκατασταθεί σε υποδομή που παρέχεται ως υπηρεσία και 

θα διατεθεί υπό τη μορφή του λογισμικού ως υπηρεσία. Το αντικείμενο δε της εφαρμογής 

αφορά την ακαδημαϊκή έρευνα σε μία προσπάθεια να επιλυθούν ζητήματα όπως η 

αναζήτηση ακαδημαϊκού υλικού, η πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε σημείο και 

οποιαδήποτε συσκευή και η συνεργατική έρευνα μεταξύ ατόμων από διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές σε μία ενιαία πλατφόρμα. 

Η έλευση και διάδοση του διαδικτύου πριν από περίπου 20 χρόνια έλυσε 

σημαντικά ζητήματα επικοινωνίας και διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό το διαμοιρασμό 

πληροφοριών. Ωστόσο μέχρι τα τέλη περίπου της προηγούμενης δεκαετίας το πρόβλημα 

που συνέχιζε να υφίσταται αφορούσε το διαμοιρασμό και συνεπώς την κατά απαίτηση 

χρήση υπολογιστικών πόρων. Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους 

(cloud computing), είναι πλέον δυνατός ο διαμοιρασμός υπολογιστικών πόρων για την 

εκτέλεση σημαντικών εργασιών καθώς και η πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους από 

οποιονδήποτε και από οπουδήποτε. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η εφαρμογή 

που αναπτύχθηκε ώστε να είναι σε μεγάλο βαθμό δυνατή η συνεργατική έρευνα μεταξύ 

ομάδων επιστημόνων και ερευνητών και το υλικό αυτής να βρίσκεται σε ένα κεντρικό 

σημείο και να είναι προσβάσιμο από όλους μέσω ενός περιηγητή διαδικτύου. 

Ανάλογες προσπάθειες έχουν ξεκινήσει ήδη από τα μέσα περίπου της δεκαετίας 

του 2000 με εφαρμογές όπως το Zotero και το ResearchGate, οι οποίες έχουν αναπτύξει 

μία μεγάλη κοινότητα ερευνητών. Δεν είναι τυχαίο επίσης πως οι εν λόγω εφαρμογές 

έχουν λάβει σημαντικές χρηματοδοτήσεις τόσο από μεγάλους επενδυτικούς οργανισμούς 

και πανεπιστήμια, όσο και από ανεξάρτητους επενδυτές, καθώς θεωρείται πως μέσω των 

υπηρεσιών τους μπορεί να γίνει ευκολότερα έρευνα μεγάλης κλίμακας και να επέλθουν σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας σε ερευνητικό επίπεδο είναι η διερεύνηση των πτυχών του 

υπολογιστικού νέφους και των εφαρμογών του, με ποιο τρόπο μας εξυπηρετεί αλλά και τι 
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προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Επιπλέον έμφαση δίνεται στην ανάλυση των 

διαφόρων τύπων υπηρεσιών νέφους, καθώς επίσης και των δημοφιλέστερων 

περιβαλλόντων και υποδομών ανάπτυξης και φιλοξενίας λογισμικού στο νέφος. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη διαδικτυακής 

εφαρμογής, η οποία θα εγκατασταθεί σε παρεχόμενες υποδομές στο νέφος. Η εφαρμογή 

επικεντρώνεται στον τομέα της επιστημονικής έρευνας με κύριους στόχους της την 

παροχή δωρεάν υπηρεσιών μέσω περιηγητή διαδικτύου, τη δυνατότητα αναζήτησης 

επιστημονικού/ερευνητικού υλικού, ενώ βασικός πυλώνας της είναι η συνεργατική έρευνα 

μεταξύ των χρηστών της. 

Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση της εφαρμογής πραγματοποιείται με γνώμονα: 

 Τη συγκέντρωση των εγγράφων και βιβλιογραφικών αναφορών της 

έρευνας σε ένα κεντρικό σημείο, προσβάσιμο από οπουδήποτε. 

 Την αναζήτηση εγγράφων εντός της εφαρμογής με πηγές δεδομένων 

μηχανές αναζήτησης ακαδημαϊκού υλικού, όπως το Google Scholar. 

 Δυνατότητα συνεργασίας των χρηστών της εφαρμογής, με το μηχανισμό 

αποστολής πρόσκλησης σε συγκεκριμένο ερευνητικό έργο. 

 1.3  Διάρθρωση της μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη. Αρχικά 

πραγματοποιείται μία ανάλυση των χαρακτηριστικών και των υπηρεσιών υπολογιστικού 

νέφους, για να ακολουθήσει η εκτενής περιγραφή του σχεδιασμού και της υλοποίησης της 

εφαρμογής, καθώς και η λεπτομερής παρουσίαση της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των υπολογιστικών 

συστημάτων με κατάληξη μία πρώτη περιγραφή του υπολογιστικού νέφους. Εν συνεχεία 

στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του τελευταίου, ενώ στο 

αμέσως επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμογές που μπορεί να έχει τόσο για 

προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση. Κλείνοντας το θεωρητικό μέρος, στο 

πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος οι τεχνικές και τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται στις κατεξοχήν εφαρμογές υπολογιστικού νέφους, καθώς επίσης και με 

ποιους τρόπους η εξάπλωση του έχει συμβάλλει θετικά και που αντιμετωπίζονται τα 

μεγαλύτερα προβλήματα. 

Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια αφορούν ουσιαστικά όλη την πορεία προς την 

υλοποίηση της εφαρμογής που υλοποιήθηκε, του ResearchGr. Συγκεκριμένα, στο έκτο 
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κεφάλαιο καταγράφονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής, όπως διαμορφώθηκαν από τις 

αρχικές σκέψεις υλοποίησης της, καθώς επίσης και οι τεχνολογίες που απαιτούνται για να 

υποστηριχθεί μία τέτοια εφαρμογή. Ως συνέπεια των παραπάνω προκύπτει ο σχεδιασμός 

του ResearchGr που αναλύεται σε βάθος στο έβδομο κεφάλαιο. Σε συνέχεια αυτού, στο 

όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται η υλοποίηση της εφαρμογής με παράθεση χαρακτηριστικών 

κομματιών κώδικα και παραπομπές προς το παράρτημα ή στο αποθετήριο της στο Github 

όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς επίσης και η εγκατάσταση της στις υποδομές νέφους 

που παρέχει η Google (Compute Engine/Cloud SQL). Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται βήμα-βήμα οι δυνατότητες και οι λειτουργίες της εφαρμογής μέσα από 

εικόνες.
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 2 Υπολογιστικά συστήματα 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων, με 

βασικό σκοπό την επίλυση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων. 

 2.1  Το πρόβλημα της υπολογιστικής ισχύος 

Η τεχνολογία των υπολογιστών κατά τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια έχει 

υποστεί μια σειρά αλλαγών τόσο σε επίπεδο υλικών και της αρχιτεκτονικής τους όσο και 

σε επίπεδο περιβάλλοντος εργασίας και αλληλεπίδρασης. Σε αντίθεση με τη χρήση ενός 

κεντρικού υπολογιστή για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, ένα παράλληλο 

ή/και κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης 

πολλών υπολογιστών, μέσω δικτύου ή διαδικτύου, με στόχο την επίλυση προβλημάτων 

μεγάλης κλίμακας  [13]. 

 

Εικόνα 2-1: Εξέλιξη στην εποχή της πληροφορίας 

 2.1.1 Συγκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα 

Ως συγκεντρωτική υπολογιστική (Centralized Computing) χαρακτηρίζεται το 

μοντέλο στο οποίο η υπολογιστική ισχύς παρέχεται από ένα φυσικό σύστημα. Όλοι οι 

πόροι (επεξεργαστής, μνήμη και αποθηκευτικά μέσα) είναι συγκεντρωμένοι και πλήρως 

αλληλεξαρτώμενοι μέσα σε ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα. 
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Οι επιδόσεις αυτών των συστημάτων μπορεί μεν να είναι ως επί το πλείστο κατά 

πολύ ανώτερη από ένα οικιακό υπολογιστή, ωστόσο με τη δραστική αύξηση χρήσης του 

διαδικτύου τα τελευταία χρόνια προκύπτει το ζήτημα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου 

αριθμού χρηστών. Ως εκ τούτου, πέρα από την ανάγκη για υπολογιστικά συστήματα 

υψηλών επιδόσεων (high-performance computing - HPC) έρχεται στην επιφάνεια και 

εκείνη για υπολογιστικά συστήματα υψηλού όγκου λήψης και αποστολής δεδομένων 

(high-throughput computing - HTC). 

 2.1.2 Παράλληλα υπολογιστικά συστήματα 

Στα παράλληλα υπολογιστικά συστήματα (Parallel Computing), όλες οι μονάδες 

επεξεργασίας είναι είτε στενά συνδεδεμένες (tightly-coupled) με κεντρική κοινόχρηστη 

μνήμη ή χαλαρά συνδεδεμένες (loosely-coupled) με κατανεμημένη μνήμη. Η μεταξύ τους 

επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω της κοινής μνήμης ή μέσω μηνυμάτων[13]. 

Κατά αυτό τον τρόπο ο φόρτος εργασίας μπορεί να διαμοιράζεται και να εκτελείται 

παράλληλα σε περισσότερες της μίας επεξεργαστικές μονάδες. Για να επιτευχθεί βέβαια 

κάτι τέτοιο θα πρέπει και το πρόγραμμα που εκτελείται να είναι γραμμένο αναλόγως. Η 

τεχνική αυτή αναφέρεται συνήθως ως παράλληλος ή ταυτόχρονος προγραμματισμός 

(parallel or concurrent programming). 

Ακόμη και σε αυτό τον τύπο συστημάτων βέβαια εξακολουθεί να ισχύει ο 

περιορισμός ότι όλοι οι υπολογιστικοί πόροι πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο φυσικό 

μηχάνημα. Κατά συνέπεια ανακύπτει η ανάγκη υλοποίησης μίας αρχιτεκτονικής στην 

οποία ο φόρτος εργασίας να μπορεί να κατανεμηθεί και σε ανεξάρτητα φυσικά 

μηχανήματα. 

 2.2  Διαμερισμός του προβλήματος 

 2.2.1 Κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα (Distributed Computing) 

Ένα κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα (Distributed Computing) αποτελείται 

από πολλά αυτόνομα φυσικά μηχανήματα, καθένα από τα οποία διαθέτει τους δικούς του 

υπολογιστικούς πόρους. Η επικοινωνία μεταξύ των μηχανημάτων επιτυγχάνεται με την 

ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω δικτύου ή/και διαδικτύου. 

Ως συνέπεια της δικτυακής επικοινωνίας παύει πλέον να ισχύει και ο περιορισμός 

της εγκατάστασης των μηχανημάτων σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις στις οποίες οι διακομιστές μίας εταιρίας ή ενός παρόχου υπηρεσιών 
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διαδικτύου είναι εγκατεστημένοι σε Κέντρα Δεδομένων (στο εξής data center1)  σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός 

μεγαλύτερη ευελιξία σε ότι αφορά για παράδειγμα την παραμετροποίηση ή τις 

δυνατότητες επέκτασης του συστήματος και αφετέρου μεγαλύτερη ασφάλεια και 

προστασία του συστήματος από βλάβες ή φυσικές καταστροφές, καθώς αυτές θα 

επηρεάσουν ένα μέρος και όχι το σύνολο του συστήματος  [35]. 

 2.2.2 Υπολογιστικό πλέγμα (Grid Computing) 

Με τη χρήση κατανεμημένων συστημάτων μπορεί μεν να ξεπεράστηκαν αρκετά 

εμπόδια, ωστόσο ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τα μηχανήματα που αποτελούν το 

σύστημα ανήκουν σε κάποιον οργανισμό. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που για την 

επίλυση κάποιου ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας υπολογιστικού προβλήματος ο οργανισμός 

δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους; 

Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει το επονομαζόμενο υπολογιστικό πλέγμα (grid 

computing), το οποίο μπορεί να θεωρηθεί η εξέλιξη των κατανεμημένων συστημάτων. Η 

βασική διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι ένα πλέγμα είναι σε θέση 

να διαχειριστεί κατανεμημένους υπολογιστικούς πόρους, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται 

σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, να αποτελούνται από διαφορετικά υλικά 

(hardware) ή/και να λειτουργούν με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα [5]. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ενός τέτοιου συστήματος είναι η χρήση κατάλληλου 

λογισμικού που παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού του εκάστοτε προβλήματος στα 

συνδεδεμένα μηχανήματα. Η υλοποίηση του μπορεί να επιτευχθεί είτε διαμέσου των 

υπολογιστών ενός οργανισμού ή σε κάποια μορφή δημόσιας συνεργασίας μέσω των 

υπολογιστών ανεξάρτητων χρηστών που συμμετέχουν στο πλέγμα. Η ορθή λειτουργία του 

πλέγματος βασίζεται στη χρησιμοποίηση πόρων των μηχανημάτων που το αποτελούν για 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα την ίδια χρονική στιγμή [35]. 

Τα εν λόγω συστήματα αποσκοπούν κυρίως στην επίλυση επιστημονικών ή 

τεχνικών προβλημάτων και διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. 

 Πλέγματα υπολογισμού ή δεδομένων (computational or data grids) 

 Πλέγματα Peer-to-Peer (P2P). 

                                                             
1 Ως data center ορίζεται ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι διακομιστές ενός οργανισμού, ο οποίος 

μπορεί να βρίσκεται είτε τοπικά εντός του κτιρίου του οργανισμού, είτε απομακρυσμένα σε εταιρία που 

παρέχει ανάλογες υπηρεσίες (χώρο εγκατάστασης, δικτύωσης κτλ.). 
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 2.2.2.1 Πλέγματα υπολογισμού ή δεδομένων 

Οι δημοφιλέστερες εφαρμογές της πρώτης κατηγορίας έχουν υλοποιηθεί είτε από 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είτε από μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται τόσο στο 

χώρο της τεχνολογίας, όσο και σε εκείνον της έρευνας και σχετίζονται ως επί το πλείστο 

με την επίλυση διάφορων επιστημονικών προβλημάτων. Από την προσομοίωση 

αναδίπλωσης πρωτεϊνών (Folding@home - https://folding.stanford.edu/) και την ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος ή ακόμη και 

κοινωνικών ζητημάτων (World Community Grid - http://www.worldcommunitygrid.org), 

μέχρι την επεξεργασία καταγεγραμμένων ραδιοφωνικών σημάτων με στόχο την 

αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη ύπαρξη  εξωγήινων μορφών ζωής. 

 

Εικόνα 2-2: Το World Community Grid της IBM 

Το λογισμικό στο οποίο βασίζεται η υλοποίηση των πλεγμάτων υπολογισμού ή 

δεδομένων μπορεί να διαχωριστεί σε δύο αυτοτελή κομμάτια. Το πρώτο εξ’ αυτών 

βρίσκεται στα συστήματα του οργανισμού, το οποίο αναλαμβάνει αφενός την κατάτμηση 

και το διαμοιρασμό του προς επίλυση προβλήματος στους συνδεδεμένους χρήστες και 

αφετέρου τη λήψη των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας. Από την άλλη μεριά ο κάθε 

χρήστης που συνδέεται στο πλέγμα πρέπει να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του το 

λογισμικό που λαμβάνει τα δεδομένα και κατόπιν επεξεργασίας στέλνει τα αποτελέσματα 

πίσω στο κεντρικό σύστημα για να λάβει ένα νέο τμήμα του προβλήματος κ.ο.κ. 

https://folding.stanford.edu/
http://www.worldcommunitygrid.org/
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 2.2.2.2 Πλέγματα Peer-to-Peer 

Ο όρος Peer-to-Peer έγινε ευρέως γνωστός κυρίως με την υλοποίηση και διάδοση 

εφαρμογών διαμοιρασμού αρχείων απ’ ευθείας μεταξύ των χρηστών τους. Συνεπώς βάσει 

της αρχιτεκτονικής των πλεγμάτων Peer-to-Peer δεν απαιτείται η ύπαρξη κάποιου 

κεντρικού συστήματος. Τα συστήματα των χρηστών μπορούν ταυτόχρονα να λάβουν, 

αλλά και να στείλουν δεδομένα από/προς άλλους χρήστες του δικτύου. 

Σε αντίθεση λοιπόν με την προηγούμενη κατηγορία, στα πλέγματα Peer-to-Peer 

δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα διασύνδεσης των χρηστών. Το δίκτυο σε αυτή 

την περίπτωση διαμορφώνεται αυθαίρετα, ανάλογα με τους συνδεδεμένους χρήστες. 

Καθώς δε οι χρήστες ενός τέτοιου δικτύου μπορούν ανά πάσα στιγμή να το εγκαταλείψουν 

τόσο το μέγεθος, όσο και η τοπολογία του μπορούν να διαμορφώνονται με πλήρως 

δυναμικό τρόπο [13]. 

 2.3  Υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing) 

Αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια οι όροι υπολογιστικό πλέγμα και υπολογιστικό 

νέφος συγχέονται. Ωστόσο βάσει της αρχιτεκτονικής και των χαρακτηριστικών τους έχουν 

αρκετές διαφορές [35]. 

Σε γενικές γραμμές σε ένα υπολογιστικό πλέγμα βασίζεται σε στατικούς πόρους, 

ενώ στο υπολογιστικό νέφος δίνεται έμφαση στην ελαστικότητα (Ενότητα 3.1.4). 

Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, «οι διαφορές μεταξύ πλέγματος και νέφους 

περιορίζονται μόνο στη δυναμική ανάθεση πόρων, που βασίζεται στη διανομή εικονικών 

πόρων (στο εξής virtualization) και τα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα» [13]. 

Από τεχνικής άποψης το υπολογιστικό νέφος μπορεί να θεωρηθεί ως υποσύνολο 

ενός πλέγματος, καθώς και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνολογίες και 

βασίζονται στα κύρια χαρακτηριστικά των κατανεμημένων συστημάτων. Στην 

πραγματικότητα η λειτουργία και η διαχείριση κάθε συστήματος νέφους υλοποιείται σε 

ένα πλέγμα υπολογιστικών συστημάτων. Ωστόσο δεν ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή ένα 

πλέγμα δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει επίσης τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. 

Συμπερασματικά, μία υπηρεσία νέφους είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στη διαδικασία 

υλοποίησης και διαχείρισης εικονικών πόρων από οποιοδήποτε φυσικό υπολογιστικό 

σύστημα [5]. 

Στην πραγματικότητα, το υπολογιστικό νέφος μπορεί σε κάποιο βαθμό να 

θεωρηθεί ως η φυσική εξέλιξη του πλέγματος, αφού σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις 
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νέες απαιτήσεις των χρηστών, καθώς λόγω της συνήθειας χρήσης υπηρεσιών του 

διαδικτύου δημιουργήθηκε η ανάγκη μεταφόρτωσης πολλών δικών τους δεδομένων σε 

αυτό. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις πρακτικές εφαρμογές τους, μπορούμε να πούμε 

πως ένα πλέγμα στην ουσία αιτείται πόρους ή/και δεδομένα από τους χρήστες του 

συστήματος, εν αντιθέσει με ένα νέφος το οποίο παρέχει πόρους (δωρεάν ή μέσω 

συνδρομής) στους χρήστες του. 

 

Εικόνα 2-3: Η εξέλιξη του υπολογιστικού νέφους 

 2.3.1 Ορισμός του υπολογιστικού νέφους 

Ο όρος υπολογιστικό νέφος είναι ένας σχετικά πρόσφατος όρος, ωστόσο βασίζεται 

σε δεκαετίες έρευνας στους τομείς του virtualization, των κατανεμημένων συστημάτων, 

των συστημάτων δημόσιας χρήσης (utility computing) και πιο πρόσφατα των υπηρεσιών 

δικτύωσης (τοπικά ή μέσω διαδικτύου) και λογισμικού [1]. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ο εν λόγω όρος συναντάται παντού. Σε οποιοδήποτε 

περιοδικό ή ιστοσελίδα με θέμα την τεχνολογία είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε κάποιο σημείο 

θα τον συναντήσουμε [35]. Ωστόσο, υπάρχει μία γενικότερη ασάφεια σε ότι αφορά το τι 

ακριβώς ορίζεται ως υπολογιστικό νέφος. Όπως χαρακτηριστικά  ανέφερε ο (τότε) 

Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών πωλήσεων λογισμικού της Hewlett-Packard: 
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«Πληθώρα κόσμου μεταπηδά στο βαγόνι του νέφους, όμως δεν έχω ακούσει 

δύο άτομα να λένε το ίδιο πράγμα γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλαπλοί ορισμοί 

σχετικά με το νέφος». 

Andy Isherwood, αναφορά στο ZDnet News, 11 Δεκεμβρίου 2008 

Εννοιολογικά η λέξη νέφος (cloud) χρησιμοποιείται ως μεταφορά του Ίντερνετ, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 2-4. Το εικονίδιο του σύννεφου αναπαριστά όλη την υπόλοιπη 

υποδομή και το λογισμικό που καθιστά εφικτή τη λειτουργία του δικτύου και κατ’ 

επέκταση του διαδικτύου [35]. Ουσιαστικά το νέφος είναι το σύνολο των υποδομών, 

δικτύων, αποθηκευτικών μέσων, υπηρεσιών και διεπιφανειών, μέσω των οποίων είναι 

δυνατή η παροχή επεξεργαστικών και λοιπών πόρων ως υπηρεσιών. Η παρεχόμενη 

υπηρεσία μπορεί κατά περίπτωση να περιλαμβάνει λογισμικό, υποδομές, αποθηκευτικό 

χώρο ή όλα τα προαναφερθέντα ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα μέσω του Ίντερνετ [12].  

Όπως προαναφέρθηκε, είναι δύσκολο να προκύψει ένας ακριβής ορισμός του 

υπολογιστικού νέφους. Σε ότι αφορά τον χρήστη, ως υπολογιστικό νέφος μπορεί να 

οριστεί συνοπτικά η εν γένει χρήση και διαχείριση πόρων (υπολογιστικών, αποθηκευτικών 

κ.ά.) που δεν ανήκουν στον ίδιο. Στην ουσία είναι υπολογιστικοί πόροι οι οποίοι ανήκουν 

σε μία εικονική δεξαμενή και διανέμονται στους χρήστες μέσω του διαδικτύου. 

Μία ολοκληρωμένη υποδομή υπολογιστικού νέφους είναι ένα πλήρως δυναμικό 

σύστημα, το οποίο μπορεί να κατανέμει ή να ανακατανέμει υπολογιστικούς πόρους, καθώς 

και να παρακολουθεί τη χρήση αυτών ανά πάσα στιγμή. Σε γενικές γραμμές το 

υπολογιστικό νέφος βασίζεται σε κατανεμημένα συστήματα, και έχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης αυτών, με στόχο την επίτευξη της όσο το δυνατό αποδοτικότερης 

χρήσης του συστήματος [41]. 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω προκύπτει η άποψη ότι ο όρος υπολογιστικό νέφος 

αναφέρεται τόσο στο λογισμικό που παρέχεται ως υπηρεσία μέσω του διαδικτύου, όσο και 

στις υποδομές (διακομιστές σε data center) στις οποίες εγκαθίσταται το εν λόγω λογισμικό 

[4]. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (National Institute 

of Standards and Technology - NIST) των Η.Π.Α.: 

«Το υπολογιστικό νέφος είναι ένα μοντέλο που καθιστά εφικτή την εύκολη και κατ’ 

απαίτηση πρόσβαση μέσω δικτύου σε μια κοινόχρηστη δεξαμενή προσαρμόσιμων υπολογιστικών 

πόρων (π.χ. δίκτυα, διακομιστές, αποθηκευτικά μέσα, εφαρμογές και υπηρεσίες) που μπορούν να 

τροφοδοτηθούν/αναδιανεμηθούν και να τεθούν σε λειτουργία γρήγορα, με ελάχιστο κόστος και 



Υπολογιστικά συστήματα   

11 

γνώσεις διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο της υπηρεσίας. Αυτό το μοντέλο αποτελείται 

από πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών, και τέσσερα μοντέλα 

ανάπτυξης.» [24] 

 

Εικόνα 2-4: Απεικόνιση του Ίντερνετ ως σύννεφο.  
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 3 Χαρακτηριστικά και μοντέλα του υπολογιστικού νέφους 

To υπολογιστικό νέφος λογίζεται, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

ως εξέλιξη του υπολογιστικού πλέγματος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που 

δημιούργησε η ραγδαία αύξηση της χρήσης υπηρεσιών του διαδικτύου για προσωπικές 

ή/και επαγγελματικές ανάγκες. 

Στην ουσία το υπολογιστικό νέφος δεν είναι μία νέα τεχνολογία, αλλά ο 

συνδυασμός ορισμένων προγενέστερων τεχνολογιών, οι οποίες ωρίμασαν σε βάθος 

χρόνου με διαφορετικούς ρυθμούς και σε διαφορετικά πλαίσια. Δεν είχαν σχεδιαστεί εξ’ 

αρχής ως ένα ενιαίο σύνολο, ωστόσο έχουν φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα τεχνητό οικοσύστημα για το υπολογιστικό νέφος. Η πρόοδος στον 

τομέα των επεξεργαστικών μονάδων και στον όγκο και την ταχύτητα μεταφοράς 

δεδομένων των αποθηκευτικών μέσων και των δικτύων, σε συνδυασμό με τη μείωση του 

κόστους δυνατών -από άποψη απόδοσης- διακομιστών και την τεχνολογία του 

virtualization έκαναν την ιδέα του νέφους μία άκρως ενδιαφέρουσα λύση [23]. 

Ως συνέπεια των παραπάνω προκύπτουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν το εν λόγω υπολογιστικό σύστημα και σε μεγάλο βαθμό το διαφοροποιούν 

από τα προγενέστερα. Επιπλέον, καθώς με τον όρο υπολογιστικό νέφος γίνεται αναφορά 

τόσο σε υποδομές (hardware) όσο και σε λογισμικό (software), καθορίζονται διάφορα 

μοντέλα ανάπτυξης και μοντέλα υπηρεσιών. 

 3.1  Χαρακτηριστικά του υπολογιστικού νέφους 

  Με βάση τον ορισμό του υπολογιστικό νέφος προκύπτουν και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του [23, 24]. 

 Πρόσβαση μέσω δικτύου. 

 Διαμοιρασμός πόρων. 

 Δυνατότητα μαζικής κλιμάκωσης. 

 Ελαστικότητα. 

 Πληρωμή με βάση τη χρήση. 

 Αυτόματη τροφοδότηση πόρων. 

Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη ορισμένων εξ’ αυτών είναι η δυνατότητα 

δημιουργίας εικονικών μηχανών (Virtual Machines - VM). Ουσιαστικά από μία φυσική 
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μηχανή (διακομιστής) και ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού μπορούν να 

δημιουργηθούν περισσότερες της μίας εικονικές μηχανές.  

 3.1.1 Πρόσβαση μέσω δικτύου 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του υπολογιστικού νέφους είναι πως οι 

δυνατότητες του διατίθενται μέσω δικτύου ή διαδικτύου. Κατά αυτό τον τρόπο ο χρήστης 

μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα ή/και τις εφαρμογές του πρακτικά μέσω 

οποιασδήποτε συσκευής, από προσωπικό υπολογιστή ή σταθμό εργασίας (workstation) 

μέχρι το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του [24]. 

 3.1.2 Διαμοιρασμός πόρων 

Σε αντίθεση με προηγούμενα υπολογιστικά μοντέλα (computing models), όπου οι 

πόροι διατίθενται αποκλειστικά σε έναν χρήστη (dedicated resources), ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του υπολογιστικό νέφος είναι ο διαμοιρασμός των πόρων σε κάθε επίπεδο 

(επεξεργαστική ισχύς, δίκτυο, αποθηκευτικός χώρος κ.ά.) [23]. 

Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου μπορούν να θεωρηθούν ως μία δεξαμενή 

πόρων (φυσικών και εικονικών) η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς 

χρήστες/πελάτες, μέσω ενός μοντέλου σύμφωνα με το οποίο οι πόροι κατανέμονται 

δυναμικά ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών του συστήματος [24]. 

 3.1.3 Δυνατότητα μαζικής κλιμάκωσης/επέκτασης 

Παρότι ένας οργανισμός μπορεί να διαθέτει κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες 

συστήματα, μέσω του υπολογιστικό νέφος και κατά βάση μέσω της ευρείας χρήσης του 

virtualization στις υποδομές ενός νέφους παρέχεται η δυνατότητα κλιμάκωσης τους σε 

δεκάδες χιλιάδες συστήματα. Παράλληλα μπορούν να αυξηθούν μαζικά και πόροι όπως 

το εύρος ζώνης (στο εξής bandwidth) του δικτύου ή/και ο παρεχόμενος αποθηκευτικός 

χώρος [23]. 

Πέραν τούτου, ενδέχεται κάποια στιγμή να παραστεί η ανάγκη επέκτασης 

υπολογιστικών πόρων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κάποιου οργανισμού ή 

επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα «ενοικίασης» επιπλέον 

πόρων από τον πάροχο της υπηρεσίας νέφους, σε αντίθεση με μία διαδικασία αγοράς, 

εγκατάστασης και παραμετροποίησης νέου εξοπλισμού. Εφ’ όσον δε κάποια στιγμή δεν 

είναι πλέον απαραίτητοι οι επιπλέον πόροι μπορούν απλά να αφαιρεθούν από το σύστημα, 

απαλείφοντας έτσι το ενδεχόμενο να επιβαρύνεται ο οργανισμός με για πόρους που είναι 
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πρακτικά άχρηστοι. Συνεπώς μειώνονται τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος επέκτασης του 

συστήματος [35]. 

 3.1.4 Ελαστικότητα 

Ίσως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του υπολογιστικό νέφος σε σύγκριση με 

προγενέστερα υπολογιστικά συστήματα είναι η ελαστικότητα. Αυτή αφορά ουσιαστικά 

στην αυξομείωση των υπολογιστικών πόρων του εκάστοτε συστήματος, ανάλογα με τις 

ανάγκες του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιπλέον, η εν λόγω διαδικασία μπορεί 

σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα χωρίς να απαιτείται 

η παρέμβαση του χρήστη, ενώ για τον τελευταίο οι πόροι με τους οποίους μπορεί να 

τροφοδοτήσει το σύστημα του φαίνονται κατά μία έννοια απεριόριστοι [23, 24]. 

 

Εικόνα 3-1: Το χαρακτηριστικό της Ελαστικότητας 
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Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μπορεί κατά κανόνα να καλύπτει 

τις ανάγκες του με ένα σύστημα συγκεκριμένων δυνατοτήτων, μπορεί κάποια 

συγκεκριμένη περίοδο αυξημένης ζήτησης να χρειάζεται τους τετραπλάσιους πόρους 

προκειμένου να ανταπεξέλθει. Με το μοντέλο του υπολογιστικό νέφος, μπορεί πολύ 

εύκολα να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 

έπειτα να επανέλθει στο αρχικό του σύστημα. 

 3.1.5 Μετρήσιμη υπηρεσία 

Στα συστήματα νέφους συνήθως πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος και κατ’ 

επέκταση βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες μέτρησης 

ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. επεξεργαστική ισχύς, 

αποθηκευτικός χώρος, bandwidth κ.ά.). Η χρήση των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, 

να ελέγχεται, και να καταγράφεται, παρέχοντας διαφάνεια τόσο στον πάροχο όσο και στον 

χρήστη της υπηρεσίας [24]. 

 3.1.6 Πληρωμή με βάση τη χρήση 

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν περί ελαστικότητας, ο χρήσης χρεώνεται 

μόνο για τους πόρους που χρησιμοποιεί κατά την εκάστοτε χρονική περίοδο. Σε αντίθεση 

λοιπόν με προηγούμενα υπολογιστικά μοντέλα εξαλείφονται τα κόστη κατοχής και 

λειτουργίας συστημάτων που ενδέχεται να μη χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. 

Επιπλέον η κεντρική διαχείριση ενός νέφους επιτρέπει στην/ον εκάστοτε 

επιχείρηση/οργανισμό να αποφύγει το αντίστοιχο κόστος σε περίπτωση αύξησης των 

πόρων των υποδομών της όταν αυτές φιλοξενούνται σε κάποιο data center. Παράλληλα 

αυξάνεται και το ποσοστό χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων σε σύγκριση με 

προηγούμενα μοντέλα, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος αλλά και ο απαιτούμενος 

χρόνος για ορισμένες εργασίες, όπως για παράδειγμα η τροφοδότηση επιπλέον πόρων στο 

σύστημα. 

 3.1.7 Αυτόματη τροφοδότηση πόρων 

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του υπολογιστικού νέφους είναι η 

δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να τροφοδοτεί με αυτοματοποιημένους 

μηχανισμούς τους πόρους του. Συνήθως μέσω κάποιας διαδικτυακής διεπιφάνειας ο 

χρήστης μπορεί να αυξομειώσει τους πόρους που χρησιμοποιεί. Οι πόροι αυτοί μπορεί να 
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περιλαμβάνουν επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο, δικτυακές δυνατότητες ή ακόμη 

και λογισμικό. 

Συνεπώς, αφενός δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία ή φυσική πρόσβαση στα 

συστήματα που χρησιμοποιεί και κατ’ επέκταση δεν είναι αναγκαία η αλληλεπίδραση του 

με το ανθρώπινο δυναμικό του παρόχου της υπηρεσίας [23, 24]. 

 3.2  Μοντέλα υπηρεσιών 

Ο όρος υπηρεσίες στο υπολογιστικό νέφος έχει την έννοια της δυνατότητας 

επαναχρησιμοποίησης μέρους των πόρων του δικτύου ενός παρόχου. Αυτό είναι ευρέως 

γνωστό ως «ως υπηρεσία» (as a Service) [35]. Ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για 

την περιγραφή των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους είναι το «SPI», το οποίο 

ουσιαστικά αναφέρεται στις τρεις κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του 

νέφους [23], όπως αυτές ορίζονται και από το NIST [24]: 

 Λογισμικό ως Υπηρεσία – Software as a Service (SaaS)1 

 Πλατφόρμα ως Υπηρεσία – Platform as a Service (PaaS) 

 Υποδομή ως Υπηρεσία – Infrastructure as a Service (IaaS)2 

Αυτές αποτελούν τους τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζονται οι λύσεις 

υπολογιστικού νέφους που παρέχονται στους τελικούς χρήστες. Και τα τρία μοντέλα 

επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, και 

στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στις υποδομές των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών νέφους 

[13]. 

Ένα χαρακτηριστικό που προσδίδουν οι παραπάνω υπηρεσίες είναι η δυνατότητα 

μεταφοράς δεδομένων από τον προσωπικό υπολογιστή, ή εν γένει οποιαδήποτε συσκευή, 

ενός ατόμου σε ένα νέφος, γεγονός που του επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά από 

οπουδήποτε [5]. Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του υπολογιστικού νέφους 

περιλαμβάνουν εφαρμογές διαχείρισης φωτογραφιών, βίντεο ή ακόμη και εγγράφων, 

ηλεκτρονικά σημειωματάρια και ημερολόγια, γεωγραφικούς χάρτες και πλέον εφαρμογές 

υλοποίησης ή/και διάθεσης λογισμικού, ακόμη και εφαρμογές υλοποίησης και διαχείρισης 

κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων. 

                                                             
1 Συχνά συναντάται ο όρος Application as a Service (AaaS) όταν γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη 

υπηρεσία, ωστόσο σε αυτό το σύγγραμμα χρησιμοποιείται ο πιο διαδεδομένος πλέον όρος Software as a 

Service (SaaS). 

2 Ενίοτε αναφέρεται και ως Hardware as a Service (HaaS). Προτιμάται ωστόσο ο όρος Infrastructure as a 

Service (IaaS) που αντικατοπτρίζει καλύτερα την εν λόγω υπηρεσία. 
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 3.2.1 Λογισμικό ως Υπηρεσία 

Η συγκεκριμένη κατηγορία παραμένει ακόμη και σήμερα η πιο «ώριμη» και 

διαδεδομένη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Αυτό είναι άλλωστε λογικό αν αναλογιστεί 

κανείς πως ουσιαστικά προϋπάρχει του όρου υπολογιστικό νέφος, καθώς αφορά 

ουσιαστικά διαδικτυακές εφαρμογές στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση χιλιάδες ή 

εκατομμύρια χρήστες μέσω του περιηγητή διαδικτύου τους από οποιαδήποτε συσκευή [13, 

24]. 

Συνήθως σε αυτό το μοντέλο υπηρεσιών ο χρήστης δεν αγοράζει εκ των προτέρων 

κάποιο λογισμικό, αλλά κατά μία έννοια το «νοικιάζει» με μία μορφή συνδρομής ή 

πληρωμής βάση χρήσης. Υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις που υπηρεσία παρέχεται 

δωρεάν είτε εξ’ ολοκλήρου, είτε με περιορισμένες δυνατότητες [23]. 

Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στις υποδομές στις οποίες 

είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή. Συνεπώς δεν έχει καμία δυνατότητα διαχείρισης τόσο 

των υποδομών όσο και των χαρακτηριστικών της εφαρμογής. Ενδέχεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις να παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης μόνο κάποιων ρυθμίσεων της 

εφαρμογής [24]. 

Το πιο εμφατικό παράδειγμα λογισμικού που παρέχεται ως υπηρεσία -και 

αποδεικνύει όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας- είναι οι εφαρμογές ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας μέσω διαδικτύου (web-based email). Σύμφωνα με τον Mark Brownlow: 

«Οι τρείς μεγάλες εφαρμογές του χώρου είναι οι Microsoft Hotmail (πλέον Windows Live 

Hotmail),  Yahoo! Mail και Gmail που αθροιστικά αριθμούν αρκετά πάνω από 1 

δισεκατομμύριο χρήστες» [67]. Παράλληλα στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως το 92% των 

ενήλικων Αμερικανών χρηστών του διαδικτύου διαβάζουν ή στέλνουν email, ενώ το 66% 

εξ’ αυτών το πράττουν σε καθημερινή βάση. Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα εταιρείας που 

δραστηριοποιείται στην έρευνα αγοράς της τεχνολογίας: «ο αριθμός των λογαριασμών 

email παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί από 3.3 δισεκατομμύρια το 2012 σε 

περισσότερα από 4.3 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2016» [72]. 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης και εφαρμογές παροχής 

αποθηκευτικού χώρου (π.χ. Dropbox, Google Drive κ.ά.), αποθετήρια κώδικα εφαρμογών 

(π.χ. Github, Bitbucket κ.ά.), ενώ τα τελευταία χρόνια διαδίδονται ολοένα και περισσότερο 

εφαρμογές γραφείου που παρέχονται ως υπηρεσίες (π.χ. Google Docs, Office 365). Τέλος, 

έχουν αναπτυχθεί πλέον εφαρμογές που συμπεριλαμβάνουν πολλές από τις 

προαναφερθείσες σε μία κοινή διεπιφάνεια, όπως για παράδειγμα το iCloud της Apple. 
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Εικόνα 3-2: Αρχική σελίδα του iCloud της Apple 

 3.2.2 Πλατφόρμα ως Υπηρεσία 

Προκειμένου να είναι εφικτή η ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών σε πόρους 

ενός συστήματος νέφους -περιορισμός που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα- είναι 

απαραίτητη η δημιουργία μίας «πλατφόρμας» η οποία θα παρέχει ένα κατάλληλο 

περιβάλλον. Η «πλατφόρμα» αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και 

υποστηρίζει συγκεκριμένες δυνατότητες, οι οποίες καθορίζονται από τον πάροχο της 

υπηρεσίας [13]. 

Στην ουσία στο συγκεκριμένο μοντέλο υπηρεσιών ο χρήστης αναλαμβάνει τον 

πλήρη έλεγχο και τη διαχείριση της εφαρμογής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

τροποποιήσει και κάποιες παραμέτρους του περιβάλλοντος που την φιλοξενεί. Παρά 

ταύτα και σε αυτό το μοντέλο δεν έχει κανέναν έλεγχο σε ότι αφορά τη λειτουργία και 

διαχείριση των υποδομών στις οποίες εγκαθίσταται η εφαρμογή [24]. Αυτός ο περιορισμός 

μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι θεμιτός, καθώς όλο το βάρος της διαχείρισης 

του συστήματος πέφτει στον πάροχο της υπηρεσίας κάτι που συνεπάγεται ότι 

προγραμματιστές ή μικρές επιχειρήσεις χωρίς ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τομέα της 

διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να υλοποιήσουν και να 

δημοσιοποιήσουν τις διαδικτυακές εφαρμογές τους σχετικά εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο 

κόστος [23]. 

Μία περίπτωση πλατφόρμας ως υπηρεσία -που επίσης εμφανίστηκε αρκετά πριν 

την έλευση του υπολογιστικού νέφους- είναι οι εφαρμογές διαχείρισης χώρου φιλοξενίας 
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ιστοσελίδων, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πελάτες των παρόχων ανάλογων υπηρεσιών 

[29]. Ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου εφαρμογής είναι το Plesk (http://www.plesk.com). 

Παρότι βέβαια αυτού του τύπου οι υπηρεσίες μπορούν να συγκαταλέγονται στο μοντέλο 

της πλατφόρμας ως υπηρεσία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο γενικότερο πλαίσιο 

του υπολογιστικού νέφους, καθώς δε συμβαδίζουν με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του. 

Κατ’ αρχήν ο χώρος φιλοξενίας και γενικότερα οι πόροι του συστήματος εξαγοράζεται εκ 

των προτέρων, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της πληρωμής βάσει χρήσης που υιοθετείται 

στο υπολογιστικό νέφος. Ως άμεση συνέπεια αυτού δε μπορούν να ισχύουν και πολλά από 

τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, αφού σε γενικές γραμμές καταρρίπτεται η έννοια της 

αυτόματης τροφοδότησης και διαχείρισης πόρων. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, κυρίως από 

μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας, και έχουν υλοποιηθεί αρκετές 

πλατφόρμες με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-1. 

Πίνακας 3-1: Τέσσερις περιπτώσεις Πλατφόρμας ως Υπηρεσία 

Επωνυμία Γλώσσες 

προγραμματισμού 

Εργαλεία 

ανάπτυξης 

Περιπτώσεις 

Εφαρμογής 

Google App 

Engine 

Java, Python, PHP, Go Google Plugin for 

Eclipse 

Διαδικτυακές 

εφαρμογές 

Microsoft Azure .NET, Node.js, Java, 

PHP, Python, Ruby, 

iOS, Android 

Azure tools for MS 

Visual Studio, 

SDKs for various 

languages/platforms 

Δεν υπάρχουν 

σαφείς 

περιορισμοί 

Salesforce.com’s 

Force.com 

Apex Eclipse Plugin, 

Web-based IDE 

Εφαρμογές 

επιχειρήσεων 

Heroku1 Ruby, Node.js, Python, 

Java, PHP, Clojure, 

Scala 

Heroku Toolbelt 

(CLI with Git 

support) 

Διαδικτυακές 

εφαρμογές 

Είναι ευδιάκριτο και από τον παραπάνω πίνακα, πως ένα σημαντικό μειονέκτημα 

αυτού του μοντέλου είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας και φορητότητας μεταξύ των 

παρόχων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παραστεί η ανάγκη μεταφοράς της 

εφαρμογής από έναν πάροχο σε άλλο, ενδέχεται να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα εάν 

                                                             
1 Η πλατφόρμα Heroku ιδρύθηκε το 2007 και εξαγοράστηκε από την Salesforce το 2010 προς 212 

εκατομμύρια δολάρια. 

http://www.plesk.com/
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για παράδειγμα η νέα πλατφόρμα δεν υποστηρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού στην 

οποία είναι γραμμένη η εφαρμογή [35]. 

 3.2.3 Υποδομή ως Υπηρεσία 

Στο μοντέλο της Υποδομής ως Υπηρεσία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν 

ουσιαστικοί περιορισμοί. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους πόρους που 

απαιτούνται για τις ανάγκες του και να εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα της 

επιλογής του1 καθώς και οποιαδήποτε εφαρμογή ο ίδιος επιθυμεί. Επιπλέον μπορεί να έχει, 

έστω και με ορισμένους περιορισμούς, έλεγχο του δικτυακού μέρους του συστήματος του, 

όπως για παράδειγμα ορισμό κανόνων τείχους προστασίας (firewall) ή συστήματος 

εξισορρόπησης φορτίου (load balancer) [13, 24, 29]. 

Πρακτικά ο χρήστης δε μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί μόνο την υποδομή 

στην οποία βασίζεται το σύστημα του [24]. Στην προκειμένη περίπτωση ως υποδομή 

εννοούνται οι φυσικοί πόροι του συστήματος, καθώς ουσιαστικά σε αυτό το μοντέλο ο 

χρήστης «νοικιάζει» εικονικούς πόρους για επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων και 

δίκτυο [13] από μία, όπως προαναφέρθηκε, δεξαμενή φυσικών πόρων του παρόχου της 

υπηρεσίας. 

Όπως και στο μοντέλο της Πλατφόρμας ως  Υπηρεσία, έτσι και εδώ προκύπτουν 

αρκετά θετικά σημεία σε σύγκριση με προγενέστερες πρακτικές. Καταρχήν δεν απαιτείται 

η εκ των προτέρων αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού. Απεναντίας εφαρμόζεται και σε αυτή 

την περίπτωση η διαδικασία της πληρωμής βάσει χρήσης. Με αυτό το δεδομένο 

επιχειρήσεις ή οργανισμοί με μη σταθερές απαιτήσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

αυξομειώσουν τους πόρους που χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Από τη 

μεριά του παρόχου της υπηρεσίας μπορεί να γίνει μία αρχική εκτίμηση της ζήτησης που 

μπορεί να υπάρξει και να στηθεί όλη η υποδομή του έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει 

όλους τους πελάτες του. Σε περίπτωση δε που παραστεί ανάγκη επέκτασης σε οποιοδήποτε 

κομμάτι του συστήματος, αυτό είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο ώστε να είναι δυνατό 

να προστεθούν οι ανάλογοι πόροι [23]. 

Παρότι το εν λόγω μοντέλο είναι ακόμη αρκετά νέο έχουν ήδη αναπτυχθεί αρκετές 

υπηρεσίες, πολλές εκ των οποίων παρέχουν πλέον ιδιαίτερα αξιόπιστες υποδομές και 

ευελιξία στις παροχές τους. Η πιο διαδεδομένη Υποδομή ως Υπηρεσία αυτή τη στιγμή 

είναι το Elastic Compute Cloud της Amazon (Amazon EC2 – Ενότητα 5.5.1.1), το οποίο 

                                                             
1 Συνήθως το λειτουργικό σύστημα επιλέγεται από μία λίστα του παρόχου της υπηρεσίας, η οποία ωστόσο 

είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες οποιουδήποτε πελάτη. 
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διατέθηκε αρχικά ως beta έκδοση τον Αύγουστο του 2006 για να προχωρήσει σε 

παραγωγικό επίπεδο δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2008. Ενδιαφέρον έχει και 

ο τρόπος με τον οποίο η Amazon παρουσίασε την υπηρεσία της, αναφέροντας [35]: «για 

να έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε τους πόρους σας εντός λεπτών, όχι 

ωρών ή ημερών». 

Αρκετές ακόμη υπηρεσίες του εν λόγω μοντέλου έκαναν την εμφάνιση τους τα 

τελευταία χρόνια, κάποιες εκ των οποίων είναι τα GoGrid, FlexiScale, Aneka [13] και 

Google Compute Engine (GCE). Στο τελευταίο παρέχεται και η επιλογή “Click to Deploy” 

(ως beta έκδοση τη στιγμή συγγραφής της παρούσας εργασίας), με την οποία ο χρήστης 

μπορεί με αυτοματοποιημένη διαδικασία να δημιουργήσει μία εικονική μηχανή με 

προεγκατεστημένα κάποια πακέτα λογισμικού της επιλογής του. 

 

Εικόνα 3-3: Διεπιφάνεια "Click to Deploy" του Google Compute Engine 

 3.2.4 Επιπρόσθετες υπηρεσίες 

Αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τα πλαίσια του 

υπολογιστικού νέφους προσθέτοντας επιπλέον τομείς, όπως τη διαχείριση (management), 

την ποιότητα, την ασφάλεια και την επικοινωνία. Σύμφωνα με όσα προτείνονται από τον 

David Linthicum [18], στα πλαίσια του υπολογιστικού νέφους μπορούν επίσης να 

συμπεριληφθούν η αποθήκευση, οι βάσεις δεδομένων, η πληροφορία και η επεξεργασία, 
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ως επιπρόσθετες υπηρεσίες που επεκτείνουν τη βασική δομή των τριών κύριων 

κατηγοριών [21]. 

Παρότι οι τρεις κύριες κατηγορίες υπηρεσιών (SaaS, PaaS και IaaS) είναι 

ξεκάθαρα διακριτές σε ότι αφορά το αντικείμενο τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

επιπρόσθετες υπηρεσίες που αυτές ενσωματώνουν, δημιουργείται σημαντική επικάλυψη 

της πυραμίδας που συνθέτουν, όπως αυτή απεικονίζεται στην Εικόνα 3-2. 

Για παράδειγμα, μία εφαρμογή υπό τη μορφή του λογισμικού ως υπηρεσία 

ενδέχεται να έχει υλοποιηθεί/εγκατασταθεί σε μια πλατφόρμα που παρέχεται ως υπηρεσία. 

Ομοίως, μία πλατφόρμα ή έστω κάποια κομμάτια αυτής μπορεί να χρησιμοποιεί πόρους 

υποδομών που παρέχονται ως υπηρεσία, είτε από τον ίδιο ή ακόμη και από διαφορετικό 

πάροχο. 

 

Εικόνα 3-4: Επικάλυψη υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 3.3  Μοντέλα ανάπτυξης 

Στην πράξη όλοι οι υπολογισμοί (computations) των εφαρμογών νέφους 

κατανέμονται στους διακομιστές κάποιου κέντρου δεδομένων (data center). Συνήθως, 

όπως προαναφέρθηκε, οι διακομιστές αυτοί είναι εικονικές μηχανές που ανήκουν σε 

εικονικά σμήνη διακομιστών (cluster), τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους πόρους του 

data center [13]. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αυτοματοποίηση διάφορων 
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διαχειριστικών εργασιών, καθώς εάν χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση για τη διαχείριση 

και κατανομή των πόρων τότε αναιρείται ο όρος υπολογιστικό νέφος και υφίσταται απλά 

ένα κοινό data center [5]. Από τις εν λόγω διατάξεις μπορεί να προκύψουν νέφη τα οποία 

κατηγοριοποιούνται σε δημόσια (public), ιδιωτικά (private), κοινοτικά (community) ή και 

υβριδικά (hybrid). 

 3.3.1 Δημόσιο νέφος 

Τα δημόσια νέφη είναι δομημένα έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα από 

οποιονδήποτε χρήστη. Η υπηρεσίες διατίθενται από τον πάροχο έναντι συνδρομής. Ως επί 

το πλείστο παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης μίας ή περισσότερων 

εικονικών μηχανών σε υποδομές του παρόχου, μέσω διαδικτύου [13]. 

Στις δημοφιλέστερες υπηρεσίες δημοσίων νεφών συμπεριλαμβάνονται τα Google 

Compute Engine (GCE), Google App Engine (GAE), Amazon Elastic Compute Cloud 

(EC2), Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Rackspace, Engine Yard και 

Heroku. 

 3.3.2 Ιδιωτικό νέφος 

Ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νεφών έγκειται κυρίως στο ποιος 

ελέγχει το σύστημα και ποιοι είναι οι χρήστες αυτού, όχι απαραίτητα στις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του [29]. Σε αντίθεση με τα δημόσια νέφη, τα 

ιδιωτικά βρίσκονται στην κατοχή κάποιου οργανισμού (ή εταιρίας), ο οποίος αναλαμβάνει 

και την ευθύνη της διαχείρισης του, ενώ η χρήση ενός ιδιωτικού νέφους περιορίζεται σε 

όσους έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του οργανισμού [13]. 

Ως εκ τούτου παρέχεται η ευελιξία κατανομής της υπολογιστικής ισχύος που 

μπορεί να απαιτούν ορισμένες υπηρεσίες στους πόρους του νέφους, δίνοντας παράλληλα 

στον κάτοχο του πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης και ελέγχου [13]. Επιπλέον, ο 

οργανισμός έχει πολύ καλύτερο έλεγχο σε ότι αφορά θέματα ασφαλείας σε ένα ιδιωτικό 

νέφος σε σύγκριση με ένα δημόσιο ή ακόμη και ένα κοινοτικό νέφος [29]. 

 3.3.3 Κοινοτικό νέφος 

Ως κοινοτικά, χαρακτηρίζονται τα νέφη που υλοποιούνται προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από μία συγκεκριμένη κοινότητα χρηστών κάποιων 

οργανισμών με καθορισμένο και κοινό σκοπό. Οι υποδομές ενός κοινοτικού νέφους 

μπορούν να βρίσκονται στην κατοχή και διαχείριση ενός ή περισσοτέρων από τους 



Χαρακτηριστικά και μοντέλα του υπολογιστικού νέφους 

24 

συμμετέχοντες οργανισμούς, σε κάποιο εξωτερικό πάροχο ή ακόμη και σε συνδυασμό 

αυτών [24]. 

 3.3.4 Υβριδικό νέφος 

Τα υβριδικά νέφη συστήματα αποτελούνται από εν μέρει δημόσια και εν μέρει 

ιδιωτικά νέφη. Συνεπώς, μπορούν να είναι προσβάσιμα τόσο από τους οργανισμούς που 

τα κατέχουν, όσο και από τρίτους. Κατ’ επέκταση και ένα ιδιωτικό νέφος μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως υβριδικό εφόσον χρησιμοποιεί πόρους (π.χ. αποθηκευτικά μέσα) ενός 

δημόσιου νέφους. Ένα παράδειγμα υβριδικού νέφους είναι το Research Compute Cloud 

της IBM, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη διασύνδεση υπολογιστικών πόρων από οχτώ 

Κέντρα Ερευνών της εταιρίας σε Η.Π.Α., Ευρώπη και Ασία [13].
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 4 Διαδικτυακές εφαρμογές ως υπηρεσίες 

Το υπολογιστικό νέφος μπορεί μεν να είναι πρόσφατος όρος, ωστόσο υπάρχουν 

πολλές εφαρμογές του ιδιαίτερα στην κατηγορία του λογισμικού ως υπηρεσία (Ενότητα 

3.2.1) που χρησιμοποιούνται κατά κόρον εδώ και πολλά χρόνια. Προς αυτή την 

κατεύθυνση κινείται και η δήλωση του (τότε) Διευθύνοντα Σύμβουλου της Oracle, ο 

οποίος ανέφερε: 

«Το ενδιαφέρον με το υπολογιστικό νέφος είναι ότι επαναπροσδιορίσαμε τον 

όρο, ώστε να συμπεριλαμβάνει όσα ήδη κάνουμε… δεν καταλαβαίνω τι θα 

κάνουμε διαφορετικά με την έλευση του υπολογιστικού νέφους πέρα από το να 

αλλάξουμε τη φρασεολογία των διαφημίσεων μας». 

Larry Ellison, αναφορά στην Wall Street Journal, 26 Σεπτεμβρίου 2008 

Η παραπάνω φράση εμπεριέχει μία αλήθεια σε ότι αφορά το μοντέλο του 

λογισμικού ως υπηρεσία. Ωστόσο κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για τα άλλα δύο μοντέλα 

υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες 

εφαρμογές γενικής χρήσης τόσο για κάλυψη προσωπικών και ενίοτε καθημερινών 

αναγκών όσο και για εξυπηρέτηση χρηστών σε επαγγελματικό επίπεδο. Αντίστοιχα στο 

επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των τεχνικών και 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο υπολογιστικό νέφος, καθώς επίσης αναλύονται 

και ορισμένες από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών νέφους. 

 4.1  Εφαρμογές προσωπικής χρήσης 

Παρότι ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει άμεση σχέση με την τεχνολογία δε 

μπορεί να αντιληφθεί την έννοια του υπολογιστικού νέφους, έχουν υλοποιηθεί πολλές 

εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια, ενίοτε σε καθημερινή βάση. 

Δε μπορεί να υπάρξει καλύτερο παράδειγμα από τις διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντικαταστήσει τις εφαρμογές οι 

οποίες αποθηκεύουν τοπικά, στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη, την ηλεκτρονική 

του αλληλογραφία. 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας που είχε ως άμεση συνέπεια την αύξηση των 

υπολογιστικών πόρων, αλλά και την παράλληλη μείωση του κόστους αυτών 

δημιουργήθηκε μία πληθώρα άλλων εφαρμογών, οι οποίες προορίζονται –πρωτίστως αλλά 

όχι αποκλειστικά- για προσωπική χρήση. Ορισμένες από αυτές αφορούν υπηρεσίες που 
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μπορεί οποιοσδήποτε να χρησιμοποιήσει για αποθήκευση ή/και διαχείριση προσωπικών 

αρχείων, ή ακόμη και μεταφόρτωση και δημοσίευση φωτογραφικού ή/και 

οπτικοακουστικού υλικού. 

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές, τόσο από ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και 

από δημόσιες υπηρεσίες, που έχουν στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης και εξυπηρέτησης 

των πολιτών. Μερικά παραδείγματα αυτών μπορεί να είναι υπηρεσίες διαδικτυακής 

τράπεζας (e-banking) ή εύρεσης ταξιδιωτικών εισιτηρίων και πλατφόρμες φορέων όπως 

του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr), του Ι.Κ.Α. (www.ika.gr) ή της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr). 

Παρότι αυτού του τύπου οι εφαρμογές ανήκουν αδιαμφισβήτητα στην κατηγορία 

του λογισμικού ως υπηρεσία, είναι προφανές πως δε μπορούν να συμπεριληφθούν στις 

εφαρμογές υπολογιστικού νέφους λόγω του γεγονότος ότι δεν πληρούν τα περισσότερα 

από τα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά αναφέρθηκαν στην Ενότητα 3.1. Αντιθέτως ως 

εφαρμογές νέφους μπορούν εν μέρει να λογίζονται ορισμένες σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, καθώς αφενός ο χρήστης χρησιμοποιεί πόρους που δεν του ανήκουν, ενώ σε 

αρκετές περιπτώσεις λειτουργούν και ως πλατφόρμες μέσω των οποίων οι χρήστες 

μπορούν να υλοποιήσουν και να διαθέσουν το δικό τους λογισμικό. 

Παρακάτω καταγράφονται ενδεικτικά κάποιες από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές 

των προαναφερθέντων τομέων και ορισμένα μόνο από τα βασικά χαρακτηριστικά τους, 

καθώς η σε βάθος ανάλυση τους υπερβαίνει το σκοπό της συγκεκριμένης μελέτης. Τα 

βασικά κριτήρια επιλογής τους είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη των 

χαρακτηριστικών του υπολογιστικού νέφους, καθώς και η δημοτικότητα τους, σύμφωνα 

με τα ελληνικά δεδομένα. 

 4.1.1 Αποθήκευση και διαμοιρασμός αρχείων 

Από τα μέσα περίπου της πρώτης δεκαετίας του 2000 η αναλογία του όγκου 

δεδομένων προς κόστος αυτών άρχισε να μειώνεται δραματικά. Η πτώση αυτή 

δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, όπου ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει ή/και να διαμοιράσει αρχεία του είτε μεταξύ διάφορων συσκευών 

που ο ίδιος κατέχει ή ακόμη και με άλλα άτομα που ο ίδιος επιλέγει. Δύο από τις 

δημοφιλέστερες εφαρμογές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι το Dropbox και το 

We Transfer. 

 

 

http://www.oaed.gr/
http://www.ika.gr/
http://www.gsis.gr/
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 4.1.1.1 Dropbox 

Το Dropbox είναι μία υπηρεσία φιλοξενίας (αποθήκευσης) αρχείων, που παρέχει 

δυνατότητες για αποθήκευση και συγχρονισμό αρχείων. Κατά την εγκατάσταση της 

εφαρμογής στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη δημιουργείται ένας φάκελος, ο οποίος 

χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό των αρχείων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-1. Κατά 

αυτό τον τρόπο όταν ο χρήστης τοποθετήσει κάποιο/α αρχείο/α σε αυτό τον φάκελο αυτό/α 

είναι άμεσα προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον 

συγκεκριμένο λογαριασμό, είτε πρόκειται για προσωπικό υπολογιστή, κινητή συσκευή ή 

τη διαδικτυακή εφαρμογή του Dropbox [50]. 

 

Εικόνα 4-1: Συγχρονισμός αρχείων του Dropbox. 

Ιδρύθηκε το 2007 και έφτασε μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια να βρίσκεται στη 

δεύτερη θέση εφαρμογών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας, σύμφωνα με στοιχεία της OPSWAT που βασίζονται στον αριθμό 

εγκαταστάσεων της εκάστοτε εφαρμογής. Επιπλέον πραγματοποιούνται διαρκώς 

επιχειρηματικές κινήσεις με στόχο την επέκταση ή αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, όπως συνεργασία με εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για ενσωμάτωση του 

Dropbox στις συσκευές τους ή εξαγορά εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως 

η αρχειοθέτηση, η προβολή και η επεξεργασία αρχείων που αναμφίβολα προσθέτουν αξία 

στην προσπάθεια παροχής μίας ολοκληρωμένης υπηρεσίας. 

Σε ότι αφορά τη διαδικασία εγγραφής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες το Dropbox 

ακολουθεί το επιχειρηματικό μοντέλο που ονομάζεται Freemium (Ενότητα 5.3). Επί της 

ουσίας, με την εγγραφή παρέχονται στον χρήστη 2 Gigabyte αποθηκευτικού χώρου, τα 

οποία μπορεί να αυξήσει δωρεάν μέχρι το όριο των  με διάφορους τρόπους, όπως για 

παράδειγμα προσκαλώντας άλλους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία. Παράλληλα με 

τη δωρεάν εκδοχή της εφαρμογής παρέχονται και συνδρομητικές υπηρεσίες, οι οποίες 
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αφορούν χρήστες ή ακόμη και επιχειρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις αποθηκευτικού 

χώρου. 

 

Εικόνα 4-2: Επιλογές τύπου λογαριασμού στο Dropbox. 

Αντίστοιχες εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί και από τις μεγάλες εταιρίες του χώρου, 

όπως τα Google Drive, Microsoft OneDrive, και Apple iCloud. 

 4.1.1.2 We Transfer 

Το We Transfer ιδρύθηκε το 2009 και σε αντίθεση με το Dropbox δεν παρέχει 

κάποια εφαρμογή για αποθήκευση ή συγχρονισμό των αρχείων, γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως μία εφαρμογή μεταφοράς αρχείων. Η εύλογη απορία κάποιου μπορεί 

να είναι πως αυτό μπορεί να γίνει και μέσω email, ωστόσο η εν λόγω υπηρεσία παρέχει 

στο χρήστη τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 2 Gigabyte αρχείων την ώρα που οι 

πλειονότητα των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιορίζουν την 

αποστολή επισυναπτόμενων αρχείων σε κάποιες δεκάδες το πολύ Megabytes. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του We Transfer είναι η ευκολία χρήσης της 

εφαρμογής. Αυτό αναγράφεται άλλωστε και στην ιστοσελίδα της: «Θέλουμε να 

διατηρήσουμε τα πράγματα απλά. Και γι’ αυτό μεταφέρουμε τα αρχεία σας από το σημείο 

Α στο Β.» [104]. Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει τα αρχεία που 

θέλει να στείλει και να ορίσει τα email αποστολέα και παραλήπτη, ενώ προαιρετικά μπορεί 

να γράψει και ένα μήνυμα σχετικά με την αποστολή του.  



Διαδικτυακές εφαρμογές ως υπηρεσίες 

29 

 

Εικόνα 4-3: Αρχική σελίδα του We Transfer. 

Παράλληλα με τη δωρεάν εκδοχή, παρέχεται και το We Transfer Plus με χρέωση 

10€/μήνα και επιπλέον δυνατότητες, όπως αυξημένο όγκο για τη μεταφορά αρχείων (έως 

10 GB), προστασία των προς αποστολή αρχείων με κωδικό πρόσβασης, αποθήκευση επ’ 

αόριστο των απεσταλμένων αρχείων κ.ά. Ωστόσο, η κύρια πηγή εσόδων της εφαρμογής 

είναι η διαφήμιση [104], όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4-3, καθώς ως φόντο στην αρχική 

σελίδα της εναλλάσσονται φωτογραφίες-σύνδεσμοι προώθησης άλλων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

 4.1.2 Εφαρμογές γραφείου 

Μέχρι πρόσφατα οι εφαρμογές γραφείου είχαν τη μορφή συμβατικού λογισμικού, 

το οποίο ο χρήστης εγκαθιστούσε στον προσωπικό του υπολογιστή. Κατ’ επέκταση και τα 

αρχεία που δημιουργούσε αποθηκεύονταν στον σκληρό δίσκο αυτού, χωρίς να παρέχεται 

η επιλογή από το ίδιο το λογισμικό να γίνει αποθήκευση σε κάποιο σημείο που θα ήταν 

προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και αν αυτή δεν ανήκε στο ίδιο τοπικό 

δίκτυο με τον υπολογιστή του χρήστη. Στα πιο διαδεδομένα πακέτα τέτοιων εφαρμογών 

ανήκουν το Microsoft Office και το Open Office. 

Στη σημερινή εποχή με την ανάπτυξη δυνατοτήτων από μεριάς υποδομών και την 

ταυτόχρονη δημιουργία των τεχνολογιών που συνοψίζονται με τον όρο Web 2.01 κατέστη 

                                                             
1 Ο όρος Web 2.0 περιγράφει τις ιστοσελίδες του διαδικτύου που δίνουν έμφαση στο περιεχόμενο που 

παράγεται από τους χρήστες, τη χρηστικότητα και τη διαλειτουργικότητα. Παρότι το Web 2.0 φαίνεται ως 

μια νέα έκδοση του διαδικτύου, δεν αναφέρεται σε μια αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών, αλλά 

περισσότερο σε μαζικές αλλαγές στον τρόπο δημιουργίας και χρήσης των ιστοσελίδων [57]. 
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δυνατή η δημιουργία εφαρμογών γραφείου υπό τη μορφή διαδικτυακών εφαρμογών. Κατά 

συνέπεια τα αρχεία του χρήστη αποθηκεύονται στο νέφος και μπορεί να έχει πρόσβαση 

σε αυτά από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Πέραν αυτού 

είναι πλέον δυνατή η συμμετοχή -για προβολή ή/και επεξεργασία- πολλών χρηστών στο 

ίδιο έγγραφο ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Ίσως οι δύο πιο διαδεδομένες αυτή τη 

στιγμή εφαρμογές είναι τα Google Docs και Office Online της Microsoft, ενώ κάτι 

αντίστοιχο παρέχει και η Apple για τις δικές της εφαρμογές έστω και σε beta μορφή, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 3-3. 

 4.1.2.1 Google Docs 

Η ανάπτυξη του πακέτου εφαρμογών που σήμερα χάριν συντομίας αναφέρεται ως 

Google Docs1 ξεκίνησε ουσιαστικά το 2005-2006 με την εξαγορά τρίτων εταιριών, οι 

οποίες ανέπτυσσαν ανεξάρτητες εφαρμογές γραφείου. Η δε διάθεση του στο κοινό 

πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2007 [54] μέσω της ευρύτερης πλατφόρμας των 

Google Apps και έπειτα από δυόμισι χρόνια, τον Ιούλιο του 2009, ανακοινώθηκε από την 

εταιρία ότι πλέον αφαιρεί την επιγραφή Beta από την εφαρμογή [59].  

Στην κεντρική σελίδα του Google Docs ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω μενού 

την εφαρμογή της επιλογής του (κειμενογράφος, υπολογιστικό φύλλο, παρουσίαση), να 

δει μία λίστα των ήδη αποθηκευμένων αρχείων του, να δημιουργήσει ένα νέο αρχείο, 

καθώς και ορισμένες επιλογές ταξινόμησης μεταφόρτωσης αρχείων κ.ά. Κατά τη 

δημιουργία ενός αρχείου στην υπηρεσία των Google Docs τεράστιο μέρος του λογισμικού 

βρίσκεται σε υπολογιστικά συστήματα που δεν είναι εμφανή στο χρήστη, σε άγνωστη προς 

αυτόν τοποθεσία και ενδεχομένως διάσπαρτα σε διαφορετικές ηπείρους [31]. Αντίστοιχα, 

κατά την επεξεργασία ενός αρχείου και προκειμένου να είναι δυνατή η αυτόματη και 

τακτική αποθήκευση γίνεται χρήση της τεχνικής των ασύγχρονων αιτημάτων κάθε φορά 

που παρατηρείται αλλαγή στο έγγραφο εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής που εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό 

επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες κτλ. είναι η δυνατότητα διαμοιρασμού του εκάστοτε 

αρχείου. Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε αρχείου μπορεί να αναζητήσει άλλους χρήστες μέσω 

του email ή του ονόματος του, ενώ έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέξει τα δικαιώματα 

που θα έχει ο τελευταίος επί του εγγράφου (προβολή, επεξεργασία, σχολιασμός). 

                                                             
1 Στην ουσία το πακέτο εφαρμογών που αναφέρεται ως Google Docs περιλαμβάνει σήμερα τέσσερις 

εφαρμογές: Έγγραφα (Docs), Υπολογιστικά Φύλλα (Sheets), Παρουσιάσεις (Slides) και Φόρμες (Forms). 
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Εικόνα 4-4: Κεντρική σελίδα του πακέτου εφαρμογών Google Docs 

Επιπλέον, η Google χρησιμοποιεί τα ίδια στοιχεία χρήστη (username, password), 

για πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Ως εκ τούτου ένα ακόμη χαρακτηριστικό, πέραν του 

διαμοιρασμού και της κοινής χρήσης αρχείων μεταξύ χρηστών, είναι η σύνδεση του 

Google Docs με το Google Drive, όπως φαίνεται στο μενού του πρώτου (Εικόνα 4-4). 

Κατά αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί αυτομάτως να διαχειριστεί τον συνολικό 

αποθηκευτικό χώρο που διαθέτει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Παράλληλα το Google 

Drive διαθέτει εφαρμογές για διάφορους τύπους συσκευών -προσωπικό υπολογιστή ή 

κινητές συσκευές (tablet, smartphones)- με δυνατότητα συγχρονισμού αρχείων μεταξύ της 

συσκευής και της διαδικτυακής εφαρμογής.  

 4.2  Εφαρμογές επαγγελματικής χρήσης 

Πέρα από τις εφαρμογές προσωπικής χρήσης, έχουν υλοποιηθεί πολλές υπηρεσίες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικούς σκοπούς. Στη συγκεκριμένη 

εργασία δίνεται βαρύτητα σε εφαρμογές που έχουν κατά βάση αντικείμενο τις νέες 

τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα την ανάπτυξη λογισμικού. 

 4.2.1 Ηλεκτρονικές αποθήκες λογισμικού 

Ως ηλεκτρονική αποθήκη (αποθετήριο) λογισμικού (software repository), 

χαρακτηρίζεται ένας χώρος στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν πακέτα λογισμικού τα 

οποία εκ των υστέρων μπορούν να ανακτηθούν και να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή 

[56]. Μία εύλογη απορία που μπορεί να προκύψει είναι: «Αυτό μπορεί να γίνει και με το 

Dropbox». Με το συγκεκριμένο όρο ωστόσο είθισται να γίνεται αναφορά σε συστήματα 
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που πέραν της αποθήκευσης αναλαμβάνουν και τον έλεγχο εκδόσεων των εκάστοτε 

αρχείων (Version Control System - VCS1).  

Αρκετά τέτοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1970 ακόμη.  

Παρά ταύτα σε ότι αφορά τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα τους, σύμφωνα με 

τα σημερινά δεδομένα, τα πιο δημοφιλή εξ’ αυτών δημιουργήθηκαν από το 1990 και 

έπειτα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα: Concurrent Versions System (CVS), Subversion 

(SVN), Mercurial και Git. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σταδιακά διάφορες υπηρεσίες φιλοξενίας 

λογισμικού. Στις δημοφιλέστερες εξ’ αυτών βάσει του συνδυασμού αριθμού χρηστών και 

έργων (projects) που φιλοξενούν, με παράλληλη υποστήριξη συστήματος ελέγχου 

εκδόσεων, συγκαταλέγονται τα  GitHub και Bitbucket [49]. 

 4.2.1.1 GitHub 

To GitHub ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2008, έπειτα από 

μία περίοδο λίγων μηνών που βρισκόταν σε beta έκδοση [52], για να φτάσει μόλις ένα 

χρόνο μετά να φιλοξενεί είκοσι χιλιάδες δημόσια αποθετήρια [99]. 

Σε ότι αφορά τις δυνατότητες που παρέχει η εν λόγω υπηρεσία, αυτές έχουν να 

κάνουν κατά κύριο λόγο με την παροχή υποδομών για φιλοξενία έργων λογισμικού. Ως 

συνέπεια αυτού προκύπτει και η συνεργασία διαφόρων ατόμων στο ίδιο έργο, χωρίς να 

είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή ακόμη και στην ίδια γεωγραφική 

περιοχή. Αυτό αναγράφεται άλλωστε και στην αρχική σελίδα του Github 

(www.github.com): «Δημιουργείστε καλύτερο λογισμικό, μαζί. Ισχυρή συνεργασία, 

επισκόπηση και διαχείριση κώδικα για λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ιδιωτικών έργων.» 

Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν επιπλέον δυνατότητες που προσθέτουν 

αξία στην εφαρμογή, όπως η δημιουργία  σελίδας ζητημάτων (Issues), για την καλύτερη 

διαχείριση των έργων, σελίδας επικόλλησης μικρών κομματιών κειμένου με αναγνώριση 

της γλώσσας (Gist) κ.ά. 

 

                                                             
1 Ένα σύστημα ελέγχου εκδόσεων επιτρέπει την επαναφορά συγκεκριμένων αρχείων ή ακόμη και 

ολόκληρου του έργου (project) σε προηγούμενη κατάσταση, τη σύγκριση των αρχείων με την πάροδο του 

χρόνου, την προβολή του χρήστη ο οποίος τροποποίησε τελευταία φορά κάτι που ενδεχομένως να προκαλεί 

πρόβλημα και πολλά άλλα. Συνεπώς, με τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος είναι δυνατή η εύκολη ανάκτηση 

αρχείων ή συγκεκριμένης κατάστασης (έκδοσης) σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλμα ή ακόμη και 

απώλεια αυτών. Παρότι τα εν λόγω συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανάπτυξη λογισμικού, στην 

πραγματικότητα  μπορούν να υποστηρίξουν οποιοδήποτε τύπο αρχείου [8]. 

http://www.github.com/
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Εικόνα 4-5: Το αποθετήριο του  ResearchGr στο GitHub 

Η δημοτικότητα του GitHub ακολουθεί μία διαρκώς ανοδική πορεία. Πέρα από 

τον πρώτο χρόνο που αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας, μέσα σε περίπου πεντέμισι 

χρόνια έφτασε τα δέκα εκατομμύρια αποθετήρια, εκ των οποίων το πρώτο εκατομμύριο 

δημιουργήθηκαν σε βάθος περίπου τεσσάρων χρόνων, ενώ το τελευταίο σε μόλις 48 

ημέρες [98]. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία αριθμεί περί τα εννιάμισι εκατομμύρια 

εγγεγραμμένους χρήστες, με τα αποθετήρια να ανέρχονται κοντά στα είκοσι τρία 

εκατομμύρια. 

Σημαντική είναι η συνεισφορά του GitHub στο λογισμικού ανοιχτού κώδικα, αν 

αναλογιστεί κανείς πως σε αυτό φιλοξενούνται έργα όπως γλώσσες προγραμματισμού και 
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frameworks ανάπτυξης εφαρμογών ή ακόμη και ο πυρήνας λειτουργικού συστήματος 

ανοιχτού κώδικα. 

Για παράδειγμα: 

 PHP – www.github.com/php 

 Ruby – www.github.com/ruby 

 Ruby on Rails – www.github.com/rails 

 Linux Kernel – www.github.com/torvalds/linux  

Και το GitHub ακολουθεί το Freemium επιχειρηματικό μοντέλο. Ο χρήστης έχει 

αρχικά τη δυνατότητα να δημιουργήσει δωρεάν απεριόριστα δημόσια έργα που είναι 

ορατά από οποιονδήποτε. Για τη δημιουργία όμως ιδιωτικών έργων υπάρχει χρέωση 

ανάλογα με τον αριθμό αυτών, ενώ από τα τέλη του 2011 παρέχεται το GitHub Enterprise 

που δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες εταιρίες να εγκαταστήσουν το GitHub στις δικές τους 

εγκαταστάσεις.  

Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί και διάφορες πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν 

είτε να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στα αποθετήρια τους, είτε συνδέσουν 

το GitHub με άλλες εφαρμογές ή/και υπηρεσίες. Κάποια παραδείγματα αυτών είναι το API 

που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο GitHub μέσω άλλων εφαρμογών, η σύνδεση με 

το Git Large File Storage που βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και προσφάτως το 

πρόσθετο (add-on) που συνδέει το GitHub με το Visual Studio 2015 και το Azure της 

Microsoft. 

 4.2.2 Εργαλεία διαχείρισης έργων 

Όπως προαναφέρθηκε, μία εφαρμογή αντίστοιχη του GitHub είναι το Bitbucket. 

Το τελευταίο ανήκει ουσιαστικά σε ένα πακέτο εφαρμογών της Atlassian. Η συγκεκριμένη 

εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νέφους για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη 

διαχείριση και την υποστήριξη έργων. Ανάλογες εφαρμογές έχουν επίσης αναπτυχθεί και 

από άλλες εταιρίες, όπως Axosoft (www.axosoft.com), Pivotal Tracker 

(www.pivotaltracker.com), ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές ανοιχτού 

κώδικα, όπως το Redmine (www.redmine.org). 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση ανάλογων υπηρεσιών 

είναι η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ μελών μίας κοινότητας ή τμημάτων μίας εταιρίας 

που ενδεχομένως να μη βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία. Επιπλέον η υποστήριξη πελατών 

διευκολύνεται στο μέγιστο βαθμό, καθώς μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας ο 

http://www.github.com/php
http://www.github.com/ruby
http://www.github.com/rails
http://www.github.com/torvalds/linux
http://www.axosoft.com/
http://www.pivotaltracker.com/
http://www.redmine.org/
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χρήστης/πελάτης μπορεί να αναφέρει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει, 

κάποιος υπάλληλος του τμήματος εξυπηρέτησης να αναλάβει την επίλυση του και να 

επικοινωνήσει άμεσα με τον πελάτη. Παράλληλα το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να 

τοποθετηθεί σε μία βάση γνώσης (knowledge base), από την οποία μπορεί να 

εξυπηρετηθούν πελάτες που θα αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα μελλοντικά. 

Επιπρόσθετα κατά αυτό τον τρόπο δημιουργείται αυτομάτως μία πλήρης λίστα σχετικά με 

το ποια προβλήματα που έχουν επιλυθεί και ποια όχι, τη διαβάθμιση αναγκαιότητας 

επίλυσης τους (επείγοντα ή μη) κτλ. 

 

Εικόνα 4-6: Η αρχική σελίδα και οι υπηρεσίες της Atlassian 

 4.2.3 Υπηρεσίες ελέγχου λογισμικού 

Ο έλεγχος (testing) αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό στάδιο της διαδικασίας 

ανάπτυξης λογισμικού. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί ακριβές υποδομές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό, ενώ οι συγκεκριμένοι πόροι 

ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σποραδικά μόνο κατά τη διαδικασία διερεύνησης της 

απόδοσης της εφαρμογής, της αξιοπιστίας της, καθώς και για λόγους ταχύτητας, 

ασφάλειας και λειτουργικότητας αυτής. Δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα των 
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επιχειρηματικών/εμπορικών εφαρμογών ολοένα και αυξάνεται, καθίσταται δύσκολη σε 

πολλές περιπτώσεις η εγκατάσταση και η συντήρηση ιδιόκτητων υποδομών ελέγχου που 

θα μιμούνται όσο το δυνατό καλύτερα το πραγματικό περιβάλλον. Σε αυτό ακριβώς το 

σημείο έρχονται οι υπηρεσίες ελέγχου στο νέφος (cloud testing) ως μια νέα προσέγγιση 

στον έλεγχο λογισμικού, όπου το περιβάλλον νέφους παρέχει τη δυνατότητα 

προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών με συνέπεια τη σημαντική μείωση του κόστους 

[16]. Πέραν τούτου, δημιουργήθηκε και μία νέα αγορά στην οποία οι πάροχοι και οι 

καταναλωτές μπορούν να έρθουν σε επαφή με  εξειδικευμένους μηχανικούς ελέγχου 

λογισμικού κατά απαίτηση [14]. 

Με την υπολογιστική ισχύ στη σύγχρονη εποχή και τις δυνατότητες που παρέχει η 

τεχνολογία του virtualization, ενδέχεται να μην είναι ιδιαίτερα δύσκολο ακόμη και για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οργανισμούς να στήσουν τις δικές τους υποδομές δοκιμών 

για διαδικτυακές ή μη εφαρμογές. Παράλληλα όμως έχουμε περάσει στην εποχή των 

χαρακτηριζόμενων ως «έξυπνων» κινητών συσκευών. Με την πληθώρα διαφορετικών 

συσκευών αυτού του τύπου καθεμιά από τις οποίες έχει τα δικά της τεχνικά 

χαρακτηριστικά, γίνεται ιδιαίτερα δύσκολή η διαδικασία ελέγχου κάποιας εφαρμογής σε 

πραγματικές συνθήκες, ειδικότερα δε σε συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό 

σύστημα ανοιχτού κώδικα, όπως είναι το Android, όπου πέρα από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά ενδέχεται να υπάρχουν και τροποποιήσεις στο ίδιο το λειτουργικό 

σύστημα. 

Πλέον υπάρχουν πολλές εταιρίες παροχής υπηρεσιών που μπορούν να καλύψουν 

τις ανάγκες ελέγχου λογισμικού. Μία από αυτές είναι η SOASTA (www.soasta.com) η 

οποία παρέχει προϊόντα ελέγχου απόδοσης διαδικτυακών εφαρμογών [16], εφαρμογών 

κινητών συσκευών, αλλά και άλλες υπηρεσίες όπως παρακολούθηση χρήσης εφαρμογής 

σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά. 

Μερικές ακόμη υπηρεσίες με αντικείμενο τον έλεγχο εφαρμογών κινητών 

συσκευών είναι ενδεικτικά οι TestDroid (www.testdroid.com), Cloud Monkey 

(www.cloudmonkeymobile.com), Xamarin (www.xamarin.com) και experitest 

(www.experitest.com).

http://www.soasta.com/
http://www.testdroid.com/
http://www.cloudmonkeymobile.com/
http://www.xamarin.com/
http://www.experitest.com/
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 5 Το υπολογιστικό νέφος σήμερα 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, μπορεί μεν αρκετές εφαρμογές 

(λογισμικό) που παρέχονται ως υπηρεσίες να υπάγονται στην έννοια του υπολογιστικού 

νέφους, ωστόσο οι άλλες δύο κύριες κατηγορίες του (PaaS και IaaS) είναι αυτές που 

έρχονται πρώτα στο νου όταν γίνεται αναφορά σε αυτό τον όρο. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις άλλωστε στις οποίες το ίδιο το λογισμικό που παρέχεται ως υπηρεσία 

ενδέχεται να είναι εγκατεστημένο σε μία πλατφόρμα η οποία με τη σειρά της μπορεί να 

έχει υλοποιηθεί σε υποδομές που παρέχονται ως υπηρεσίες. Ένα «σχήμα» που 

αντικατοπτρίζει τη συγκεκριμένη φράση και προβάλλει τη σχέση μεταξύ παρόχου, 

προγραμματιστών και τελικών χρηστών φαίνεται στην Εικόνα 5-1. 

 

Εικόνα 5-1: Σχέση μεταξύ παρόχου, προγραμματιστών και τελικών χρηστών στις 

διάφορες κατηγορίες του υπολογιστικού νέφους 

Εξάλλου οι κατηγορίες της πλατφόρμας και της υποδομής ως υπηρεσία είναι 

εκείνες που εκμεταλλεύονται πλήρως τις τεχνολογίες των κατανεμημένων συστημάτων, 

του virtualization και ορισμένων ακόμη τεχνικών και αρχιτεκτονικών. Όλες αυτές οι 

τεχνολογίες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο για την υλοποίηση των συστημάτων 

από τεχνικής άποψης, όσο και για την τήρηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστικού 

νέφους από την άποψη της διαχείρισης και της αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Σε ότι 

αφορά δε τον εμπορικό τομέα το υπολογιστικό νέφος βασίζεται εν πολλοίς στο 

επιχειρηματικό μοντέλο Freemium, που προέκυψε ουσιαστικά από το λογισμικό ως 

υπηρεσία. 
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Τελικά όμως τι έχει να προσφέρει το υπολογιστικό νέφος και ποια προβλήματα δεν 

έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί; 

 5.1  Πλεονεκτήματα υπολογιστικού νέφους 

Σε αυτήν τη μεταβατική φάση προς το υπολογιστικό νέφος (ακόμη και σήμερα) 

νέες κατηγορίες υπηρεσιών πληροφορικής δημιουργούνται για όλα τα είδη εφαρμογών, 

βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών, για την παροχή αποθηκευτικού χώρου και τη 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, για την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων κ.τ.λ. 

Όλες αυτές οι καινοτόμες υπηρεσίες επιτρέπουν, όπως προαναφέρθηκε, να αποφευχθούν 

οι τεράστιες δαπάνες για την αγορά, συντήρηση, υποστήριξη ή/και τον εκσυγχρονισμό 

των υποδομών [5]. 

Σε ότι αφορά την επιχείρηση/οργανισμό, συνοπτικά τα πλεονεκτήματα του 

υπολογιστικού νέφους μπορούν να συμπτυχθούν ως εξής [27]: 

 Ικανοποίηση αναγκών κατά απαίτηση, αυξομειώνοντας τους πόρους που 

απαιτούνται για την ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των 

χρηστών/πελατών.  

 Μείωση κόστους και κατανάλωσης ενέργειας, με τη χρήση υπολογιστών 

χαμηλού κόστους και υλικών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και 

με χρήση της τεχνολογίας του virtualization, επιτυγχάνεται μείωση τόσο 

των κεφαλαιουχικών όσο και των λειτουργικών δαπανών. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των πόρων, μέσω του 

δυναμικού προγραμματισμού τους. 

Ίσως να υπάρχουν διαφωνίες σε ότι αφορά το ζήτημα του κόστους, καθώς 

ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις η υλοποίηση ιδιόκτητης υποδομής μακροπρόθεσμα 

να είναι πιο οικονομική. Ως εκ τούτου, ακόμη και η τιμολόγηση με το χαρακτηριστικό της 

πληρωμής βάσει χρήσης θα μπορούσε να είναι πιο ακριβή συγκριτικά με την αγορά και 

χρήση ενός αντίστοιχου διακομιστή για την ίδια περίοδο. Ωστόσο, αυτό το επιπλέον 

κόστος αντισταθμίζεται από το εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό του υπολογιστικού 

νέφους, ως προς το οικονομικό όφελος, την ελαστικότητα καθώς και τη μεταβίβαση του 

ρίσκου, ιδιαίτερα της υπερτροφοδότησης (ανεπαρκής αξιοποίηση πόρων) και της  

υποτροφοδότησης (ανεπαρκείς πόροι). 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η εκτίμηση χρήσης των διακομιστών στα data center για το 

2008 κυμαινόταν από 5% έως 20%. Κατά κανόνα οι επιχειρήσεις/οργανισμοί 

τροφοδοτούν το σύστημα τους ώστε να μπορεί να καλύψει τις μέγιστες ανάγκες των 

χρηστών/πελατών τους με αποτέλεσμα σε μεγάλα διαστήματα οι πόροι τους να 

παραμένουν αδρανείς.  Είναι προφανές πως όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση χρήσης 

των πόρων του συστήματος τόσο μεγαλύτερο είναι και το κόστος για την επιχείρηση. 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μία υπηρεσία έχει μια προβλέψιμη καθημερινή 

ζήτηση όπου απαιτούνται 500 διακομιστές τις πρωινές-μεσημεριανές ώρες, αλλά αυτή 

πέφτει στους 100 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έστω λοιπόν ότι η χρήση για μία ολόκληρη 

ημέρα ανάγεται σε 300 διακομιστές, συνεπώς η πραγματική μέση χρήση όλη την ημέρα 

είναι 300 * 24 = 7200 ώρες. Από τη στιγμή όμως που πρέπει να καλυφθεί η ζήτηση καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ημέρας, με δεδομένο ότι απαιτούνται για αυτήν 500 διακομιστές, το 

κόστος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 500 * 24 = 12.000 ώρες. Ουσιαστικά το κόστος 

είναι αυξημένο κατά 67% από ότι πραγματικά απαιτείται. Συνεπώς, με χρήση της 

τιμολογιακής πολιτικής της πληρωμής βάσει χρήσης το κόστος ανά ώρα χρήσης είναι 

μικρότερο κατά αυτό το ποσοστό σε σύγκριση με την αγορά των διακομιστών, 

τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια χρήσης και μέχρι την απόσβεση του κόστους του 

συστήματος. [4]. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα 

που έχουν πλέον να επικεντρωθούν στο καθαρά παραγωγικό κομμάτι της εφαρμογής τους, 

που αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού, αποφεύγοντας τις δαπάνες που αφορούν στις 

υποδομές. Επιπλέον των δαπανών είναι προφανές πως μειώνεται και ο χρόνος που μπορεί 

η εφαρμογή να δημοσιευθεί σε σύγκριση με την παραδοσιακή τακτική της αγοράς και 

παραμετροποίησης εξοπλισμού. Παράλληλα το νέφος βρίσκεται εξ’ ορισμού στο 

διαδίκτυο και μέσω αυτού είναι δυνατή η διασύνδεση διαφόρων υπηρεσιών που 

προσθέτουν αξία στην εκάστοτε εφαρμογή. 

Σε ότι αφορά δε τον τομέα της διαχείρισης των πόρων σε αρκετές περιπτώσεις 

αυτή μπορεί να γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο. Για παράδειγμα στο GAE 

(Ενότητα 5.2.3) το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί αυτόματα πολλαπλές 

«εικόνες» (instances) της ίδιας εφαρμογής ανάλογα με τους πόρους που μπορεί αυτή να 

απαιτεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Αντίστοιχα για έναν χρήστη/πελάτη προκύπτουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα [5]: 
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 Ο χρήστης δεν περιορίζεται πλέον σε μία συγκεκριμένη συσκευή για να 

χρησιμοποιήσει μία εφαρμογή ή δεν απαιτείται η αγορά μίας 

συγκεκριμένης έκδοσης ειδικά για τη συσκευή του. Πρακτικά οποιαδήποτε 

συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να «τρέξει» μία 

εφαρμογή που βασίζεται στο νέφος. 

 Ανεξαρτήτως της συσκευής του χρήστη μπορεί να υπάρχουν λιγότερα 

προβλήματα συντήρησης. Ο χρήστης δε χρειάζεται να έχει την έννοια 

ζητημάτων όπως οι απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο ή η συμβατότητα 

της εφαρμογής με τη συσκευή του. Επιπλέον μπορεί να είναι σίγουρος πως 

χρησιμοποιεί την τελευταία έκδοση της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να 

κάνει ο ίδιος κάποια αναβάθμιση, όπως συμβαίνει σε εφαρμογές που είναι 

εγκατεστημένες τοπικά στη συσκευή του. 

 

Εικόνα 5-2: Οι κύριες πτυχές ενός συστήματος νέφους 

 5.2  Μειονεκτήματα υπολογιστικού νέφους 

Όσο δημοφιλές και αν είναι πλέον το υπολογιστικό νέφος είναι λογικό, όπως και 

οποιαδήποτε νέα τεχνολογία, να παρουσιάζει τα μειονεκτήματα του. Σε ορισμένες 
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περιπτώσεις βέβαια αυτά αφορούν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και σε 

περίπτωση χρήσης ιδίων υποδομών, ωστόσο δεν παύουν να είναι προβλήματα που 

συνεχίζουν να υφίστανται και στο υπολογιστικό νέφος. 

 5.2.1 Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 

Ένα ζήτημα είναι η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Οι υποδομές οποιουδήποτε 

παρόχου υπηρεσιών νέφους είναι στην ουσία ένα (ή περισσότερα) data center. Παρότι η 

αξιοπιστία των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους είναι πλέον σε πολύ καλά επίπεδα, εάν 

συνυπολογιστεί η πολυπλοκότητα ενός τέτοιου κατανεμημένου συστήματος 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι πιθανότητες διακοπής των υπηρεσιών από μη φυσικούς 

παράγοντες1 είναι μάλλον αυξημένες σε σύγκριση με τη χρήση ιδιωτικών υποδομών είτε 

στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης/οργανισμού είτε σε ένα οποιοδήποτε data center. 

Στον αντίποδα η διαθεσιμότητα της εφαρμογής ίσως σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. 

Distributed Denial of Service – DDoS attack) να προστατεύεται λόγω του 

χαρακτηριστικού της ελαστικότητας και της υποδομής του παρόχου της υπηρεσίας νέφους 

που πιθανότατα να παρέχει προστασία από τέτοιου τύπου επιθέσεις [4]. 

 5.2.2 Δέσμευση των δεδομένων 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η δέσμευση των δεδομένων. Εφόσον ακόμη δεν 

υπάρχει κάποια τυποποίηση σε ότι αφορά τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους κάθε 

εταιρία μπορεί να δημιουργεί κατά μία έννοια αυθαίρετα τα δικά της πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα ή βάσεις δεδομένων 

κ.ο.κ. Κατά αυτόν τον τρόπο προκύπτει η πρώτη εκδοχή δέσμευσης, καθώς ο χρήστης δε 

μπορεί εύκολα να μεταβεί από κάποια υπηρεσία στην άλλη. Η δεύτερη και σημαντικότερη, 

ως προς τις συνέπειες, εκδοχή δέσμευσης είναι η περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο 

πάροχος διακόψει τη λειτουργία του. 

Για παράδειγμα, μια διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης με την επωνυμία The 

Linkup έκλεισε στις 8 Αυγούστου 2008 αφού απώλεσε την πρόσβαση στο 45% των 

δεδομένων των πελατών. Η Linkup, με τη σειρά της, είχε αναθέσει στη διαδικτυακή 

υπηρεσία αποθήκευσης Nirvanix την αποθήκευση δεδομένων των πελατών της, και πλέον 

η μία εταιρία υποδεικνύει την άλλη για ότι αφορά την απώλεια των δεδομένων των 

                                                             
1 Ως φυσικός παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί η απώλεια ρεύματος ή δικτύου και γενικότερα παράγοντες 

που σχετίζονται με την υποδομή καθαυτή. 
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πελατών. Στο μεταξύ, οι 20.000 χρήστες του Linkup ενημερώθηκαν πως η υπηρεσία δεν 

ήταν πλέον διαθέσιμη και κλήθηκαν να δοκιμάσουν κάποια άλλη ανάλογη υπηρεσία [4]. 

 5.2.3 Κόστος 

Το κόστος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι μειονέκτημα στο 

υπολογιστικό νέφος. Ένα παράδειγμα που είναι στην ουσία συνέπεια της δέσμευσης των 

δεδομένων μπορεί να είναι το κόστος της μεταφοράς από έναν πάροχο σε κάποιον άλλο, 

κάτι που ενδέχεται να σημαίνει ακόμη και αλλαγή ολόκληρης ή μέρους της εφαρμογής 

λόγω μη υποστήριξης της γλώσσας προγραμματισμού ή μη συμβατότητας κάποιων 

χαρακτηριστικών. Επίσης η μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων στο νέφος μπορεί να 

συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερο κόστος, αλλά και χρόνο σε σύγκριση με την εγγραφή τους 

στο αποθηκευτικό μέσο, τη μεταφορά αυτού και εν συνεχεία  την εγκατάσταση του στην 

υπόλοιπη ιδιωτική υποδομή. 

 5.2.4 Ασφάλεια δεδομένων 

Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή μειονέκτημα του υπολογιστικού νέφους είναι η 

ασφάλεια δεδομένων. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που αποτρέπει πολλές εταιρίες 

από τη μετάβαση τους σε υπηρεσίες νέφους, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 

αυτές να είναι πιο οικονομικές.  

Δεδομένου ότι το υπολογιστικό νέφος επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν 

όλα τα δεδομένα τους στο διαδίκτυο, είναι σαφές πως η διαχείριση προσωπικών 

δεδομένων ή ευαίσθητων πληροφοριών καθίσταται ως μείζον ζήτημα. Κατά συνέπεια, οι 

πάροχοι υπηρεσιών νέφους πρέπει να εγγυόνται ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε 

αυτόματη επεξεργασία και φυλάσσονται με ασφάλεια [5]. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί το απόρρητο, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα 

των δεδομένων (Confidentiality, Integrity, Availability - CIA), ο πάροχος πρέπει να 

προσφέρει δυνατότητες που, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνουν [19]: 

 Ένα ελεγμένο σχήμα κρυπτογράφησης για να διασφαλίσει όλα τα δεδομένα 

προστατεύονται εντός του κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης. 

 Αυστηρό έλεγχο πρόσβασης για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης στα δεδομένα. 

 προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ασφαλής 

αποθήκευση των μέσων που τα περιλαμβάνουν. 
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Ένα σχετικό πρόβλημα είναι ότι πολλές χώρες έχουν νόμους που απαιτούν από 

τους παρόχους λογισμικού ως υπηρεσία να διατηρούν τα δεδομένα των πελατών τους και 

το πνευματικά κατοχυρωμένο υλικό εντός των εθνικών συνόρων. Ομοίως, δεν είναι 

ευχάριστη για ορισμένες επιχειρήσεις η ικανότητα μιας χώρας να αποκτήσει πρόσβαση 

στα δεδομένα τους μέσω του δικαστικού συστήματος [4]. 

Το υπολογιστικό νέφος και κυρίως οι κολοσσοί του χώρου υπερπηδά σε κάποιο 

βαθμό αυτό το εμπόδιο παρέχοντας στους χρήστες τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα 

δεδομένα τους σε διάφορες τοποθεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, η 

Amazon παρέχει αυτή τη στιγμή την υπηρεσία S3 (Ενότητα 5.5.1.2) μέσω εγκαταστάσεών 

της σε Η.Π.Α, Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική. 

Σε κάθε περίπτωση, η αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών στο νέφος 

δημιουργεί ένα σύνολο προβληματισμών που έμμεσα επηρεάζουν την ασφάλεια. Μεταξύ 

αυτών είναι τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Ποιος έχει δικαιοδοσία επί των δεδομένων καθώς αυτά διέρχονται μεταξύ 

των συνόρων; 

 Μπορούν οι κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 

καθώς αλλάζουν διεθνή δικαιοδοσία; 

 Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών σε 

data center που ανήκουν σε μια ενιαία οντότητα (επιχείρηση) σε αντίθεση 

με την αποθήκευσή τους σε πολλαπλά data center; 

Στην υπάρχουσα νομοθεσία δεν υπάρχουν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. 

Με οδηγό δε τις νομικές διαμάχες που αφορούν το διαδίκτυο κατά την τελευταία δεκαετία, 

τότε η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων ασφαλείας θα διαρκέσει χρόνια, και χωρίς 

αμφιβολία θα επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη του υπολογιστικού νέφους. 

Πιο πρόσφατο και δημοφιλές παράδειγμα η διαρροή φωτογραφιών δημοσίων 

προσώπων μέσω της πλατφόρμας iCloud της Apple τον Αύγουστο του 2014, με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας να δηλώνει στην Wall Street Journal ότι: «Οι χρήστες 

θα πρέπει τώρα να ειδοποιούνται μέσω email κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να 

επαναφέρει τα δεδομένα σε μια νέα συσκευή, εκτός από τις ειδοποιήσεις για αλλαγή 

κωδικού πρόσβασης ή όταν μια άγνωστη συσκευή χρησιμοποιείται για να συνδεθεί σε ένα 

λογαριασμό». [66]. 
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 5.3  Το freemium επιχειρηματικό μοντέλο 

Παράλληλα με την παγκόσμια εξάπλωση του διαδικτύου και την έξαρση των 

εφαρμογών που παραδίδονται στον χρήστη/πελάτη υπό τη μορφή του λογισμικού ως 

υπηρεσία αναδείχθηκε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο λογισμικού, το επονομαζόμενο 

freemium1, που συνδυάζει τη δωρεάν (free) με την πριμοδοτούμενη (premium) 

κατανάλωση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Συνοπτικά, το μοντέλο περιλαμβάνει τη 

δωρεάν παροχή ενός μέρους των δυνατοτήτων ή ενός συγκεκριμένου τύπου του είδους 

προς κατανάλωση, ενώ τα έσοδα προκύπτουν από την αγορά και κατανάλωση των 

επιπλέον δυνατοτήτων ή ενός τύπου ανώτερης ποιότητας [26]. 

Σύμφωνα με τον C. Anderson, oι δύο κύριες εκδοχές του freemium μοντέλου είναι 

δύο [3]: 

 Περιορισμένων δυνατοτήτων freemium (feature limited freemium – FLF) 

 Περιορισμένου χρόνου freemium (time limited freemium – TLF) 

Η πρώτη περίπτωση αφορά υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα2, όπως οι περισσότερες που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4 (Dropbox, 

Google Docs, Github κτλ.), με ορισμένους περιορισμούς δυνατοτήτων ή/και 

λειτουργικότητας της υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα περιορισμό αποθηκευτικού χώρου. 

Σε ότι αφορά τη δεύτερη περίπτωση είναι προφανές ότι ο περιορισμός έγκειται στο 

χρονικό διάστημα χρήσης της υπηρεσίας. Σε αυτό το σημείο βέβαια προκύπτει μία 

αντίφαση, καθώς ακόμη και εννοιολογικά η επ’ αμοιβή χρήση μίας υπηρεσίας που 

εμπίπτει στο συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρεται σε κάποια δυνατότητα που της προσθέτει 

αξία. Εξάλλου όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.freemium.org το freemium δεν 

είναι το ίδιο με τη δοκιμαστική περίοδο(free trial): «Μια κοινή παρανόηση είναι ότι το 

freemium περιλαμβάνει ή αποτελείται από μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο ωστόσο κάτι  

τέτοιο δεν ισχύει. Η διαφορά είναι ότι μια δωρεάν δοκιμή επιτρέπει στον χρήστη να 

δοκιμάσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την 

αγορά του πραγματικού προϊόντος. Ένα freemium μοντέλο, από την άλλη πλευρά παρέχει 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που είναι πάντα δωρεάν και το πριμοδοτούμενο (premium) 

μέρος προέρχεται από την προσφορά επιπλέον προϊόντων ή υπηρεσιών στους χρήστες της 

                                                             
1 Ο όρος freemium προτάθηκε αρχικά από τον Jarid Lukin το 2006, παρότι διαδόθηκε περισσότερο το 2009, 

μέσω του βιβλίου Free του Chris Anderson. 

 
2 Όπως αυτό ορίζεται στην πολιτική χρήσης της εκάστοτε εφαρμογής για μία δεδομένη χρονική στιγμή. 

http://www.freemium.org/
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δωρεάν πλατφόρμας που έναντι αμοιβής μπορούν να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν την 

εμπειρία τους. Οπότε, απλά και μόνο η εμφάνιση ενός προϊόντος σε ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο δεν το κάνει freemium» [67]. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και στον τομέα της εκπαίδευσης έχει καθιερωθεί 

πλέον το freemium μοντέλο. Πολλές πλατφόρμες μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων 

(Massive Open Online Cources – MOOC) πέρα από τη δωρεάν υπηρεσία, κατά την οποία 

εκδίδεται ένα απλό πιστοποιητικό, παρέχουν τη δυνατότητα έκδοσης επικυρωμένου 

πιστοποιητικού μέσω επαλήθευσης των στοιχείων του χρήστη έναντι καθορισμένης 

αμοιβής. 

 

Εικόνα 5-3: Αναβάθμιση πιστοποιητικού στο www.edx.org 

 5.4  Διανομή εικονικών πόρων – Virtualization 

Από ιστορικής άποψης η έννοια του virtualization υφίσταται σε κάποια μορφή από 

το 1960 (π.χ., στα μεγάλης κλίμακας συστήματα της IBM). Από τότε, η έννοια έχει 

ωριμάσει σημαντικά και έχει εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές των υπολογιστικών 

συστημάτων (μνήμη, αποθηκευτικά μέσα, επεξεργαστές, λογισμικό, δίκτυα), καθώς 

ακόμη και σε υπηρεσίες των πληροφοριακών συστημάτων. Οι διαρκώς αυξανόμενες 

ανάγκες υπολογιστικής ισχύος σε συνδυασμό με την εξέλιξη στην αρχιτεκτονική και τις 

λύσεις των πληροφορικών συστημάτων είναι οι παράγοντες που κατέστησαν τη 

συγκεκριμένη τεχνολογία ως ένα βασικό πλέον προϊόν. Με τις δυνατότητες κλιμάκωσης 

και την ικανότητά παροχής προηγμένων και ιδιαίτερα σύνθετων υπηρεσιών πληροφορικής 

σε εύλογο κόστος η εν λόγω διαδικασία μπορεί να είναι, μαζί με τα ασύρματα δίκτυα και 
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τις ποικίλες πλέον συσκευές που τα χρησιμοποιούν, όπως αισθητήρες και συσκευές 

πρόσβασης σε δίκτυα κυψέλης (3G, LTE κ.ά.), μία από τις κύριες τεχνολογίες του 

επόμενου «κύματος» στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων [1]. 

Ένας συμβατικός υπολογιστής έχει μόλις ένα λειτουργικό σύστημα. Κάτι τέτοιο 

περιορίζει την αρχιτεκτονική καθώς επίσης δημιουργεί ένα στενό δεσμό μεταξύ της 

εκάστοτε εφαρμογής με το λειτουργικό σύστημα και το υλικό στο οποίο εγκαθίσταται. 

Μία εφαρμογή μπορεί να λειτουργεί καλά σε ένα συγκεκριμένο σύστημα ή/και 

λειτουργικό σύστημα, αλλά να μην είναι εκτελέσιμο σε κάποιο άλλο. Οι εικονικές μηχανές 

(Virtual Machines - VMs) προσφέρουν νέες λύσεις σχετικά με την αξιοποίηση των 

υπάρχοντων πόρων, τη μη ευελιξία των εφαρμογών, την ευκολία διαχείρισης αυτών, 

καθώς και ζητήματα ασφάλειας στις υπάρχουσες φυσικές μηχανές [13]. 

Στην ουσία μέχρι σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις όπου ισχυρά υπολογιστικά 

συστήματα σχεδιάζονταν για να εξυπηρετήσουν μία εφαρμογή η οποία λειτουργούσε σε 

συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Κατά αυτό τον τρόπο μεγάλο μέρος των πόρων του 

συστήματος έμεναν αχρησιμοποίητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με την τεχνολογία 

του virtualization είναι δυνατή η λειτουργία πολλών εικονικών μηχανών στο ίδιο φυσικό 

σύστημα, οι οποίες διαμοιράζονται τους πόρους του τελευταίου. Κατ’ επέκταση προκύπτει 

η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και 

πολλαπλών εφαρμογών εντός του ίδιου φυσικού συστήματος, όπως απεικονίζεται στην 

Εικόνα 5-2. Εξυπακούεται βέβαια ότι το πλήθος των εικονικών μηχανών που μπορούν να 

υπάρχουν σε ένα φυσικό σύστημα εξαρτάται αφενός από το μέγεθος/όγκο και την 

ταχύτητα των πόρων του τελευταίου, καθώς επίσης και από τις απαιτήσεις των εφαρμογών 

που θα λειτουργήσουν σε αυτές [35]. 

 
(α)      (β) 

Εικόνα 5-4: (α) Συμβατικό υπολογιστικό σύστημα, (β) Υπολογιστικό σύστημα με 

χρήση της τεχνολογίας διανομής εικονικών πόρων 
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Η δημιουργία των εικονικών μηχανών πραγματοποιείται με τη χρήση λογισμικού 

το οποίο αναλαμβάνει την ανάθεση και τη διαχείριση μέρους των πόρων του συστήματος 

σε αυτές, κατά τέτοιο τροπο ώστε καθεμία να μπορεί να έχει το δικό της λειτουργικό 

σύστημα και να εκτελεί τις δικές τις εφαρμογες. Στην πράξη μία εικονική μηχανή 

συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένα φυσικό μηχάνημα [29], ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 

όλους τους απαιτούμενους πόρους ενός πραγματικού συστήματος προκειμένου να 

αποφευχθούν διενέξεις με το υπόλοιπο σύστημα. Για να είναι δυνατή η λειτουργία των 

εικονικών μηχανών συνήθως απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό, που ονομάζεται επίπεδο 

virtualization (virtualization layer). Αυτό το επίπεδο είναι γνωστό και ως «επόπτης» 

(hypervisor ή virtual machine monitor) [13]. Παραδείγματα λογισμικού αυτού του τύπου 

είναι το Hyper-V της Microsoft και το ESX/ESXi της VMware. 

Η διανομή εικονικών πόρων μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα ενός 

συστήματος. Τα κυριότερα εξ’ αυτών είναι τρία. Το virtualization σε επίπεδο διακομιστή, 

που στην ουσία αφορά τους ζωτικούς πόρους ενός συστήματος, δηλαδή τη μονάδα 

επεξεργασίας και τη μνήμη. Αναλόγως μπορεί να πραγματοποιηθεί εικονική διανομή του 

δικτύου με τη δημιουργία ανεξάρτητων και απομονωμένων λογικών καναλιών διακίνησης 

δεδομένων πάνω σε μία κοινής χρήσης δικτυακή υποδομή [29]. Επίσης μπορεί να 

υλοποιηθεί εικονική διανομή αποθηκευτικού χώρου, κατά κύριο λόγο μέσω της 

τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής των δικτυακών περιοχών  αποθήκευσης (Storage Area 

Network - SAN). 

 5.4.1 Δικτυακή περιοχή αποθήκευσης (Storage Area Network – SAN) 

Η μείωση κόστους του όγκου αποθήκευσης και η ευελιξία με την οποία αυτός 

μπορεί να διατεθεί έχουν αλλάξει το τοπίο σε αυτό τον τομέα. Οι συσκευές αποθήκευσης 

άμεσης πρόσβασης (εντός του φυσικού συστήματος) έχουν αντικατασταθεί από δικτυακές 

περιοχές αποθήκευσης (SAN), με χρήση των οποίων μειώνεται το κόστος και παράλληλα 

αυξάνεται η ευελιξία σε ότι αφορά των αποθηκευτικό χώρο των επιχειρήσεων. Μέσω του 

λογισμικού των SAN μπορεί να διαχειρίζεται η ενσωμάτωση των συσκευών αποθήκευσης 

και η διαθέσει κατά απαίτηση χώρου αποθήκευσης σε έναν αριθμό συνδεδεμένων 

συσκευών [23]. 

Με χρήση της εν λόγω τεχνολογίας ουσιαστικά τα αποθηκευτικά μέσα 

απομονώνονται από το υπόλοιπο σύστημα, ενώ η μεταξύ του επικοινωνία 
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πραγματοποιείται συνήθως μέσω δικτύου οπτικών ινών. Εξ’ αιτίας αυτής της απομόνωσης 

προκύπτουν και ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα της εν λόγω αρχιτεκτονικής, όπως: 

 Άμεση και απεριόστη κλιμάκωση αποθηκευτικού χώρου 

 Απλοποίηση του συστήματος 

 Ασφάλεια δεδομένων και υποδομής 

 Διαθεσιμότητα (δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας χωρίς τη 

χρήση άλλων πόρων) 

 

Εικόνα 5-5: Τοπολογία δικτυακής περιοχής αποθήκευσης 

 5.5  Πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

Με τη διάδοση των τεχνολογιών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, 

καθώς επίσης και με τα εργαλεία διαχείρισης και την αξιοπιστία που παρέχουν σήμερα, 

έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται όλο και περισσότερα νέφη τόσο ιδιωτικά, όσο και 

δημόσια. Όπως προαναφέρθηκε, η επέκταση ενός συστήματος νέφους θα πρέπει να είναι 

μία εύκολη και αυτοματοποιημένη διαδικασία και συνεπώς σε θεωρητική βάση 

οποιοσδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα δημόσιο νέφος και να το επεκτείνει 

σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ωστόσο πίσω από αυτά βρίσκονται συνήθως εταιρίες 

κολοσσοί του χώρου της τεχνολογίας, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση κάλυψη των 

απαιτήσεων των χρηστών τους και η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοπιστία του 

συστήματος. Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τρεις από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες 

δημοσίων νεφών (Ενότητα 3.3.1) που καλύπτουν τις κατηγορίες την πλατφόρμας και της 

υποδομής ως υπηρεσία. 
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 5.5.1 Amazon Web Services (AWS) 

Η Amazon θεωρείται ότι είναι η πρώτη εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους σε μεγάλη κλίμακα. Έχοντας φτάσει σε σημείο να καλύπτει 

επαρκώς τις ανάγκες της σε χωρητικότητα, διαπίστωσε ότι για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα ορισμένοι από τους διακομιστές της χρησιμοποιούνταν μερικώς, ενώ κάποιοι 

άλλοι παραμένουν χωρίς φόρτο εργασίας. Έτσι άρχισε να σκέφτεται την ενοικίαση των 

αδρανών διακομιστών της σε άλλες εταιρείες. Αυτό βέβαια δεν αφορούσε την ενοικίαση 

με φυσικό τρόπο -όπως συμβαίνει σε ένα τυπικό data center- αλλά στο διαδίκτυο. Με βάση 

αυτή την επιθυμία η Amazon ανέπτυξε μία σειρά από διαδικτυακές υπηρεσίες, το Amazon 

Web Services (AWS) [20]. 

Η Amazon κατέχει ηγετική θέση σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών δημοσίου 

νεφών. Ήταν πρωτοπόρος σε ότι αφορά την υποδομή ως υπηρεσία υποστηρίζοντας τόσο 

το ηλεκτρονικό εμπόριο, όσο και εφαρμογές νέφους εκατομμυρίων πελατών ταυτόχρονα. 

Η ελαστικότητα του νέφους της Amazon προέρχεται από την ευελιξία που παρέχουν οι 

υπηρεσίες υλικού και λογισμικού της [13]. 

Το Amazon Web Services (AWS) είναι ένα πακέτο εφαρμογών που παρέχει 

υποδομή ως υπηρεσία σε οργανισμούς που απαιτούν υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικά 

μέσα και άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με Amazon, το AWS επιτρέπει στον χρήστη να 

«επωφεληθεί από την παγκόσμια υπολογιστική υποδομή της Amazon.com», η οποία είναι 

η καρδιά της επιχείρησης λιανικής πώλησης και επιχειρηματικών συναλλαγών της 

Amazon.com [23]. 

 

Εικόνα 5-6: Η υποδομή των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους της Amazon 
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Η πλήρης και ενημερωμένη λίστα υπηρεσιών του AWS φαίνεται στην ιστοσελίδα 

aws.amazon.com/products, ορισμένες από τις οποίες είναι οι εξής: 

 Elastic Compute Cloud (EC2) 

 Simple Storage Service (S3) 

 Cloud Front 

 SimpleDB 

 5.5.1.1 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 

Η Amazon ήταν η πρώτη εταιρία που εισήγαγε τις εικονικές μηχανές για τη 

φιλοξενία εφαρμογών λογισμικού. Οι πελάτες μπορούν πλέον να νοικιάσουν εικονικές 

μηχανές αντί φυσικών προκειμένου να «τρέξουν» τις εφαρμογές τους. Η ελαστικότητα σε 

αυτή την υπηρεσία έγκειται στο γεγονός πως ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει και 

τερματίσει εικονικούς διακομιστές σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ χρεώνεται βάσει των 

ενεργών διακομιστών του ανά ώρα [13]. Παράλληλα ο χρόνος που απαιτείται για την 

απόκτηση/δημιουργία και την εκκίνηση νέων διακομιστών μειώνεται σε λίγα λεπτά [35]. 

Ουσιαστικά το EC2 είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 

μεταβολής της υπολογιστικής ισχύος στο νέφος. Κατά αυτό τον τρόπο επιτρέπει την 

κλιμακούμενη ανάπτυξη εφαρμογών προσφέροντας ένα περιβάλλον διαδικτυακών 

υπηρεσιών, μέσω των οποίων οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν εικονικές μηχανές, 

στις οποίες μπορούν να φορτώσουν το λογισμικό της επιλογής τους [23]. 

 5.5.1.2 Amazon Simple Storage Service (S3) 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η λύση αποθήκευσης της Amazon για το 

διαδίκτυο. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να η κλιμάκωση να είναι εύκολη για τους 

προγραμματιστές [35], ενώ προσφέρει μία διεπιφάνεια διαδικτυακής υπηρεσίας που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και ανάκτηση απεριόριστου όγκου 

δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε στο διαδίκτυο [23]. Επιπλέον παρέχει 

στους προγραμματιστές πρόσβαση στις ίδιες υποδομές αποθήκευσης δεδομένων που 

χρησιμοποιεί και η ίδια η Amazon για τη δική της πλατφόρμα [23]. 

Η θεμελιώδης μονάδα του S3 ονομάζεται αντικείμενο (object) και η πρόσβαση στα 

δεδομένα πραγματοποιείται με χρήση του πρωτοκόλλου SOAP (Simple Object Access 

Protocol) ή μέσω του REST API της Amazon. Από τη μεριά του προγραμματιστή κάθε 

αντικείμενο που αποθηκεύεται στο S3 μπορεί κατά μία έννοια να θεωρηθεί ως ένα ζεύγος 

http://aws.amazon.com/products
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κλειδιού-τιμής (key-value pair), παρότι είναι πιθανό να έχει και άλλες ιδιότητες όπως 

μεταδεδομένα ή πληροφορίες ελέγχου πρόσβασης. Το μέγεθος του αντικειμένου 

κυμαίνεται από 1 byte μέχρι 5 Gigabytes. Καθένα από αυτά έχει τη δική του διεύθυνση 

URL και δική του λίστα ελέγχου πρόσβασης, ενώ μπορεί να οριστεί ως δημόσιο ή ιδιωτικό 

και να δοθούν δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένους χρήστες, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει ασφαλές από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σύμφωνα 

με την Amazon, το S3 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι δείκτες ανθεκτικότητας και 

διαθεσιμότητας για ένα διακριτό έτος να ανέρχονται στο 99.999999999% και 99.99% 

αντίστοιχα [13]. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από το S3 η Amazon έχει αναπτύξει και το 

Elastic Block Store (EBS) το οποίο παρέχει δυνατότητες μόνιμης αποθήκευσης [35]. Η 

κύρια χρήση του είναι η αποθήκευση και αποκατάσταση εικονικών μηχανών του EC2, 

καθώς αυτές τυπικά καταστρέφονται μετά τη χρήση τους (όταν κλείσει ο εικονικός 

διακομιστής) και το μέγεθος κάθε τομέα του EBS μπορεί να κυμαίνεται από 1 Gigabyte 

έως 1 Terabyte [13]. 

 5.5.1.3 Amazon CloudFront 

Το CloudFront είναι ουσιαστικά το δικτυακό κομμάτι του πακέτου AWS. Μια 

διαδικτυακή υπηρεσία για την παράδοση περιεχομένου. Λειτουργεί σε συνδυασμό με 

άλλες υπηρεσίες του AWS, όπως για παράδειγμα το S3 που αποθηκεύει μόνιμα τα 

αυθεντικά αρχεία αποθήκευσης [23], για να δώσει σε προγραμματιστές και επιχειρήσεις 

έναν εύκολο τρόπο για τη διανομή περιεχομένου στους πελάτες τους. Η Amazon 

υπόσχεται χαμηλή καθυστέρηση, υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και κανέναν 

περιορισμό [35]. 

Η υπηρεσία παραδίδει το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο. Το 

εκάστοτε αίτημα δρομολογείται αυτόματα στην πλησιέστερη τοποθεσία, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση για την απόκριση και την παράδοση του 

περιεχομένου [35]. 

 5.5.1.4 Amazon SimpleDB 

Η εν λόγω υπηρεσία παρέχει ένα απλοποιημένο μοντέλο βασισμένο σε εκείνο των 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων [13]. Παρέχει ορισμένες βασικές λειτουργίες αυτών, όπως 

η δημιουργία ευρετηρίου των δεδομένων και η αναζήτηση αυτών [35] και μπορεί να 

λειτουργήσει σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες S3 και EC2, παρέχοντας τη δυνατότητα 
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αποθήκευσης επεξεργασίας και αναζήτησης δεδομένων στο νέφος, κάνοντας ευκολότερη 

και πιο αποδοτική την κλιμάκωση διαδικτυακών εφαρμογών για τους προγραμματιστές 

[23]. 

Τα δεδομένα στην SimpleDB αποθηκεύονται σε τομείς (domains) οι οποίοι 

μπορούν να θεωρηθούν κάτι αντίστοιχο με τους πίνακες των σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων. Τα στοιχεία κάθε τομέα είναι οι γραμμές του πίνακα, ενώ μία συγκεκριμένη 

ιδιότητα του κάθε στοιχείου μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κελί της αντίστοιχης γραμμής. 

Ωστόσο, είναι δυνατό να ανατεθούν πολλαπλές τιμές σε κάποια ιδιότητα, κάτι που δεν 

επιτρέπεται σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Ουσιαστικά, όπως προκύπτει άλλωστε και 

από την ονομασία της υπηρεσίας, πρόκειται για μία απλή μορφή βάσης δεδομένων η οποία 

προορίζεται για αποθήκευση και διαχείριση μικρών όγκων δεδομένων που αποθηκεύονται 

σε κατανεμημένους πίνακες [13]. 

 5.5.2 Microsoft Azure 

Χαρακτηριστικό της ραγδαίας εξέλιξης στον τομέα του υπολογιστικού νέφους 

είναι το γεγονός πως το Azure ξεκίνησε ως μία πλατφόρμα ως υπηρεσία, ενώ πλέον 

συμπεριλαμβάνει και υπηρεσίες υποδομών παρέχοντας πλήρεις δυνατότητες για 

δημιουργία εικονικών μηχανών αποθήκευση δεδομένων κ.ά. 

Η υπηρεσία ξεκίνησε αρχικά το 2008 με την επωνυμία  Windows Azure και έπειτα 

από μία δοκιμαστική περίοδο (Community Technology Preview - CTP) διατέθηκε στο 

ευρύ κοινό την 1η Φεβρουαρίου του 2010 μαζί με το SQL Azure, ενώ μετονομάστηκε σε 

Microsoft Azure τον Απρίλιο του 2014.  H υπηρεσία προσφέρει μια πλατφόρμα νέφους σε 

λειτουργικό σύστημα Windows και βασίζεται στην τεχνολογία virtualization της 

Microsoft, ενώ επίσης διαχειρίζεται όλους τους διακομιστές, τα αποθηκευτικά μέσα, και 

τους δικτυακούς πόρους του data center [13]. 

Όπως και το AWS έτσι και το Microsoft Azure είναι στην ουσία ένα πακέτο 

υπηρεσιών για τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας διαδικτυακών εφαρμογών. Σε επίπεδο 

υποδομής είναι μια παγκόσμιας κλίμακας συλλογή από data center με εκατομμύρια 

διακομιστές για υπολογισμό και αποθήκευση δεδομένων και ένα δίκτυο διανομής 

περιεχομένου. Το «φάσμα ελέγχου» που παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους πόρους της 

υποδομής χειρίζεται αυτόματα την αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος και υπηρεσιών, 

καθώς και την αυτόματη αντιγραφή δεδομένων και υπηρεσιών μεταξύ προβληματικών 

τομέων. Ως εκ τούτου στο χαμηλότερο επίπεδο λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών 
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το Azure είναι ένα κατανεμημένο σύστημα στη μορφή της υποδομής ως υπηρεσία για τη 

φιλοξενία εικονικών μηχανών με λειτουργικό σύστημα Windows ή Linux [11]. 

Το Azure, όπως και το AWS, χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα SOAP και REST για 

την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του, ενώ οι εφαρμογές της υπηρεσίας επιτρέπουν στους 

χρήστες τους να συνδέσουν την εφαρμογή νέφους τους με άλλες πλατφόρμες ή άλλα νέφη. 

Επιπλέον με το πακέτο ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Kit – SDK) του 

Azure υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης μίας τοπικής έκδοσης της υπηρεσίας, κάτι που 

επιτρέπει την ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση των εφαρμογών στον υπολογιστή του 

χρήστη [13]. Παράλληλα το SDK μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα από τα, κατά γενική 

ομολογία, καλύτερα προγράμματα ανάπτυξης λογισμικού, το Microsoft Visual Studio, 

παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν τις εφαρμογές 

τους σε ένα οικείο και εύχρηστο περιβάλλον. 

 

Εικόνα 5-7: Αρχική σελίδα του Microsoft Azure. 



Το υπολογιστικό νέφος σήμερα 

54 

 5.5.3 Google App Engine (GAE) 

 Η Google εισχώρησε στον τομέα του υπολογιστικού νέφους πρωτίστως 

παρέχοντας λογισμικό ως υπηρεσία, όπως τα Gmail, Google Apps, Google Drive κ.ά. Δε 

θα μπορούσε ωστόσο να μείνει έξω από τις υπόλοιπες κατηγορίες του υπολογιστικού 

νέφους. Έτσι τον Απρίλιο του 2008 διατέθηκε μία πρώιμη έκδοση του Google App Engine 

(GAE) το οποίο εν τέλει δημοσιοποιήθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2011. 

Το GAE δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους εφαρμογών να δημιουργήσουν 

εφαρμογές νέφους για την παροχή υπηρεσιών. Όλες αυτές οι εφαρμογές εγκαθίστανται 

και «τρέχουν» σε data center της Google, υπό την επίβλεψη και διαχείριση των μηχανικών 

της. Σε κάθε data center, ενδέχεται να υπάρχουν χιλιάδες διακομιστές που σχηματίζουν 

διαφορετικές ομάδες (clusters) [13]. 

Όπως είχε πει και ο Pete Koomen, διευθυντής προϊόντων της Google: «Η Google 

ξόδεψε χρόνια ανάπτυξης υποδομών για κλιμακούμενες διαδικτυακές εφαρμογές. Φέραμε 

το Gmail και τη μηχανή αναζήτησης της Google σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως και χτίσαμε ένα ισχυρό δίκτυο από data center για να υποστηρίξουν αυτές τις 

εφαρμογές. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα, ώστε να κάνουμε αυτή την υποδομή 

διαθέσιμη σε όλους εκείνους που αναπτύσσουν λογισμικό» [35]. 

Από άποψη αρχιτεκτονικής η πλατφόρμα νέφους της Google περιλαμβάνει τις 

βασικές μονάδες που φαίνονται στην Εικόνα 5-6. Το GFS (Google File System) 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων, το MapReduce είναι για 

χρήση στην ανάπτυξη εφαρμογών, το Chubby χρησιμοποιείται για υπηρεσίες κλειδώματος 

κατανεμημένων εφαρμογών και το BigTable προσφέρει μια υπηρεσία αποθήκευσης για 

πρόσβαση σε δομημένα δεδομένα [13]. 

Υπολογίζεται ότι με τη χρήση των τεχνολογιών νέφους της Google το κόστος σε 

υπολογιστική ισχύ μειώνεται στο 1/100, και το κόστος αποθηκευτικού χώρου στο 1/30. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό για τη μείωση του κόστους είναι το γεγονός πως, εκτός από 

κάποιους κόμβους (nodes) διαχείρισης όπως οι GFS masters, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι 

είναι συμμετρικοί. Όλοι μπορούν να αποθηκεύσουν και να διαχειριστούν δεδομένα, καθώς 

και να εκτελέσουν εργασίες την ίδια στιγμή. Συνεπώς το κόστος εξοπλισμού μπορεί να 

μειωθεί εξ’ αιτίας της τυποποίησης και της μαζικής αγοράς του. Ένα ακόμη στοιχείο που 

συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση είναι το μικρό κόστος λογισμικού που 

χρησιμοποιείται στα νέφη της Google, καθώς αυτό είναι ως επί το πλείστο είτε λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα ή προϊόν της ίδιας της Google [20]. 
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Εικόνα 5-8: H πλατφόρμα νέφους της Google και τα κύρια στοιχεία της 

Στα θετικά του GAE συγκαταλέγεται και η δυνατότητα που προσφέρει στους 

προγραμματιστές να κάνουν χρήση στοιχείων από την ευρεία συλλογή API της Google 

που παρέχουν άμεση ενσωμάτωση απλών αλλά σημαντικών λειτουργιών στην εφαρμογή 

τους [35]. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς 

Google για την ταυτοποίηση των χρηστών, καθώς ένας χρήστης που έχει ήδη ένα 

λογαριασμό Google (π.χ. Gmail) μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν το λογαριασμό για 

πρόσβαση στην εφαρμογή. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών για το GAE, η Google 

διαθέτει ένα πρόσθετο για το Eclipse (developers.google.com/eclipse), μέσω του οποίου 

μπορεί να γίνει η ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση της εφαρμογής τοπικά στον υπολογιστή 

του χρήστη [13]. 

Το βασικό μειονέκτημα του GAE προκύπτει από την ίδια τη φύση του. Καθώς 

πρόκειται για μία πλατφόρμα ως υπηρεσία αυτό σημαίνει πως θέτει ορισμένους 

περιορισμούς στο χρήστη. Ο σημαντικότερος εξ’ αυτών είναι η υποστήριξη γλωσσών 

προγραμματισμού. Αρχικά το GAE υποστήριζε ανάπτυξη εφαρμογών μόνο σε Java. 

Ακόμη όμως και σε αυτήν για λόγους ασφαλείας δεν υποστηρίζονταν κάποιες 

συγκεκριμένες δυνατότητες που σχετίζονταν κυρίως με προγραμματισμό δικτύων. 

Ακολούθως προστέθηκε η Python, ενώ πλέον υποστηρίζονται άλλες δύο γλώσσες, οι PHP 

και Go. 

Μπορεί η Google, όπως και η Microsoft, να ξεκίνησε παρέχοντας μία πλατφόρμα 

ως υπηρεσία, ωστόσο πλέον προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υπολογιστικού νέφους, 

https://developers.google.com/eclipse
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ενώ παράλληλα διαθέτει και μία πληθώρα από API τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από την εκάστοτε εφαρμογή που φιλοξενείται στις υποδομές της. 

 

Εικόνα 5-9: Υπηρεσίες Google Cloud Platform  

 5.5.4 Amazon, Microsoft ή Google; 

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 5.2.1 η Amazon ήταν η πρώτη που ανέπτυξε 

μία ολοκληρωμένη υποδομή ως υπηρεσία και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να 

προπορεύεται συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με ετήσια έρευνα της Rightscale 

τον Ιανουάριο του 2015 αναφορικά με τις τελευταίες τάσεις στο υπολογιστικό νέφος, με 

έμφαση στην υποδομή ως υπηρεσία προέκυψαν τα στοιχεία που φαίνονται στην Εικόνα 

5-8. Κατά την έρευνα ερωτήθηκαν 930 επαγγελματίες της πληροφορικής σχετικά με την 

υιοθέτηση υποδομών νέφους και συναφών τεχνολογιών. Οι ερωτηθέντες κυμαίνονταν από 

τεχνικά στελέχη σε διευθυντές, καθώς και επαγγελματίες και εκπροσωπούμενες 

οργανώσεις διαφόρων μεγεθών σε διάφορες βιομηχανίες. Το περιθώριο λάθους ορίζεται 

σε 3,2% [73]. 

 

Εικόνα 5-10: Ποσοστά χρήσης δημοσίων νεφών 
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Σε ότι αφορά σε την αξιοπιστία των υπηρεσιών, το Amazon EC2 κατέγραψε 

αθροιστικά 2,41 ώρες διακοπής (downtime) σε 20 διακοπές το 2014, που σημαίνει ότι ήταν 

σε λειτουργία 99,9974% του χρόνου. Ίσως ακόμα πιο εντυπωσιακός είναι ο χρόνος 

λειτουργίας της υπηρεσίας αποθήκευσης του Google Cloud Platform, η οποία σημείωσε 

μόλις 14 λεπτά διακοπής σε όλο το 2014, σύμφωνα με CloudHarmony. Αυτό σημαίνει ότι 

ήταν σε λειτουργία (uptime) κατά το 99,9996% του έτους. Συνολικά τα μεγαλύτερα 

προβλήματα φαίνεται να τα αντιμετωπίζει η Microsoft, καθώς έχει uptime κάτω από 

99,99% και στις δύο κύριες κατηγορίες, αυτές των πόρων υπολογιστικής ισχύος και 

αποθηκευτικού χώρου.

https://cloudharmony.com/status-1year-of-storage-and-compute-group-by-regions-and-provider
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 6 Απαιτήσεις εφαρμογής – Τεχνολογίες 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαιτήσεις της εφαρμογής 

ResearchGr, όπως αυτές καταγράφηκαν μετά τη σύλληψη της αρχικής ιδέας. Επιπλέον 

πραγματοποιείται μία πρώτη, γενική παρουσίαση των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση και εγκατάσταση της εφαρμογής. 

 6.1  Απαιτήσεις εφαρμογής 

Το ResearchGr αφορά λογισμικό που θα παρέχεται ως υπηρεσία, με αντικείμενο 

του την ακαδημαϊκή έρευνα. Στόχος της εφαρμογής είναι η διευκόλυνση ερευνητών και 

φοιτητών κατά τη διαδικασία της έρευνας τους. Σύμφωνα με αυτό θα υλοποιηθεί μία 

πλατφόρμα, της οποίας οι σημαντικότερες δυνατότητες είναι: 

 δημιουργία έργου (project) 

 μεταφόρτωση εγγράφων της έρευνας 

 δημιουργία ιστορικού βασικών εγγράφων της έρευνας 

 αναζήτηση και αποθήκευση υλικού -άρθρα ή/και αναφορές- μέσω του 

Google Scholar 

 πρόσκληση άλλων χρηστών της εφαρμογής για συμμετοχή σε έργο1. 

Βάσει των παραπάνω προκύπτει ουσιαστικά και ο «cloud χαρακτήρας» της 

εφαρμογής, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε ερευνητές/ερευνητικές ομάδες να έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα της έρευνας τους ανά πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο και 

οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα με τη δυνατότητα πρόσκλησης άλλων χρηστών μπορεί 

εύκολα να πραγματοποιηθεί συνεργατική έρευνα μεταξύ ατόμων που δεν έχουν άμεση 

επαφή μεταξύ τους, χωρίς να απαιτείται η αποστολή/λήψη αρχείων, συνδέσμων κτλ. 

καθώς αυτά βρίσκονται σε ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης. 

 6.1.1 Δικαιώματα χρηστών 

Σχεδόν σε κάθε εφαρμογή που είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου είναι 

απαραίτητο να οριστούν δικαιώματα χρηστών, ώστε να μπορεί να καθοριστεί ποιοί 

                                                             
1 Από το συνδυασμό του γενικότερου πλαισίου της έρευνας και της δυνατότητας συμμετοχής πολλών 

χρηστών στο ίδιο έργο προέκυψε και η επωνυμία της εφαρμογής, ResearchGr, ως συντομογραφία της 

φράσης Research Group (Ερευνητική Ομάδα). 
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χρήστες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της εφαρμογής ή ακόμη και ποιοί χρήστες 

μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες. 

Στην εν λόγω εφαρμογή τα δικαιώματα χωρίζονται σε δύο μέρη, δικαιώματα προς 

χρήστες της εφαρμογής και δικαιώματα προς αρχεία και χρήστες συγκεκριμένου έργου. 

Σε ότι αφορά την τεχνική διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών έχει 

εφαρμοστεί η μέθοδος Role-Based Access Control (RBAC) η οποία αναλύεται 

εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 7. 

 6.1.1.1 Δικαιώματα προς άλλους χρήστες 

Όσον αφορά στα δικαιώματα προς χρήστες έχουν δημιουργηθεί τρεις διακριτοί 

ρόλοι. 

1. Owner – Πλήρη δικαιώματα: 

o προβολή λίστας χρηστών 

o δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή άλλων χρηστών χαμηλότερου 

επιπέδου 

o αλλαγή ρόλου άλλων χρηστών 

2. Administrator – Όμοια δικαιώματα με τον Owner, με τις εξής 

διαφοροποιήσεις: 

o προβολή λίστας χρηστών, μέχρι το επίπεδο του Administrator 

o αλλαγή ρόλου άλλων χρηστών χαμηλότερου επιπέδου 

3. Single User – Βασικά δικαιώματα: 

o επεξεργασία στοιχείων του ιδίου 

o διαγραφή (απενεργοποίηση) λογαριασμού 

Για λόγους ασφαλείας σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων άλλου χρήστη θα 

πρέπει να καταγράφονται σε βάση δεδομένων τα στοιχεία του Οwner/Αdministrator που 

την πραγματοποίησε, τα στοιχεία του χρήστη στον οποίο επιβλήθηκε η όποια αλλαγή, 

καθώς και ο χρόνος αυτής. 

Επίσης η διαγραφή ενός χρήστη ουσιαστικά θα πρέπει να είναι απενεργοποίηση -

ενδεχομένως με κάποιο σχόλιο- το οποίο θα αποστέλλεται με email στον χρήστη προς 

ενημέρωση του. Στο email μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι ενέργειες  τις οποίες 

θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για επανενεργοποίηση του λογαριασμού του. Εκ των 

υστέρων μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας που μπορεί να εκτελείται ανά 15θήμερο 
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ή ανά μήνα θα διαγράφονται όλοι οι λογαριασμοί που παραμένουν απενεργοποιημένοι για 

το ανάλογο χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, εφόσον δίνεται η δυνατότητα αυθαίρετης πρόσκλησης άλλων χρηστών 

για συμμετοχή σε έργο, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα μπλοκαρίσματος χρήστη 

(blacklist). Σε αρχικό στάδιο ένας χρήστης θα μπλοκάρεται σε περίπτωση που 

«αναφερθεί» (report user) από άλλους χρήστες για μη σωστή χρήση της εφαρμογής. Ένα 

παράδειγμα μπορεί να είναι η λήψη πρόσκλησης συμμετοχής σε έργο από άγνωστο 

χρήστη. Εξυπακούεται πως ένας χρήστης θα μπλοκάρεται μόνο εφόσον υπάρξουν 

περισσότερες αναφορές από κάποιο συγκεκριμένο όριο σε ορισμένο χρονικό διάστημα, 

έπειτα από το οποίο οι αναφορές θα μηδενίζονται ή θα μειώνονται κατά ένα 

προκαθορισμένο αριθμό. 

 6.1.1.2 Δικαιώματα προς αρχεία και χρήστες συγκεκριμένου έργου 

Η έτερη βασική οντότητα της εφαρμογής είναι τα έργα και κατ’ επέκταση τα 

αρχεία αυτών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα δεύτερο σύνολο 

ρόλων -με τα αντίστοιχα δικαιώματά τους- που θα καθορίζουν τις ενέργειες που μπορούν 

να εκτελέσουν οι χρήστες που συμμετέχουν στο εκάστοτε έργο. 

1. Project Owner – Πλήρη δικαιώματα: 

o μεταφόρτωση αρχείων, αποθήκευση συνδέσμων και αναφορών 

κατόπιν αναζήτησης 

o τροποποίηση στοιχείων και διαγραφή αρχείων που ανήκουν στους 

ίδιους ή σε χρήστες χαμηλότερου επιπέδου 

o δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων, αλλά όχι διαγραφής αρχείων 

που ανήκουν σε άλλους χρήστες του έργου με τον ίδιο ρόλο 

2. Project Collaborator – Βασικά δικαιώματα: 

o μεταφόρτωση αρχείων, αποθήκευση συνδέσμων και αναφορών 

κατόπιν αναζήτησης 

o τροποποίηση στοιχείων αρχείων που ανήκουν στους ίδιους 

Όπως φαίνεται από τον καθορισμό των δικαιωμάτων δεν προκύπτει κάποιος 

περιορισμός σε ότι αφορά την προβολή ενός έργου και των αρχείων του. Κατά τα πρότυπα 

του Github, τα έργα θα μπορούν να είναι ορατά (μέσω αναζήτησης) και σε χρήστες που 

δε συμμετέχουν σε αυτά, με μόνα δικαιώματα την προβολή της λίστας των αρχείων τους 

όχι όμως και το περιεχόμενο αυτών. Σε ότι αφορά το τελευταίο μπορεί να εμφανίζεται 
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μήνυμα που θα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν έχει δικαίωμα προβολής του 

συγκεκριμένου αρχείου, μπορεί ωστόσο να το αναζητήσει βάσει του τίτλου του. 

Εξυπακούεται πως για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη η δυνατότητα 

αναζήτησης θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται η 

αντιγραφή του τίτλου του εγγράφου σε κάποιο πεδίο αναζήτησης. 

Μία επιπλέον προοπτική είναι η δυνατότητα ορισμού ενός έργου ως απόρρητο 

(private) ή δημόσιο (public) με περιορισμό απόρρητων έργων σε 3 έως 5 ανά χρήστη. Ο 

αριθμός αυτός μπορεί εκ των υστέρων να αυξηθεί μέσω συνδρομής, ακολουθώντας τις 

πρακτικές του Freemium επιχειρηματικού μοντέλου.. 

Τέλος, μπορεί κάποιος εκ των Project Owners του εκάστοτε έργου να ορίσει ένα 

ή και περισσότερα αρχεία ως βασικά, π.χ. το έγγραφο της έρευνας ή ακόμη και κάποια 

συμπληρωματικά έγγραφα, στα οποία μπορεί να υπάρχει μία μορφή ελέγχου εκδόσεων. 

Σε αυτή την περίπτωση στην κεντρική λίστα θα πρέπει να εμφανίζεται το πιο πρόσφατο 

αρχείο με μία επιλογή προβολής ιστορικού. 

 6.1.2 Αναζήτηση άρθρων 

Εντός την εφαρμογής και προκειμένου αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένη θα παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης άρθρων. Σε αρχικό στάδιο η 

αναζήτηση θα αφορά άντληση περιεχομένου από το Google Scholar και εμφάνιση αυτού 

εντός της σελίδας της εφαρμογής. Για τα αποτελέσματα που είναι διαθέσιμο κάποιο 

έγγραφο θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του συνδέσμου προς αυτό. 

Αντίστοιχα με τη δυνατότητα αποθήκευσης συνδέσμων προς έγγραφα ο χρήστης 

θα έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και κατ’ απαίτηση αποθήκευσης αναφορών, όπως αυτές 

διατίθενται από το Google Scholar. Εν συνεχεία, οι όποιες αναφορές αποθηκεύει ο 

χρήστης θα πρέπει να εμφανίζονται ταξινομημένες κατά αλφαβητική σειρά, ώστε να 

μπορεί να τις αντιγράψει και να τις επικολλήσει απ’ ευθείας στις βιβλιογραφικές αναφορές 

της έρευνας του. 

 6.1.3 Πρόσκληση χρηστών 

Προκειμένου να είναι δυνατή η συνεργατική έρευνα είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενός συστήματος πρόσκλησης χρηστών για συμμετοχή σε έργο. Για λόγους 

ασφαλείας το εν λόγω σύστημα μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους. 
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1. Αποστολή πρόσκλησης μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής. 

Η αναζήτηση χρηστών θα γίνεται μέσω του ονόματος χρήστη (username) 

τους. 

2. Αποστολή πρόσκλησης σε οποιονδήποτε με χρήση του email του/της. 

Η πρώτη περίπτωση είναι η ασφαλέστερη και πιο απλή στην υλοποίηση της. Η 

πρόσκληση αποστέλλεται από τον εκάστοτε Project Owner απ’ ευθείας σε κάποιον ήδη 

εγγεγραμμένο χρήστη της εφαρμογής, ο οποίος ειδοποιείται τόσο μέσω email, όσο και 

εντός της ίδιας της εφαρμογής. 

Στη δεύτερη περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθεί η αποστολή μαζικών 

προσκλήσεων (spam invitations) μπορεί να καθοριστεί ένα όριο είτε κατά έργο είτε κατά 

ημέρα, εβδομάδα, μήνα κτλ. ή ακόμη και συνδυασμός αυτών. Σε ότι αφορά την υλοποίηση 

αυτής της περίπτωσης θα πρέπει το σύστημα να μπορεί να διαχειριστεί προσκλήσεις προς 

μη εγγεγραμμένους χρήστες, ώστε μετά την εγγραφή τους να έχουν τα απαιτούμενα 

δικαιώματα συμμετοχής στο συγκεκριμένο έργο. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι ο 

χρήστης που δέχεται την πρόσκληση να εγγραφεί χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική 

διεύθυνση στην οποία έλαβε την πρόσκληση, κάτι που θα πρέπει να τονίζεται στο email 

που θα λαμβάνει. 

Οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης που λαμβάνει μία πρόσκληση, 

είναι οι εξής: 

 αποδοχή πρόσκλησης 

 απόρριψη πρόσκλησης 

 αναφορά χρήστη που απέστειλε την πρόσκληση 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο χρήστης υποχρεούται να καταγράψει ένα σχόλιο 

για την επιλογή του, το οποίο θα καταχωρείται στο ιστορικό των προσκλήσεων. 

 6.2  Τεχνολογίες 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνολογίες, κατά 

κύριο λόγο ανοιχτού κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως: 

1. η ευκολία υλοποίησης και παραμετροποίησης τόσο της εφαρμογής, όσο και 

της υποδομής που θα τη φιλοξενήσει 

2. η απόδοση (performance), η σταθερότητα (stability) και η ασφάλεια 

(security/privacy) της εφαρμογής 
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3. η δυνατότητα άμεσης κλιμάκωσης (scalability) των διαθέσιμων πόρων εάν 

και όποτε αυτό απαιτηθεί 

4. η όσο το δυνατό καλύτερη εμπειρία του χρήστη, μέσω χρήσης ευρέως 

χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών 

 6.2.1 Ruby 

Η Ruby είναι μία δυναμική, αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού 

γενικής χρήσης που αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στην Ιαπωνία από τον  

Yukihiro “Matz” Matsumoto [92] και μέχρι το 2000 ήταν ήδη στη χώρα πιο δημοφιλής 

από την Python της οποίας η πρώτη έκδοση χρονολογείται από το 1991 [56]. Επιπλέον 

μόλις το 2000 τυπώθηκε το πρώτο αγγλόφωνο βιβλίο της γλώσσας, Programming Ruby 

[92]. Για αρκετά χρόνια η Ruby ήταν από τις δημοφιλέστερες γλώσσες σύμφωνα με 

στατιστικά από τα αποθετήρια του Github, χάνοντας λίγο έδαφος τα τελευταία 2-3 χρόνια. 

Παρότι μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000 υπήρχαν ορισμένα 

ζητήματα ασυμβατότητας μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων της γλώσσας, αυτά έχουν 

πλέον περιοριστεί στο ελάχιστο. Είναι χαρακτηριστικό πως την ημέρα της επίσημης 

διάθεσης της Ruby 2.0.0 (24 Φεβρουαρίου 2013) υπήρχαν ελάχιστα ζητήματα 

ασυμβατότητας μείζονος σημασίας σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. 

Οι δυνατότητες και οι βιβλιοθήκες της Ruby βρίσκονται σε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικό επίπεδο. Επιπλέον η εύκολη σύνταξη της καθώς και η υποστήριξη από την 

κοινότητα της έχουν κάνει τη Ruby μία από τις δημοφιλέστερες γλώσσες 

προγραμματισμού. Άλλωστε ο ίδιος ο δημιουργός της έχει αναφέρει πως «η Ruby έχει 

σχεδιαστεί ώστε να βοηθά την παραγωγικότητα του προγραμματιστή και να είναι 

διασκεδαστική» [92]. Επίσης σε ότι αφορά την απόδοση της γλώσσας αρκεί να αναφερθεί 

πως το Twitter βασίστηκε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στο Ruby on Rails μέχρι να φτάσει 

περίπου τα 200 εκατομμύρια χρήστες, ενώ ακόμη και σήμερα κάποια μέρη του front-end 

του είναι γραμμένα σε αυτό [71]. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ruby-lang.org  

 6.2.2 Ruby on Rails 

Το Ruby on Rails, ή για συντομία Rails, είναι ένα πλαίσιο (framework) ανάπτυξης 

διαδικτυακών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα, γραμμένο σε Ruby,  που αναπτύχθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική MVC (Model-View-

Controller), ενώ παράλληλα δίνει έμφαση σε ευρέως διαδεδομένα πρότυπα και 

https://www.ruby-lang.org/
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υποδείγματα ανάπτυξης λογισμικού, όπως για παράδειγμα Convention over Configuration 

(CoC) για την αυτοματοποιημένη παραγωγή δρομολόγησης (routing) ή/και μεθόδων 

σύμφωνα με την παραμετροποίηση της εκάστοτε εφαρμογής, Don’t Repeat Yourself 

(DRY) για την ελαχιστοποίηση επανάληψης κοινών κομματιών κώδικα κ.ά. [93] [62] 

Ίσως η πιο ελκυστική δυνατότητα του Rails είναι το Active Record, ένα ισχυρό 

ORM (Object-Relational Mapping) το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών 

(CRUD1), αλλά και πιο σύνθετων λειτουργιών προς μία βάση δεδομένων. Κατά αυτό τον 

τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον προγραμματιστή να γράψει ελάχιστα ή ακόμη και 

καθόλου ερωτήματα SQL, κάτι που εξυπηρετεί στην απαλοιφή ζητημάτων 

ασυμβατότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων. 

Επιπλέον υποστηρίζεται μία πληθώρα σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπως DB2, 

MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server κ.ά., ενώ παράλληλα με 

χρήση εξωτερικών βιβλιοθηκών μπορούν να υποστηριχθούν και μη σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων, όπως για παράδειγμα η MongoDB. 

Επιπρόσθετα το Rails ενσωματώνει μία πληθώρα δυνατοτήτων, όπως caching, 

κρυπτογράφηση των session/cookies, turbolinks κ.ά., που εξυπηρετούν την αυξημένη 

απόδοση και ασφάλεια της εκάστοτε εφαρμογής, καθώς επίσης και μεθόδους 

πτυχοστρεφούς προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα για την επικύρωση ορθότητας 

των αντικειμένων που πρόκειται να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων. Ορισμένες από 

αυτές τις λειτουργίες θα αναλυθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στο Κεφάλαιο 8. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://rubyonrails.org 

 

Εικόνα 6-1: Επισκόπηση Ruby on Rails 

                                                             
1 CRUD Operations. Είναι οι βασικές λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν σε μία σχεσιακή βάση 

δεδομένων και προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Create, Read, Update, Delete. 

http://rubyonrails.org/
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 6.2.3 RVM (Ruby Version Manager) 

To RVM είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών που εξυπηρετεί στην εύκολη 

εγκατάσταση και διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων της Ruby. Όπως αναφέρθηκε στην 

Ενότητα 6.2.1 η Ruby (όπως και οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού), ενίοτε 

παρουσιάζουν μικρά ή μεγαλύτερα ζητήματα ασυμβατότητας. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

έρχεται σε βοήθεια του προγραμματιστή, προκειμένου να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία. 

Στην ουσία μέσω του RVM δίνεται η δυνατότητα απομόνωσης όλου του 

περιβάλλοντος της εκάστοτε έκδοσης της Ruby, των επιπρόσθετων βιβλιοθηκών (gems) 

και της τεκμηρίωσης της. Έπειτα μπορεί σε διαφορετικές εφαρμογές που είναι 

εγκατεστημένες στο ίδιο σύστημα να χρησιμοποιηθεί διαφορετική έκδοση της Ruby, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές τους [94]. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://rvm.io  

 6.2.4 Google Cloud Platform 

Το Google Cloud Platform, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του είναι μία 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών νέφους, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5-9. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η αρχική ιδέα ήταν η προς ανάπτυξη εφαρμογή να 

φιλοξενηθεί στο Google App Engine, την πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) της Google. 

Ωστόσο, λόγω μη υποστήριξης Ruby στην εν λόγω πλατφόρμα, αλλά κυρίως για καλύτερη 

μελλοντική υποστήριξη σε περίπτωση αλλαγής παρόχου υπηρεσιών νέφους προτιμήθηκαν 

ορισμένες από τις υποδομές ως υπηρεσίες (IaaS) της Google και συγκεκριμένα τα 

Compute Engine και Cloud SQL. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://cloud.google.com  

 6.2.4.1 Compute Engine 

Το Compute Engine δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικής μηχανής 

φιλοξενούμενης στις υποδομές της Google. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη 

παρέχεται μία πληθώρα επιλογών σε ότι αφορά τη μονάδα επεξεργασίας, τη μνήμη, τον 

τύπο και το μέγεθος του αποθηκευτικού μέσου, το λειτουργικό σύστημα κ.ά. Η διαδικασία 

δημιουργίας και παραμετροποίησης εικονικής μηχανικής στο Compute Engine αναλύεται 

εμπεριστατωμένα στο Κεφάλαιο 8. 

 

 

https://rvm.io/
https://cloud.google.com/
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 6.2.4.2 Cloud SQL 

To Cloud SQL είναι η λύση της Google για φιλοξενία σχεσιακής βάσης δεδομένων 

στο νέφος. Η βάση δεδομένων που παρέχεται είναι η MySQL, ενώ και σε αυτή την 

περίπτωση παρέχονται διάφορες δυνατότητες παραμετροποίησης που αφορούν τόσο την 

απόδοση όσο και την ασφάλεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Ομοίως με το 

Compute Engine, στο Κεφάλαιο 8, παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας και 

παραμετροποίησης ενός Cloud SQL instance. 

 6.2.5 Apache HTTP Server 

Σε ότι αφορά τον διακομιστή ιστού (web server) που χρησιμοποιήθηκε η λύση 

ήταν μάλλον προφανής. Ο Apache HTTP Server παραμένει ο πιο δημοφιλής HTTP 

διακομιστής εδώ και 20 χρόνια [86]. Είναι χαρακτηριστικό πως κατέχει περί το 50% 

μεριδίου της αγοράς τόσο των ενεργών ιστοτόπων, όσο και των υπολογιστών που 

χρησιμοποιούνται ως διακομιστές αυτών [61]. 

  

Εικόνα 6-2: Διακομιστές ιστού - Μερίδιο αγοράς: ενεργών ιστοτόπων (αριστερά) 

και υπογιστών διακομιστών (δεξιά)

Ως συνέπεια αυτού το πλήθος προσθέτων (modules) και επιλογών, καθώς και η 

τεκμηρίωση του βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και καθιστούν την εγκατάσταση 

και την (αρχική) παραμετροποίηση του ιδιαίτερα εύκολη και προσιτή. 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://httpd.apache.org  

 6.2.5.1 Phusion Passenger 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του Rails “ο ευκολότερος 

τρόπος δημοσιοποίησης για το Rails είναι ο Phusion Passenger”. Στην ουσία πρόκειται για 

ένα module του Apache, που διευκολύνει στο μέγιστο βαθμό τη διάθεση στο διαδίκτυο 

οποιασδήποτε Rails εφαρμογής. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.phusionpassenger.com  

http://httpd.apache.org/
https://www.phusionpassenger.com/
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 6.2.6 MySQL 

Ως βάση δεδομένων του συστήματος επιλέχθηκε η MySQL, αφενός γιατί είναι η 

πιο διαδεδομένη βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα και αφετέρου γιατί στη συγκεκριμένη 

υλοποίηση αυτή είναι η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από το Cloud SQL της 

Google. Εξάλλου πρόκειται για ένα σύστημα σχεσιακής βάσης δεδομένων που 

συντηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο εδώ και 20 χρόνια, ενώ πέρα από την κοινότητα της 

από το 2010 και έπειτα έχει πίσω της έναν κολοσσό που ακούει στο όνομα Oracle [88]. 

Το Cloud SQL, παρέχει αυτή τη στιγμή τις εκδόσεις MySQL 5.5 και 5.6. Καθώς 

πρόκειται για εφαρμογή που ξεκινάει από το μηδέν, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα 

συμβατότητας, επιλέχθηκε η τελευταία έκδοση, μιας και συμπεριλαμβάνει αρκετές νέες 

επιλογές, καθώς και βελτιώσεις στην απόδοση και την ασφάλεια του συστήματος. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mysql.com  

 6.2.7 Postfix 

Καθώς είναι απαραίτητη η αποστολή email μέσα από την εφαρμογή, τόσο για τη 

διαδικασία της ενεργοποίησης λογαριασμού, όσο και για ορισμένες άλλες ενέργειες όπως 

για παράδειγμα η αποστολή πρόσκλησης συμμετοχής σε project, είναι απαραίτητη η 

εγκατάσταση ενός διακομιστή email. Η επιλογή σε αυτή την περίπτωση είναι ο Postfix. 

Ο Postfix είναι ένας από τους δημοφιλέστερους διακομιστές ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας μέσω SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) πρωτοκόλλου, εύκολος στην 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση του. Παράλληλα διαθέτει αρκετά εμπεριστατωμένη 

τεκμηρίωση, καθώς επίσης και έναν εύχρηστο οδηγό ρυθμίσεων κατά την αρχική 

εγκατάσταση, ώστε να διευκολύνει το χρήστη. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.postfix.org  

 6.2.8 HTML, CSS, Javascript 

Εφόσον πρόκειται για εφαρμογή νέφους είναι αυτονόητο πως θα είναι προσβάσιμη 

μέσω διαδικτύου. Συνεπώς, όπως σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, είναι απαραίτητη η 

χρήση της HTML για τη δημιουργία της δομής των σελίδων της εφαρμογής, της CSS για 

την ορθή απεικόνιση των αντικειμένων εντός της σελίδας και της Javascript για την 

εκτέλεση κώδικα στη μεριά του χρήστη, είτε αυτός αφορά τη δυναμική αλλαγή του 

περιεχομένου της σελίδας, είτε την αποστολή ασύγχρονων αιτημάτων προς τον 

διακομιστή. 

https://www.mysql.com/
http://www.postfix.org/
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Η περεταίρω ανάλυση των συγκεκριμένων τεχνολογιών ξεφεύγει από τα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας. Ωστόσο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ορισμένες 

βιβλιοθήκες και τεχνικές που βασίζονται σε αυτές και χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση της εφαρμογής. 

 6.2.8.1 Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) 

Η Sass είναι μία σχετικά νέα γλώσσα σεναρίων που πρωτοεμφανίστηκε το 2007. 

Η πρωτότυπη υλοποίηση της είναι γραμμένη σε Ruby, ενώ ο κώδικας της ερμηνεύεται σε 

CSS [95]. Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της που δεν παρέχονται από τη CSS 

είναι [76]: 

 Χρήση μεταβλητών 

 Συγγραφή εμφωλευμένων στοιχείων 

 Συμπερίληψη εξωτερικών αρχείων 

 Ομαδοποίηση και επαναχρησιμοποίηση ιδιοτήτων CSS 

 Κληρονομικότητα, χρήση αριθμητικών τελεστών. 

Η Sass υιοθετήθηκε από το Rails από την έκδοση 3.1 που διατέθηκε τον Αύγουστο 

του 2011, ενώ πολλά CSS frameworks εκδίδουν πλέον και έκδοση γραμμένη σε Sass η 

οποία διευκολύνει κατά πολύ τις δυνατότητες παραμετροποίησης τους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://sass-lang.com  

 6.2.8.2 jQuery 

Η jQuery είναι μία από τις πιο διαδεδομένες, εύχρηστες και παράλληλα “ελαφριές” 

βιβλιοθήκες Javascript. Αμέτρητες εφαρμογές βασίζονται στη χρήση της jQuery, ενώ 

παράλληλα και πολλά CSS frameworks εξαρτώνται από αυτήν. Μερικά από τα 

πλεονεκτήματα της είναι η ευκολία επιλογής/διαχείρισης των στοιχείων της ιστοσελίδας 

(DOM elements), η ευκολία αποστολής ασύγχρονων αιτημάτων προς τον διακομιστή 

(Ajax), καθώς και η συμβατότητα της με όλους του δημοφιλείς περιηγητές [100]. Αξίζει 

επίσης να αναφερθεί πως από την έκδοση 3.1 και έπειτα, το Rails συμπεριλαμβάνει την 

jQuery κατά προεπιλογή σε κάθε νέα εφαρμογή. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://jquery.com  

 

 

http://sass-lang.com/
https://jquery.com/
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 6.2.8.3 Bootstrap 

Το Bootstrap είναι ένα CSS framework, στόχος του οποίο είναι η ευκολία 

δημιουργίας σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών που ακολουθούν τις τάσεις σχεδιασμού 

της εποχής και ταυτόχρονα απεικονίζονται εξίσου καλά σε οποιαδήποτε συσκευή και 

οποιονδήποτε περιηγητή. Παράλληλα τα στοιχεία που διατίθενται είναι ικανά να 

καλύψουν τις ανάγκες οποιουδήποτε τύπου εφαρμογής. 

Το Bootstrap έχει αναπτυχθεί από την Twitter, είναι έργο ανοιχτού κώδικα και 

αυτή τη στιγμή είναι ίσως το δημοφιλέστερο framework της κατηγορίας του. Ένα ακόμη 

σημαντικό στοιχείο είναι πως στην ταξινόμηση αποθετηρίων του Github με βάση τα 

«αστέρια» του καθενός βρίσκεται στην πρώτη θέση με υπερδιπλάσιο αριθμό από το 

δεύτερο1. Στα προαπαιτούμενα για την ορθή λειτουργία του Bootstrap συμπεριλαμβάνεται 

και η jQuery, ενώ παράλληλα με την έκδοση CSS διατίθεται και σε Sass. 

 

Εικόνα 6-3: Βασικές δυνατότητες του Bootstrap

                                                             
1 Από στοιχεία του Github στις 2 Αυγούστου 2015 

(https://github.com/search?l=&o=desc&q=stars%3A%3E1&ref=advsearch&s=stars&type=Repositories) 

https://github.com/search?l=&o=desc&q=stars%3A%3E1&ref=advsearch&s=stars&type=Repositories
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 7 Σχεδιασμός εφαρμογής 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται η αρχιτεκτονική και οι διάφορες τεχνικές 

σχεδιασμού της εφαρμογής ResearchGr. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

το Rails βασίζεται στην αρχιτεκτονική MVC, ως εκ τούτου σε αυτήν βασίζεται και ο 

σχεδιασμός της εφαρμογής σε ότι αφορά το κομμάτι της διεπιφάνειας χρήστη.  

Ωστόσο πέρα από αυτήν αναλύονται σε βάθος η μέθοδος διαχείρισης των 

δικαιωμάτων πρόσβασης ή/και εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών από τους χρήστες, η 

μοντελοποίηση του συστήματος, η δομή της βάσης δεδομένων, καθώς επίσης και η 

τεχνική αποθήκευσης των αρχείων του εκάστοτε έργου. Επιπλέον, στο σύστημα γίνεται 

χρήση και ορισμένων προγραμματισμένων εργασιών (cronjobs) με κύριο στόχο τον 

«καθαρισμό» της βάσης δεδομένων από ανούσιες εγγραφές. 

 7.1  Αρχιτεκτονική συστήματος 

Η κεντρική εφαρμογή της υπηρεσίας που δημιουργήθηκε είναι γραμμένη σε Ruby 

on Rails και ως εκ τούτου ακολουθεί την αρχιτεκτονική σχεδιασμού MVC (Model-View-

Controller). Το σημαντικότερο κομμάτι σε ότι αφορά τη λογική του συστήματος (business 

logic) είναι το Model, το οποίο αναλαμβάνει τη διαχείριση των δεδομένων, και των 

διάφορων περιορισμών που μπορεί να ισχύουν [87]. Το View, όπως είναι προφανές, έχει 

να κάνει με την παρουσίαση της πληροφορίας στον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση αφορά 

την εμφάνιση της εφαρμογής στον περιηγητή του χρήστη, ωστόσο μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους παρουσίασης, όπως για παράδειγμα ένα διάγραμμα 

ή ένα αντικείμενο JSON. Επιπλέον μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά views που 

αφορούν την ίδια ενέργεια. Τέλος, ο Controller είναι συνήθως το κομμάτι που 

αναλαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο εργασιών, καθώς οφείλει να δέχεται την είσοδο του 

χρήστη, να την τροποποιεί κατάλληλα ώστε να επικοινωνήσει με το Model και αφού λάβει 

τα δεδομένα να τα διαμορφώσει αν και όπου χρειάζεται και να καλέσει το κατάλληλο 

View που θα σταλεί πίσω στον χρήστη. 

 

Εικόνα 7-1: Η αρχιτεκτονική MVC (Model-View-Controller) 
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Ως εκ τούτου τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής είναι αυτά που απαρτίζουν την 

αρχιτεκτονική MVC. Κάθε εφαρμογή Rails έχει έναν φάκελο app, ο οποίος με τη σειρά 

του περιλαμβάνει τους εξής υποφακέλους: 

 assets 

 controllers 

 helpers 

 mailers 

 models 

 views 

Καθώς το Rails είναι ένα framework για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, 

πέρα από τα στοιχεία MVC στο κατεξοχήν σημείο της εφαρμογής συμπεριλαμβάνονται 

άλλοι τρεις φάκελοι. Ο φάκελος assets χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων 

CSS, Javascript και εικόνων της εφαρμογής. Στο φάκελο helpers μπορούν να 

αποθηκευτούν τα βοηθητικά modules των controllers αν υπάρχουν. Τέλος, στο φάκελο 

mailers μπορούν να συμπεριληφθούν βοηθητικές μέθοδοι για τη δημιουργία πρότυπων 

email που πρόκειται να σταλούν μέσω της εφαρμογής. 

Εξυπακούεται πως το Rails, ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πλαίσια ανάπτυξης 

διαδικτυακών εφαρμογών, συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερες επιλογές και δυνατότητες 

που σχετίζονται με την παραμετροποίηση στοιχείων του συστήματος, την ασφάλεια του, 

τη διαχείριση και την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων κ.ά. 

 7.2  Μέθοδος διαχείρισης δικαιωμάτων χρηστών 

Για τη διαχείριση δικαιωμάτων εφαρμόζεται η μέθοδος Role-Based Access 

Control (RBAC). Η εν λόγω μέθοδος είναι μία προσέγγιση περιορισμού πρόσβασης σε 

σημεία του συστήματος από κάποιον εγκεκριμένο χρήστη. Οι βασικοί κανόνες του είναι 

οι εξής [89]: 

1. Ανάθεση ρόλου: Το υποκείμενο (χρήστης) μπορεί να εκτελέσει μία 

ενέργεια μόνο εφόσον έχει επιλέξει ή του έχει ανατεθεί ένας ρόλος. 

2. Εξουσιοδότηση ρόλου: Ο ενεργός ρόλος του υποκειμένου θα πρέπει να έχει 

εγκριθεί προς αυτό. Σε συνδυασμό με τον πρώτο κανόνα, αυτό διασφαλίζει 

πως οι χρήστες μπορούν να λάβουν μόνο ρόλους που είναι εγκεκριμένοι 

προς αυτούς. 
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3. Εξουσιοδότηση δικαιωμάτων: Το υποκείμενο μπορεί να εκτελέσει μία 

ενέργεια μόνο αν αυτή εγκρίνεται από τα δικαιώματα του ενεργού ρόλου 

του. Σε συνδυασμού με τους προηγούμενους κανόνες, αυτός διασφαλίζει 

πως οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν μόνο ενέργειες για τις οποίες έχουν 

τα απαραίτητα δικαιώματα (βάσει του ρόλου τους). 

Σε συμφωνία με τα παραπάνω και συγκεκριμένα στο ResearchGr υφίστανται οι 

εξής συμβάσεις: 

 Ως υποκείμενο ορίζεται ο χρήστης του συστήματος. 

 Ο ρόλος αναφέρεται ουσιαστικά στο επίπεδο εξουσιοδότησης. 

 Δικαίωμα είναι η εξουσιοδότηση εκτέλεσης μίας ενέργειας σε κάποιο 

αντικείμενο.   

 Ως συνεδρία (session) ορίζεται ο συσχετισμός μεταξύ των τριών 

προηγούμενων παραμέτρων. 

 Η ανάθεση υποκειμένου αφορά στον ορισμό του χρήστη έπειτα από την 

πιστοποίηση του από το σύστημα. 

 Αντίστοιχα η ανάθεση δικαιωμάτων αφορά τον καθορισμό των 

δικαιωμάτων του πιστοποιημένου χρήστη. 

o Ένα υποκείμενο μπορεί να έχει πολλούς ρόλους. 

o Ένας ρόλος μπορεί να έχει πολλά υποκείμενα.  

o Ένας ρόλος μπορεί να έχει πολλά δικαιώματα. 

o Ένα δικαίωμα μπορεί να ανήκει σε πολλούς ρόλους. 

Επί της ουσίας ο εκάστοτε χρήστης λαμβάνει τα δικαιώματά του διαμέσου του 

ρόλου του. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί μεν δύο χρήστες με διαφορετικό προφίλ να έχουν 

πρόσβαση σε συγκεκριμένη διεπιφάνεια του συστήματος ή ακόμη και σε κάποιο κοινό 

αντικείμενο, αλλά να διαφοροποιούνται οι ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν επ’ 

αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο RBAC. 

Για παράδειγμα, στο ResearchGr όλοι οι χρήστες ανεξάρτητα από το προφίλ τους 

έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης και τροποποίησης στοιχείων χρήστη, όμως ενώ ο απλός 

χρήστης μπορεί να προβάλει και να τροποποιήσει μόνο τα στοιχεία του εαυτού του, ο 

κάτοχος της εφαρμογής μπορεί να εκτελέσει τις προαναφερθείσες ενέργειες για 

οποιονδήποτε χρήστη του συστήματος. Επίσης, ο κάτοχος ενός έργου (Project Owner) και 

ένας συνεργάτης (Project Collaborator) του μπορούν αμφότεροι να προβάλουν 
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οποιοδήποτε αρχείο του. Ωστόσο ο πρώτος μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει 

οποιοδήποτε αρχείο, ενώ ο δεύτερος μπορεί μόνο να τροποποιήσει τα αρχεία αποκλειστικά 

τα αρχεία που του ανήκουν. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη μέθοδος έχει τυποποιηθεί το 2004 

από τη Διεθνή Επιτροπή Πληροφοριακών Προτύπων (InterNational Committee for 

Information Technology Standards - INCITS) [89].  

 7.3  Μοντελοποίηση συστήματος - Οντότητες εφαρμογής 

Τα κύρια μοντέλα της εφαρμογής, όπως στην ουσία προκύπτουν και από τις 

απαιτήσεις του συστήματος, είναι αυτά του χρήστη, του έργου, του αρχείου έργου, της 

βιβλιογραφικής αναφοράς και της πρόσκλησης χρήστη. Επιπλέον αυτών υπάρχουν βέβαια 

και ορισμένα «βοηθητικά» μοντέλα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των χρηστών, την 

γλώσσα του συστήματος και την τήρηση ιστορικού ορισμένων ενεργειών. 

Χαρακτηρίζονται ως βοηθητικά όχι  

Στο Παράρτημα Α παρατίθεται το συνολικό διάγραμμα μοντέλων της εφαρμογής 

ResearchGr, όπου πέρα από τα στοιχεία του εκάστοτε μοντέλου φαίνονται και οι μεταξύ 

τους συσχετίσεις. 

 7.3.1 Χρήστης (User) 

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή που παρέχεται μέσω διαδικτύου το πιο αυτονόητο και 

απαραίτητο μοντέλο είναι αυτό του χρήστη. Με αυτόν άλλωστε συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα (σχεδόν) όλα τα υπόλοιπα μοντέλα του συστήματος. 

Στην περίπτωση του ResearchGr ο χρήστης πέρα από τα απαιτούμενα για την 

πρόσβαση στο σύστημα στοιχεία, έχει επίσης κάποια προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, 

επώνυμο κ.ά.), κάποια στοιχεία παραμετροποίησης του συστήματος (π.χ. γλώσσα 

επιλογής), καθώς και ορισμένα επιπλέον στοιχεία σχετικά με το αν είναι ενεργοποιημένος, 

μπλοκαρισμένος ή διεγραμμένος. Επιπλέον είναι αναγκαίο σε κάθε χρήστη να ανατίθεται 

και ένα αναγνωριστικό προφίλ, ώστε να καθορίζονται τα δικαιώματα του, όπως 

αναφέρθηκε στην Ενότητα 6.1. 

 7.3.2 Προφίλ (Profile) 

Το προφίλ αναφέρεται ουσιαστικά στον ρόλο που έχει ο κάθε χρήστης του 

συστήματος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 7.2. Είναι το μοντέλο μέσω 

του οποίου ανατίθενται δικαιώματα στον εκάστοτε χρήστη και τα χαρακτηριστικά του 
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πέρα από το μοναδικό αναγνωριστικό του είναι ένας διακριτός τίτλος και μία σύντομη 

περιγραφή. 

 7.3.3 Δικαίωμα (Right) 

Το δικαίωμα είναι στην ουσία η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένης ενέργειας, 

σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τη μέθοδο RBAC (Ενότητα 7.2). Τα 

χαρακτηριστικά τους είναι ίδια με εκείνα του προφίλ, ενώ η μεταξύ τους συσχέτιση είναι 

πολλά προς πολλά όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα μοντέλων του Παραρτήματος Α. 

 7.3.4 Έργο (Project) 

Το έργο παρότι σχετικά απλό μοντέλο είναι παράλληλα και το πιο βασικό του 

συστήματος, καθώς με αυτό σχετίζονται όλα τα υπόλοιπα βασικά μοντέλα της εφαρμογής 

-όπως αυτά αναφέρθηκαν στην εισαγωγή της συγκεκριμένης ενότητας- που αναλύονται 

στη συνέχεια. Καθώς το ResearchGr είναι μία εφαρμογή που αφορά την έρευνα θα 

μπορούσε να ειπωθεί μεταφορικά πως το έργο είναι η εγγραφή στο λογισμικό 

αρχειοθέτησης μίας βιβλιοθήκης. 

Τα στοιχεία που έχει το εκάστοτε έργο είναι ο τίτλος του, μία σύντομη περιγραφή 

και κατά πόσο είναι ή όχι απόρρητο. Εξυπακούεται βέβαια πως κάθε έργο μπορεί να 

συνδέεται με έναν ή περισσότερους χρήστες του συστήματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να τηρείται και ένα ιστορικό σχετικά με το ποιός από τους συμμετέχοντες ενός έργου 

πραγματοποίησε κάποια αλλαγή. 

 7.3.5 Προφίλ έργου (Project Profile) 

Το προφίλ έργου είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο εφάμιλλο του προφίλ, με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτό και μέσω του οποίου ανατίθενται δικαιώματα στον εκάστοτε 

χρήστη για συγκεκριμένο έργο. 

Η εύλογη απορία που μπορεί να προκύψει είναι γιατί να μη χρησιμοποιηθεί ένα 

κοινό προφίλ. Ο λόγος είναι πως το προφίλ συνδέεται μόνο με τον χρήστη, ενώ το προφίλ 

έργου συνδέεται με τον χρήστη κατά έργο. Συνεπώς είναι αναγκαίος αυτός ο διαχωρισμός, 

ενώ εκτός των άλλων κατ’ αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσημα και τα δύο 

μοντέλα από το Active Record του Rails (Ενότητα 6.2). 
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 7.3.6 Αρχείο έργου (Project File) 

Το εν λόγω μοντέλο, όπως είναι προφανές, αφορά το/τα αρχεία που απαρτίζουν 

κάθε ερευνητικό έργο. Στην περίπτωση του ResearchGr αυτό σημαίνει πως μπορεί να 

είναι οποιοδήποτε αρχείο των ίδιων των ερευνητών/χρηστών, είτε πρόκειται για το βασικό 

σύγγραμμα της έρευνας, είτε για κάποιο βοηθητικό έγγραφο, καθώς επίσης και σύνδεσμοι 

προς έγγραφα τρίτων που μπορούν να προκύψουν μέσω αναζήτησης από την εφαρμογή. 

Κάθε αντικείμενο αυτού του μοντέλου χαρακτηρίζεται από το όνομα του αρχείου, 

την επέκταση του (τύπος αρχείου), καθώς και τη διαδρομή του. Η τελευταία μπορεί να 

είναι η διαδρομή του αρχείου εντός του διακομιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένη η 

εφαρμογή ή η διεύθυνση url εφόσον πρόκειται για σύνδεσμο. Όπως αναφέρθηκε και στις 

απαιτήσεις της εφαρμογής (Ενότητα 6.1) είναι δυνατή η διατήρηση ιστορικού αρχείων 

που ορίζονται ως βασικά αρχεία της έρευνας. Ως εκ τούτου, μέσω του συγκεκριμένου 

μοντέλου παρέχεται η δυνατότητα ορισμού ενός αρχείου ως βασικού και παράλληλα η 

αλληλοσυσχέτιση μεταξύ δύο ή περισσότερων αντικειμένων αρχείων έργου, ώστε να είναι 

δυνατή η προβολή του ιστορικού. 

Σε ότι αφορά τις συσχετίσεις με άλλα μοντέλα, ένα αρχείο έργου προφανώς πρέπει 

να συνδέεται με ένα έργο. Πέραν αυτού όμως, πρέπει ταυτόχρονα να συνδέεται και με τον 

χρήστη που το μεταφόρτωσε/αποθήκευσε προκειμένου να διαχωρίζονται οι ενέργειες που 

μπορεί να πραγματοποιήσει ο εκάστοτε χρήστης του έργου ανάλογα με το ρόλο που 

κατέχει και κατά πόσο το αρχείο του ανήκει ή όχι.  

 7.3.7 Βιβλιογραφική Αναφορά (Citation) 

Ως βιβλιογραφική αναφορά ορίζεται το μοντέλο που αναλαμβάνει τη διαχείριση 

των αναφορών που εμφανίζονται κατόπιν αναζήτησης στο Google Scholar. Συνεπώς τα 

στοιχεία αυτού είναι το αναγνωριστικό που φαίνεται στο σύνδεσμο «Παράθεση» του 

Google Scholar και οι διάφοροι τύποι αναφορών1. Προφανώς, όπως και σε ένα σύγγραμμα 

μίας έρευνας οι βιβλιογραφικές αναφορές αφορούν την ίδια την έρευνα, έτσι και εδώ 

συσχετίζονται με το «Έργο». 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως δεν παρέχεται ακόμη κάποιο API για 

το Google Scholar, παρά το γεγονός ότι ανάλογο αίτημα έχει αναφερθεί πολλές φορές σε 

                                                             
1 Κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματική εργασίας οι τύποι βιβλιογραφικής αναφοράς που διατίθεται 

από το Google Scholar είναι οι: MLA, APA και ISO 690. 
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διάφορες κοινότητες. Ως εκ τούτου, η διαδικασία άντλησης περιεχομένου πρέπει να 

υλοποιηθεί στη μεριά της εφαρμογής. 

 7.3.8 Πρόσκληση (Invitation) 

Σχετικά με την πρόσκληση χρήστη επιλέχθηκε η δεύτερη περίπτωση που 

αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του συστήματος, δηλαδή πρόσκληση οποιουδήποτε χρήστη 

με σημείο αναφοράς τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του. Συνεπώς το 

συγκεκριμένο μοντέλο αφορά τη δημιουργία και διαχείριση προσκλήσεων με απαραίτητα 

στοιχεία το μοναδικό αναγνωριστικό του αποστολέα της πρόσκλησης, το email του 

παραλήπτη, καθώς και το έργο στο οποίο αναφέρεται. Επιπλέον χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει μία πρόσκληση είναι το προφίλ που θα έχει ο παραλήπτης της για το 

συγκεκριμένο έργο, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πρόσκληση (σε αναμονή, 

αποδοχή, απόρριψη, αναφορά χρήστη), καθώς και η αιτία σε περίπτωση απόρριψης ή 

αναφοράς χρήστη.  

 7.3.9 Βοηθητικά μοντέλα 

Πέρα των μοντέλων που αναφέρθηκαν που αφορούν είτε σημαντικά στοιχεία του 

συστήματος,  όπως το προφίλ και το δικαίωμα, είτε ουσιαστικά τις οντότητες με τις οποίες 

έχει άμεση αλληλεπίδραση ο χρήστης, είναι απαραίτητη η δημιουργία κάποιων επιπλέον 

μοντέλων. Για το ResearchGr αυτά είναι: 

 Γλώσσα (Language), καθώς η εφαρμογή υποστηρίζει τόσο την αγγλική, 

όσο και την ελληνική γλώσσα 

 Ιστορικό στοιχείων χρήστη (HistoryUserInfo), που αφορά την καταγραφή 

των αλλαγών που πραγματοποιεί οποιοσδήποτε χρήστης Administrator ή 

Owner κάποιον τρίτο. 

 Ιστορικό έργου (HistoryProject), για την καταγραφή αλλαγών στοιχείων 

έργου. 

Η περεταίρω ανάλυση αυτών δεν κρίνεται αναγκαία σε αυτό το σημείο. Τα 

χαρακτηριστικά και η εφαρμογή τους άλλωστε παρατίθενται στην επόμενη ενότητα και 

στο επόμενο κεφάλαιο αντίστοιχα. 
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 7.4  Βάση δεδομένων 

Προκειμένου να υπάρχει μία σταθερή κατάσταση που να αντικατοπτρίζει τις 

ενέργειες των χρηστών είναι απαραίτητη η χρήση βάσης δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα 

αναλύεται σε βάθος ο σχεδιασμός του σχήματος της εφαρμογής ResearchGr. Μία 

σημαντική επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι πως δεδομένης της τεχνικής Convention 

over Configuration που ακολουθεί το Rails κατά προεπιλογή ένα μοντέλο της εφαρμογής 

αντιστοιχίζεται με ένα πίνακα στη βάση δεδομένων μετατρέποντας την ονομασία του στον 

πληθυντικό. Για παράδειγμα: 

 Μοντέλο Project  Πίνακας projects 

 Μοντέλο UserInfo  Πίνακας user_infos 

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί πως ορισμένα πεδία των οποίων ο ρόλος είναι 

ευδιάκριτος, δε χρίζουν περεταίρω ανάλυσης. Τέτοια πεδία μπορεί για παράδειγμα να 

είναι ένας αύξων αριθμός που χαρακτηρίζει με μοναδικό τρόπο μία εγγραφή (id) ή οι 

ημερομηνίες δημιουργίας και τελευταίας τροποποίησης της. 

Όπως και στην περίπτωση των μοντέλων, στο Παράρτημα Α παρατίθεται η 

συνολική απεικόνιση του σχήματος της βάσης δεδομένων. 

 7.4.1 Πίνακες προφίλ χρηστών, έργων, δικαιωμάτων (profiles, 

project_profiles, rights) 

Στους συγκεκριμένους πίνακες διατηρούνται τα στοιχεία που αφορούν τα προφίλ 

των χρηστών, τα προφίλ του συνδυασμού χρηστών/έργων και τα δικαιώματα αντίστοιχα. 

Το σχήμα τους είναι πανομοιότυπο και φαίνεται στον Πίνακα 7-1. 

Πίνακας 7-1: profiles, project_profiles, rights 

 

Στο πεδίο label εισάγεται ένα χαρακτηριστικό της εκάστοτε εγγραφής που 

εξυπηρετεί στη εύκολη αναζήτηση ή/και χρήση της σε επίπεδο κώδικα, ενώ το πεδίο 

description περιέχει μία σύντομη ευανάγνωστη περιγραφή για χρήση στο γραφικό 

περιβάλλον της εφαρμογής. Για παράδειγμα: 
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 admin  Administrator 

 owner  Project Owner 

 self_edit  Edit self account 

 7.4.2 Πίνακας γλωσσών (languages) 

Ο εν λόγω πίνακας περιέχει εγγραφές σύμφωνα με τις διαθέσιμες γλώσσες του 

συστήματος. Τα απαραίτητα στοιχεία σε αυτή την περίπτωση είναι το αναγνωριστικό της 

γλώσσας, καθώς και η κοινή ονομασία της. 

Πίνακας 7-2: languages 

 

 7.4.3 Πίνακες χρηστών, πληροφοριών χρηστών (users, user_infos) 

Σε ότι αφορά το μοντέλο του χρήστη, έχουν δημιουργηθεί δύο πίνακας. Ο βασικός 

λόγος είναι να διατηρηθεί όσο γίνεται μικρότερος ο πίνακας που περιέχει τα στοιχεία 

πιστοποίησης του χρήστη, ενώ στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο του ή οι αναφορές που 

έχει δεχτεί από άλλους χρήστες εισάγονται σε ένα «βοηθητικό» πίνακα. 

Ως εκ τούτου ο πίνακας χρηστών (users) περιλαμβάνει τα στοιχεία που φαίνονται 

στον Πίνακα 7-1. 

Πίνακας 7-3: users 

 



Σχεδιασμός Εφαρμογής 

79 

Όπως προαναφέρθηκε στον εν λόγω πίνακα καταχωρούνται ουσιαστικά τα 

στοιχεία που εισάγει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο ResearchGr (username, 

password, email), μαζί με το χαρακτηριστικό προφίλ που του ανατίθεται αυτομάτως από 

το σύστημα. 

Σε ότι αφορά τον «βοηθητικό» πίνακα, αυτός έχει τα εξής πεδία: 

Πίνακας 7-4: user_infos 

 

Το πεδίο user_id είναι το ξένο κλειδί (πίνακας users/πεδίο id) που προσδιορίζει τον 

χρήστη στον οποίο ανήκει η εκάστοτε εγγραφή καθώς η μεταξύ τους συσχέτιση είναι ένα 

προς ένα. Η ονοματοδοσία του γίνεται αυτόματα από το Rails, όπως αναφέρεται στο 

Κεφάλαιο 8 που αφορά την υλοποίηση της εφαρμογής. Τα πεδία first_name, last_name 

αρχικοποιούνται χωρίς τιμή και προφανώς μπορούν να περιέχουν το όνομα και το 

επώνυμο του χρήστη, ώστε για παράδειγμα να είναι πιο ευδιάκριτο ποιός έχει στείλει μία 

πρόσκληση, αντί να φαίνεται μόνο το username του αποστολέα. Αναλόγως με το πεδίο 

user_id, το language_id προσδιορίζει τη γλώσσα επιλογής του χρήστη. 

Τα τρία επόμενα πεδία αφορούν κατά σειρά το κατά πόσο ο χρήστης είναι 

ενεργοποιημένος, μπλοκαρισμένος, ή διεγραμμένος, ενώ στο πεδίο reports διατηρείται ο 

αριθμός αναφορών που έχει δεχθεί. Τέλος, στο πεδίο token εγγράφεται μία τυχαία 

κωδικοποιημένη συμβολοσειρά που εξυπηρετεί κατά τη διαδικασία εγγραφής του χρήστη. 
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 7.4.4 Πίνακας έργων (projects) 

Ο πίνακας των έργων, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα μοντελοποίησης του 

συστήματος, είναι ο πίνακας όπου εισάγονται τα βασικά στοιχεία του εκάστοτε έργου. Σε 

επίπεδο σχήματος πλέον αυτά καθορίζονται από τα πεδία: 

1. title: Πρόκειται για τον τίτλο του ερευνητικού έργου. Σε αρχικό στάδιο 

αυτός μπορεί να έχει μήκος μέχρι 100 χαρακτήρες. 

2. description: Στο εν λόγω πεδίο μπορεί να εισαχθεί μία σύντομη αναφορά 

σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας ή ακόμη και μία εκτενέστερη 

περίληψη του έργου. 

3. is_private: Βάσει της τιμής του εν λόγω πεδίου καθορίζεται κατά πόσο το 

έργο θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης χρηστών που δε 

συμμετέχουν σε αυτό. 

Πίνακας 7-5: projects 

 

 7.4.5 Πίνακας αρχείων έργων (project_files) 

Όπως προκύπτει και από την ονομασία του είναι ο πίνακας όπου αποθηκεύονται 

τα στοιχεία κάθε εγγράφου ή συνδέσμου που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε έργο. 
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Πίνακας 7-6: project_files 

 

Τα δύο πεδία που ακολουθούν το αναγνωριστικό (id) κάθε αρχείου προσδιορίζουν 

το έργο στο οποίο ανήκει και τον χρήστη που το μεταφόρτωσε/αποθήκευσε. Τα επόμενα 

τρία πεδία (filename, extension, filepath) αφορούν τα βασικά στοιχεία οποιουδήποτε 

αρχείου, δηλαδή τον τίτλο, την επέκταση και τη διαδρομή του. Τα δύο τελευταία πεδία, 

εξαιρουμένων των ημερομηνιών δημιουργίας και τροποποίησης, είναι αυτά που 

εξυπηρετούν στην τήρηση ιστορικού ενός βασικού αρχείου του έργου. Η εν λόγω 

λειτουργία αναλύεται σε βάθος στο Κεφάλαιο 8, όπου περιγράφεται η υλοποίηση της 

εφαρμογής. 

 7.4.6 Πίνακας βιβλιογραφικών αναφορών (citations) 

Στο συγκεκριμένο πίνακα αποθηκεύονται τα δεδομένα των βιβλιογραφικών 

αναφορών σε βιβλία, άρθρα κτλ., όπως αυτές αντλούνται από Google Scholar. 

Πίνακας 7-7: citations 
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Σε ότι αφορά τα πεδία του πίνακα citation_id είναι το μοναδικό αναγνωριστικό που 

έχει αναθέσει η Google σε κάθε αναφορά, ενώ τα τρία επόμενα πεδία χρησιμοποιούνται 

για την αποθήκευση των τριών εναλλακτικών επιλογών αναφοράς, όπως επίσης 

εμφανίζονται στο Google Scholar. 

 7.4.7 Πίνακας προσκλήσεων χρηστών (invitations) 

Σε αυτό τον πίνακα αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη 

σύνθεση μία πρόσκλησης. 

Πίνακας 7-8: invitations 

 

Το πεδίο email αφορά τον παραλήπτη της πρόσκλησης, ενώ στο πεδίο from_user 

καταχωρείται το id του αποστολέα και project_id είναι το id του έργου στο οποίο 

αναφέρεται η πρόσκληση1. Το αμέσως επόμενο πεδίο έχει να κάνει με το ρόλο που θα έχει 

ο προσκεκλημένος χρήστης στο συγκεκριμένο έργο. Τέλος τα δύο πεδία που ακολουθούν 

(status, reason) αφορούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πρόσκληση και το λόγο 

απόρριψης της ή αναφοράς του αποστολέα αντίστοιχα, εφόσον ο παραλήπτης επέλεξε 

κάποια από αυτές τις ενέργειες. 

                                                             
1 Θα μπορούσε αντί του from_user να χρησιμοποιηθεί η προεπιλογή του Rails (user_id). Ωστόσο 

προτιμήθηκε αυτή η ονομασία προς αποφυγή παρανόησης σχετικά με το πρόκειται για το id του αποστολέα 

ή του παραλήπτη. 
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 7.4.8 Πίνακες ιστορικού χρηστών, έργων (history_user_infos, 

history_projects) 

Για λόγους ασφάλειας καλό είναι να καταγράφεται το ιστορικό ορισμένων 

σημαντικών ενεργειών των χρηστών της εφαρμογής. Για αυτό το λόγο υπάρχουν δύο 

πίνακες ιστορικού. Ένας για την καταγραφή αλλαγών στοιχείων χρηστών από κάποιο 

διαχειριστή του συστήματος και ένας για την καταγραφή αλλαγών σε κάποιο έργο. 

Πίνακας 7-9: history_user_infos 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, καταγράφονται κατά σειρά το id του 

χρήστη τον οποίο αφορά η αλλαγή, το id του διαχειριστή που την πραγματοποίησε, η 

παλιά, η νέα τιμή και ο τύπος της αλλαγής, ένα σχόλιο εάν και όπου απαιτείται και η 

ημερομηνία που έλαβε χώρα η αλλαγή.  

Πίνακας 7-10: history_projects 

 

Αναλόγως ο πίνακας ιστορικού έργων διαφοροποιείται στο ότι δεν υπάρχει το 

πεδίο σχολίου, ενώ πλέον το πεδίο user_id προσδιορίζει τον χρήστη που πραγματοποίησε 

την αλλαγή και αντίστοιχα το project_id το έργο το οποίο αφορά η αλλαγή. 
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 7.4.9 Πίνακες συσχετίσεων (profiles_rights, projects_users, 

citations_projects) 

Όπως φαίνεται στους πίνακες που προαναφέρθηκαν οι μόνες συσχετίσεις μεταξύ 

βασικών οντοτήτων της εφαρμογής είναι του χρήστη με το προφίλ του και των αρχείων 

με το έργο στο οποίο ανήκουν. Είναι προφανές πως με κάποιο τρόπο πρέπει να 

συσχετίζονται το εκάστοτε προφίλ με τα δικαιώματα του, οι χρήστες με τα έργα τους και 

το προφίλ που έχουν για το καθένα από αυτά, καθώς και τα έργα με τις βιβλιογραφικές 

αναφορές τους. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται οι αντίστοιχοι πίνακες συσχετίσεων 

(join tables). 

Αξίζει να αναφερθεί πως κατά σύμβαση οι οντότητες σε αυτού του τύπου τους 

πίνακες αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά. Ως εκ τούτου, παρότι θα ήταν μάλλον 

εύλογο να προκύψουν οι πίνακες users_projects και projects_citations, αντ’ αυτού οι 

πίνακες που αφορούν τις εν λόγω συσχετίσεις ονομάζονται projects_users και 

citations_projects αντίστοιχα. 

Πίνακας 7-11: profiles_rights 

 

Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται για την πολλά προς πολλά συσχέτιση μεταξύ 

ενός προφίλ χρήστη και των δικαιωμάτων του είναι τα μοναδικά αναγνωριστικά (id) 

μεταξύ των δύο. Κατά αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί και η συσχέτιση 

μεταξύ χρηστών και των έργων τους. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση κάθε χρήστης 

ενδέχεται να έχει διαφορετικό προφίλ στα διάφορα έργα που συμμετέχει. Οπότε προκύπτει 

η ανάγκη χρήσης ενός επιπλέον πεδίου που θα καθορίζει το προφίλ έργου, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 7-12. 

Πίνακας 7-12: projects_users 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, έτσι και στη συσχέτιση μεταξύ έργου και των 

βιβλιογραφικών αναφορών του είναι απαραίτητη η καταγραφή του τύπου αναφοράς που 

επιλέγει ο χρήστης. 

Πίνακας 7-13: citations_projects 

 

 7.4.10 Πίνακας διαμόρφωσης σχήματος (schema_migrations) 

Ο συγκεκριμένος πίνακας δημιουργείται αυτόματα από το Rails και έχει το σκοπό 

διατήρησης ενός ιστορικού σχετικά με τους πίνακες που έχουν δημιουργηθεί και τη δομή 

τους. 

Πίνακας 7-14: schema_migrations 

 

Το μοναδικό πεδίο είναι του πίνακα αφορά στην ουσία τις διάφορες εκδόσεις του 

σχήματος της βάσης δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτού 

του πίνακα και εν γένει τη διαχείριση της βάσης δεδομένων του συστήματος από το ίδιο 

το Rails αναγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 7.5  Αποθήκευση αρχείων 

Μέσω του ResearchGr οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων 

στο νέφος. Κατά συνέπεια προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος 

αρχειοθέτησης με στόχο να διασφαλιστεί αφενός η ασφάλεια των αρχείων του εκάστοτε 

έργου και αφετέρου η όσο το δυνατό καλύτερη απόδοση του συστήματος. Επιπλέον είναι 

προφανές πως υπάρχει η πιθανότητα μεταφόρτωσης αρχείων με ίδιο τίτλο, οπότε πρέπει 

να εκ των πραγμάτων να γίνει αρχειοθέτηση κατά έργο, ώστε να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο τροποποίησης ή ακόμη και διαγραφής λάθος αρχείων.  

Αναφορικά με την ασφάλεια το Rails χρησιμοποιεί ένα δικό του σύστημα 

δρομολόγησης των αιτημάτων που λαμβάνει. Τα μόνα αρχεία που είναι εκτεθειμένα είναι 

όσα βρίσκονται εντός του φακέλου public. Εφ’ όσον λοιπόν δημιουργηθεί εκτός του 
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φακέλου public ένας φάκελος π.χ. private, files κτλ. η εφαρμογή θα επιστρέψει το σφάλμα 

μη ύπαρξης της σελίδας (κωδικός σφάλματος HTTP: 404) σε περίπτωση που λάβει ένα 

αίτημα της μορφής http://www.research.org.gr/private/…/… 

Σε ότι αφορά την απόδοση στην προκειμένη περίπτωση, αυτή έχει να κάνει με το 

ίδιο το σύστημα αρχείων οποιουδήποτε συστήματος αρχείων (filesystem). Πιο 

συγκεκριμένα το πλήθος φακέλων και αρχείων που αποθηκεύονται σε μία συγκεκριμένη 

διαδρομή. Ως εκ τούτου, σε συνδυασμό και με όσα προαναφέρθηκαν, η αρχειοθέτηση των 

αρχείων που μεταφορτώνονται στο σύστημα θα ακολουθεί τους εξής κανόνες: 

1. Δημιουργία φακέλου private, εντός του κεντρικού καταλόγου της 

εφαρμογής. 

2. Δημιουργία υποφακέλου project_files, εντός του φακέλου private. 

3. Δημιουργία υποφακέλων ανά 1000 έργα, εντός του project_files, με τίτλο 

έναν αύξοντα ακέραιο αριθμό της μορφής project_id/10001. 

4. Δημιουργία υποφακέλου του εκάστοτε έργου, εντός των φακέλων του 

βήματος 3. 

5. Τα αρχεία που μεταφορτώνουν οι χρήστες του συστήματος αποθηκεύονται 

στον αντίστοιχο φάκελο του βήματος 4, σύμφωνα με το έργο στο οποίο 

ανήκουν. 

Το σημείο κλειδί του παραπάνω σχεδιασμού είναι αναμφίβολα το 3ο βήμα. Ο λόγος 

που δεν τοποθετούνται άμεσα εντός του φακέλου project_files οι υποφάκελοι των έργων 

είναι για να διασφαλιστεί η καλή απόδοση του συστήματος σε περίπτωση μεγάλης 

αύξησης των έργων. 

Για παράδειγμα σε περίπτωση που τα έργα φτάσουν το 1.000.000 εάν δε γίνει 

αυτός ο διαχωρισμός θα καταλήξει ο φάκελος project_files να περιλαμβάνει 1.000.000 

υποφακέλους, ενώ κατά αυτό τον τρόπο τόσο ο προαναφερθέν φάκελος όσο και οι 

υποφάκελοι του (project_id/1000) θα περιέχουν από 1000 φακέλους ο καθένας. 

Τέλος, αναφορικά με το επόμενο επίπεδο του φακέλου κάθε έργου δεν απαιτείται 

κάποια επιπλέον διάσπαση, καθώς αφενός τα αρχεία ενός έργου του συστήματος στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων αναμένεται να αφορούν συνδέσμους. Ωστόσο, ακόμη και 

στην περίπτωση που κάποιος χρήστης μεταφορτώσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με 

                                                             
1 Σύμφωνα με την προγραμματιστική διαίρεση ακέραιων αριθμών. Οπότε για έργα με id 0-999 δημιουργείται 

ο φάκελος project_files/0, για έργα με id 1000-1999 ο φάκελος project_files/1 κ.ο.κ. 
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την έρευνα του στο σύστημα δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα, καθώς -θεωρητικά 

τουλάχιστον- αυτά υπολογίζεται να μην ξεπερνούν τις μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες. 

 7.6  Προγραμματισμένες εργασίες (cronjobs) 

Εκτός από την κατεξοχήν εφαρμογή, για τη βέλτιστη διαχείριση και απόδοση του 

συστήματος, είναι θεμιτή η δημιουργία ορισμένων προγραμματισμένων εργασιών 

(cronjobs). Οι εν λόγω εργασίες εκτελούνται αυτόματα και επαναλαμβανόμενα από το 

σύστημα σε συγκεκριμένο χρόνο που καθορίζεται εκ των προτέρων. Η εκτέλεση τους είναι 

προτιμότερο να οριστεί σε κάποιο χρονικό σημείο που το σύστημα δε θα είναι ιδιαίτερα 

φορτωμένο, γι’ αυτό και συνήθως επιλέγεται να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Πιο συγκεκριμένα για το ResearchGr, θα υλοποιηθούν ορισμένα σενάρια κυρίως 

για τη διαγραφή από τη βάση δεδομένων εγγραφών που θεωρούνται «σκουπίδια». Τέτοιες 

εγγραφές μπορεί να είναι: 

 Χρήστες που είναι διεγραμμένοι (πεδίο deleted  1) για διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός μηνός. 

 Προσκλήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός μηνός, κάτι που θα πρέπει βέβαια να αναγράφεται και 

στο email της πρόσκλησης. 

 Εγγραφές ιστορικού παλαιότερες κάποιου προκαθορισμένου χρόνου, π.χ. 

2-3 ετών. 

 7.7  API εφαρμογής 

Παρότι στην αρχική υλοποίηση η εφαρμογή θα είναι αυτόνομη, θα διατίθεται 

αποκλειστικά με τη μορφή του λογισμικού ως υπηρεσία και δε θα δημιουργηθεί κάποιο 

API επικοινωνίας με αυτήν, ένας λόγος επιλογής του Ruby on Rails είναι και αυτός. Η 

δυνατότητα δηλαδή που παρέχει για την εύκολη υλοποίηση ενός API. 

Πιο συγκεκριμένα μέσω του συστήματος δρομολόγησης του Rails υπάρχει η 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των controllers τόσο για την εφαρμογή καθαυτή, όσο 

και για οποιαδήποτε εξωτερική εφαρμογή αιτηθεί στοιχεία του συστήματος, με την 

προϋπόθεση φυσικά πως έχει τα απαιτούμενα δικαιώματα. 

Παρά το γεγονός ότι σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός του 

συστήματος, εφόσον σε αυτό το στάδιο δε θα υλοποιηθεί κάποιο API της εφαρμογής αξίζει 

να αναφερθεί ένα παράδειγμα. Έστω λοιπόν πως υλοποιείται μελλοντικά μία εφαρμογή 
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ResearchGr για κινητές συσκευές και προφανώς απαιτείται η επικοινωνία με το 

διακομιστή για τη λήψη των δεδομένων, τα οποία επιλέγεται να αποστέλλονται σε μορφή 

JSON. 

Υποθέτοντας πως ένας χρήστης επιθυμεί να δει τα στοιχεία του η διεύθυνση url 

την οποία χρησιμοποιούν τόσο η διαδικτυακή εφαρμογή όσο και οποιαδήποτε άλλη έχει 

τη γενικότερη δομή http://research.org.gr/users/:id (όπου :id το id του χρήστη στη βάση 

δεδομένων του συστήματος). Η μόνη διαφοροποίηση έχει να κάνει με την κατάληξη του 

αιτήματος, όπου η διαδικτυακή εφαρμογή στέλνει αιτήματα με κατάληξη .html ή χωρίς 

καμία κατάληξη1 ενώ η εξωτερική εφαρμογή που θέλει να χρησιμοποιήσει το API στέλνει 

αιτήματα με κατάληξη .json. Το Rails θα δρομολογήσει αυτομάτως το αίτημα2 στη μέθοδο 

show του controller των χρηστών, όπου με βάση την κατάληξη του αιτήματος url 

καθορίζεται τι θα επιστραφεί στον χρήστη.  

# GET /users/1 
# GET /users/1.json 
def show 

  # Check user access, retrieve proper data etc. 
  # ... 
  respond_to do |format| 
    if error.nil? 

      format.html 
      format.json { render action: 'show' } 
    else 
      format.html { redirect_to :root, alert: error } 
      format.json { render json: { error: error } } 
    end 
  end 
end 

Ξεκινώντας από την περίπτωση που υπάρχει κάποιο σφάλμα είναι ευδιάκριτο πως 

στην περίπτωση που το αίτημα του χρήστη έχει κατάληξη .html θα γίνει ανακατεύθυνση 

στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, ενώ στην 

περίπτωση του API θα επιστραφεί ένα αντικείμενο json της μορφής: 

{"error":"Μήνυμα σφάλματος…"} 

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που δεν υπάρχει 

σφάλμα. Με τη σύνταξη που φαίνεται στο κομμάτι κώδικα που παρατίθεται και στις δύο 

περιπτώσεις ορίζεται να επιστραφεί το view που βρίσκεται στη διαδρομή 

                                                             
1 Εάν δεν υπάρχει κατάληξη στη διεύθυνση url του αιτήματος, το Rails θεωρεί κατά προεπιλογή πως 

πρόκειται για αίτημα με κατάληξη html. 
2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση (routing) του Rails αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 

που αφορά την υλοποίηση του ResearchGr. 

http://research.org.gr/users/:id
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views/users/show. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 7.1, μπορούν να 

δημιουργηθούν πολλαπλά views για την ίδια ενέργεια και το Rails αναλαμβάνει την 

αποστολή του κατάλληλου βάσει της μορφής (format) που έχει ζητηθεί. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα δύο αρχεία είναι τα show.html.erb και 

show.json.jbuilder. Το πρώτο περιέχει ουσιαστικά τον κώδικα html που θα σταλεί στον 

περιηγητή του χρήστη, ενώ το δεύτερο περιέχει τον εξής κώδικα: 

json.extract! @user, :username, :email 
json.extract! @user.user_info, :first_name, :last_name, :language_id 

Αυτό που τελικά λαμβάνει ο χρήστης είναι ένα αντικείμενο json της μορφής: 

{"username":"my_username", "email":" my_email @example.com", 

"first_name":"Lazaros", "last_name":"Kazantzis", "language_id":1} 

 7.8  Ασφάλεια εφαρμογής 

Η ασφάλεια τόσο των πληροφοριακών συστημάτων από άποψη υποδομής, όσο και 

του λογισμικού εν γένει και πολύ περισσότερο των διαδικτυακών εφαρμογών είναι δύο 

τεράστια κεφάλαια από μόνα τους. Η πλήρης ανάλυση των περιπτώσεων επίθεσης που 

μπορεί να δεχτεί ένα σύστημα ή μία εφαρμογή δεν εξυπηρετεί το αντικείμενο καθαυτό της 

συγκεκριμένης εργασίας. 

Ωστόσο αξίζει να αναφερθούν συνοπτικά ορισμένες περιπτώσεις επιθέσεων σε 

εφαρμογές διαδικτύου και τα μέτρα αντιμετώπισης τους, καθώς σύμφωνα με έρευνα του 

Gartner Group υπολογίζεται πως το 75% των επιθέσεων αφορά το επίπεδο της εφαρμογής. 

Παράλληλα από τις 300 εφαρμογές που ελέγχθηκαν το 97% ήταν ευάλωτες σε επιθέσεις. 

Αυτό οφείλεται κατά βάση στο γεγονός πως ως επί το πλείστο είναι ιδιαίτερα εύκολη η 

κατανόηση της δομής των διαδικτυακών εφαρμογών [60]. 

Οι πιο κοινότυπες επιθέσεις, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους από το Rails 

καταγράφονται συγκεντρωτικά στη διεύθυνση http://guides.rubyonrails.org/security.html. 

Ενδεικτικά ορισμένες από αυτές είναι: 

 Session hijacking/ Session fixation 

 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 

 Ανακατεύθυνση1 και διαχείριση αρχείων2 

                                                             
1 Υπό την έννοια των παραμετροποιήσημων ανακατευθύνσεων μέσω εισόδου από τον χρήστη. 

2 Θα πρέπει πάντα να ελέγχεται η διαδρομή του αρχείου που μεταφορτώνεται/αποστέλλεται από/στον 

χρήστη. 

http://guides.rubyonrails.org/security.html
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 Έγχυση (Injection). Κύριες περιπτώσεις: Cross-Site scripting (XSS) και 

SQL Injection 

Από άποψη σχεδιασμού του ResearchGr λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν, ώστε να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερη τόσο η εφαρμογή, όσο 

και η υποδομή που τη φιλοξενεί. Για παράδειγμα σε επίπεδο εφαρμογής και σε αντιστοιχία 

με τις περιπτώσεις επιθέσεων που προαναφέρθηκαν: 

 Χρήση ασφαλούς σύνδεσης (SSL) και αλλαγής του session id μόλις ο 

χρήστης πιστοποιηθεί από το σύστημα. 

 Χρήση αναγνωριστικού σε όλες τις φόρμες της εφαρμογής. 

 Δεν υπάρχουν παραμετροποιήσημες ανακατευθύνσεις. Έλεγχος κατά τη 

μεταφόρτωση/αποστολή αρχείων, ώστε αυτά να τοποθετούνται/αντλούνται 

σε/από συγκεκριμένη διαδρομή (private/project_files) 

 Έλεγχος όλων των παραμέτρων του αιτήματος του χρήστη.   

Επιπλέον, στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά την υλοποίηση και εγκατάσταση της 

εφαρμογής, όπου κρίνεται απαραίτητο αναφέρονται και ορισμένες ακόμη ενέργειες προς 

την κατεύθυνση της ασφάλειας της εφαρμογής και της υποδομής.
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 8 Υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογής 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται καταρχήν τα κυριότερα σημεία υλοποίησης της 

εφαρμογής και των προγραμματισμένων εργασιών (cronjobs). Ακολούθως περιγράφεται 

λεπτομερώς η διαδικασία εγκατάστασης της, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία και 

παραμετροποίηση εικονικής μηχανής στα Google Compute Engine και Cloud SQL. 

 8.1  Προαπαιτούμενα εφαρμογής 

Το ResearhGr, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει υλοποιηθεί σε 

Ruby on Rails. Τα βασικά σημεία δημιουργίας μίας Rails εφαρμογής αφορούν την 

παραμετροποίηση της (config), τη δημιουργία και διαχείριση της βάσης δεδομένων (db) 

και προφανώς την ίδια την εφαρμογή. 

 8.1.1 Παραμετροποίηση εφαρμογής 

Σχεδόν όλες οι σύγχρονες εφαρμογές που διατίθενται μέσω διαδικτύου εξαρτώνται 

από εξωτερικές βιβλιοθήκες. Για τη διαχείριση αυτών, καθώς και ορισμένων άλλων 

παραμέτρων στον κεντρικό φάκελο κάθε εφαρμογής Rails βρίσκεται το αρχείο Gemfile 

που είναι στην ουσία ο «κατάλογος εξαρτήσεων» της εφαρμογής. Στο Παράρτημα Β 

παρατίθεται αυτούσιο το Gemfile του ResearchGr. Σε περίπτωση τροποποίησης του εν 

λόγω αρχείου, για να γίνουν δεκτές οι αλλαγές θα πρέπει πρωτίστως να δοθεί η εντολή 

bundle install στο τερματικό προκειμένου να εγκατασταθούν οι όποιες βιβλιοθήκες ή 

δυνατότητες προστέθηκαν (αν υπάρχουν) και εν συνεχεία να επανεκκινηθεί ο διακομιστής 

διαδικτύου στον οποίο τρέχει η εφαρμογή. 

Πέραν αυτού κάθε εφαρμογή Rails περιέχει ένα φάκελο config ο οποίος 

περιλαμβάνει ουσιαστικά τις παραμέτρους του περιβάλλοντος της εφαρμογής. Η δομή του 

έχει ως εξής: 
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Εικόνα 8-1: Δομή φακέλου config 

Στο φάκελο environments βρίσκονται τα αρχεία που καθορίζουν τις παραμέτρους 

για εκάστοτε περιβάλλον του συστήματος, καθώς είναι προφανές πως κάποιες ενέργειες 

είναι θεμιτό να γίνονται σε κάποιο περιβάλλον, όχι όμως σε κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, 

δεν είναι επιθυμητό να αποστέλλονται email σε περιβάλλον ελέγχου (test) ή είναι 

επιθυμητό να συμπιέζονται τα αρχεία CSS και Javascript μόνο στο παραγωγικό 

περιβάλλον (production). 

Ο φάκελος initializers περιέχει ορισμένες παραμέτρους αρχικοποίησης της 

εφαρμογής. Για παράδειγμα στο αρχείο filter_parameter_logging.rb καθορίζονται οι 

παράμετροι που θα φιλτράρονται ακόμη και στα αρχεία καταγραφής. Κατά προεπιλογή 

περιλαμβάνει το φιλτράρισμα παραμέτρων που έχουν τη μορφή κωδικού πρόσβασης. 

# Configure sensitive parameters which will be filtered from the log file. 
Rails.application.config.filter_parameters += [:password] 

Έτσι κατά την είσοδο π.χ. του χρήστη με username “lazaros” στο σύστημα, στο 

αρχείο καταγραφής εμφανίζεται: 
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Parameters: {"user"=>{"username"=>"lazaros", "password"=>"[FILTERED]"}} 

Επιπλέον στο αρχείο session_store.rb μπορεί να οριστεί ο χρόνος έπειτα από τον 

οποίο θα λήγει ένα session. Η ενέργεια αυτή αφορά κυρίως την πρόληψη επίθεσης όταν ο 

χρήστης μπορεί να ξεχάσει να βγει από το σύστημα σε κάποιο δημόσιο δίκτυο. 

Researchgr::Application.config.session_store :cookie_store, key: '_researchgr_session', 
expire_after: 15.minutes 

Εν συνεχεία στο φάκελο locales τοποθετούνται τα αρχεία γλωσσών που 

υποστηρίζει το σύστημα, γραμμένα σε γλώσσα YAML (περισσόρες πληροφορίες 

http://yaml.org). Στο Παράρτημα Β φαίνεται ένα δείγμα μεταφράσεων του ResearchGr. 

Από τα υπόλοιπα αρχεία αυτά που αξίζει να αναφερθούν περισσότερο είναι τα 

database.yml, routes.rb και secrets.rb. Στο πρώτο καταγράφονται παράμετροι για τη 

σύνδεση με τη βάση δεδομένων και για τα τρία περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα πρέπει να 

καθορίζεται ο τύπος των βάσεων δεδομένων, οι ονομασίες τους, τα στοιχεία σύνδεσης, η 

διεύθυνση IP του διακομιστή στον οποίο φιλοξενούνται κ.ά. Το routes.rb είναι ένα από τα 

βασικότερα αρχεία της εφαρμογής, καθώς μέσω αυτού αφενός καθορίζονται ουσιαστικά 

οι έγκυρες διευθύνσεις της εφαρμογής και αφετέρου μπορεί να γνωρίζει το Rails ποιόν 

controller και ποιά μέθοδο αυτού πρέπει να καλέσει για το εκάστοτε αίτημα που λαμβάνει. 

Τέλος, στο αρχείο secrets.rb καταγράφονται οι μυστικοί κωδικοί για την κρυπτογράφηση 

των session και cookies της εφαρμογής. Μία σημαντική παρατήρηση είναι πως ο κωδικός 

στο παραγωγικό περιβάλλον δεν είναι στατικός, αλλά δημιουργείται με βάση διάφορες 

παραμέτρους του ίδιου του συστήματος όπως για παράδειγμα το process id που τρέχει η 

εφαρμογή. Στο Παράρτημα Β φαίνονται ορισμένα δείγματα ή αυτούσια τα παραπάνω 

αρχεία.   

 8.1.2 Διαχείριση βάσης δεδομένων 

Το Rails περιλαμβάνει μηχανισμό δημιουργίας και τροποποίησης της βάσης 

δεδομένων του συστήματος, των πινάκων αυτής και των πεδίων τους. Στο φάκελο db του 

κεντρικού καταλόγου της εφαρμογής τοποθετείται στην ουσία όλος ο κώδικας για τη 

δημιουργία και τροποποίηση του σχήματος και ενδεχομένως ορισμένων εγγραφών 

αρχικοποίησης της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. 

http://yaml.org)/
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Εικόνα 8-2: Δομή φακέλου db 

Προκειμένου να είναι εφικτές οι προαναφερθείσες ενέργειες παρέχεται ένα 

εργαλείο διαχείρισης εργασιών, το Rake. Παράλληλα το ίδιο το Rails παρέχει διάφορες 

εντολές κελύφους που εξυπηρετούν στην αυτοματοποιημένη παραγωγή ορισμένων 

αρχείων. 

Η δημιουργία της βάσης δεδομένων της εφαρμογής, σύμφωνα με τις παραμέτρους 

που καθορίζονται στο αρχείο config/database.yml, πραγματοποιείται με την εντολή: 

rake db:create 

Εξυπακούεται πως σε οποιαδήποτε εργασία που εκτελείται από το Rake μπορεί να 

περαστεί η παράμετρος του περιβάλλοντος για το οποίο θα εκτελεστεί. 

Η δημιουργία του σχήματος της βάσης δεδομένων καθορίζεται από τα αρχεία του 

φακέλου db/migrate, που κατά σύμβαση ονομάζονται migrations. Για παράδειγμα, η 

παραγωγή του migration για τον πίνακα χρηστών γίνεται με την εντολή: 

rails g migration CreateUsers username:string{20}:uniq password:string{50} 

email:string{50}:uniq profile:references 

Κατά αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε το αρχείο db/migrate/ 

20131028152503_create_users.rb, το οποίο έπειτα από ορισμένες τροποποιήσεις έχει την 

εξής δομή: 

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration 
  def change 
    create_table :users do |t| 
      t.string :username, {limit: 20, null: false, unique: true} 
      t.string :password, {limit: 50, null: false} 
      t.string :email, {limit: 50, null: false, unique: true} 
      t.references :profile, {index: true, null: false} 

 
      t.timestamps null: false 
    end 
  end 
end 

Επί της ουσίας τα τρία πρώτα πεδία στη βάση θα είναι τύπου varchar με μέγιστο 

μήκος όπως καθορίζεται από την παράμετρο limit του καθενός, δε μπορούν να λάβουν 
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τιμή NULL, ενώ το username και το email πρέπει να έχουν μοναδικές τιμές μεταξύ των 

εγγραφών του πίνακα. Με τον όρο “references” ορίζεται ένα πεδίο που είναι ξένο κλειδί 

και αυτομάτως δημιουργείται το αντίστοιχο πεδίο από τη σύνθεση της λέξης που υπάρχει 

στο migration, στην προκειμένη περίπτωση “profile”, ακολουθούμενη από την κατάληξη 

“_id”. Τέλος, κατά προεπιλογή το Rails δημιουργεί τα πεδία created_at, updated_at μέσω 

του “timestamps”. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό θα πρέπει στην 

εντολή δημιουργίας του migration να περαστεί η παράμετρος –no-timestamps. 

Στην πράξη η δημιουργία των πινάκων στη βάση δεδομένων πραγματοποιείται με 

την εντολή: 

rake db:migrate 

Την πρώτη φορά που εκτελείται αυτή η εντολή, εκτελούνται κατά σειρά όλα τα 

migrations και δημιουργούνται οι αντίστοιχοι πίνακες. Επιπλέον, δημιουργείται και ο 

πίνακας schema_migrations και εισάγονται σε αυτόν όλα τα προθέματα των αρχείων του 

φακέλου db/migrate. Π.χ. για το αρχείο χρηστών που προαναφέρθηκε θα εισαχθεί η 

εγγραφή 20131028152503. 

Ένα migration μπορεί πέρα από τη δημιουργία να αφορά την τροποποίηση του 

σχήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να αφαιρεθεί κάποιο πεδίο ή να τροποποιηθεί ο τύπος 

του. Παράλληλα, με την μέθοδο execute μπορεί να εκτελεστεί αυτούσιος κώδικας SQL. 

class ChangeHistoryUserInfosPkey < ActiveRecord::Migration 
  def change 

    remove_column :history_user_infos, :user_email 
    change_column :history_user_infos, :admin, :integer 
 
    execute 'ALTER TABLE history_user_infos DROP PRIMARY KEY;' 
    execute 'ALTER TABLE history_user_infos ADD PRIMARY KEY (user_id, created_at);' 
  end 
end 

 Πέρα από τη δημιουργία των πινάκων στη βάση δεδομένων με την εκτέλεση της 

παραπάνω εντολής δημιουργείται επίσης το αρχείο schema.rb το οποίο παρατίθεται στο 

Παράρτημα Γ και περιλαμβάνει ουσιαστικά όλο το σχήμα της βάσης δεδομένων της 

παρούσας έκδοσης του ResearchGr. Όπως επίσης χαρακτηριστικά αναφέρεται στα σχόλιο 

του συγκεκριμένου εγγράφου, συνίσταται η διατήρηση του στο σύστημα ελέγχου 

εκδόσεων της εκάστοτε εφαρμογής, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση επαναφορά του 

σχήματος σε παλαιότερη έκδοση σε περίπτωση για παράδειγμα κάποιου σφάλματος. 

Τέλος, στο αρχείο seeds.rb καταγράφονται όλες οι εγγραφές αρχικοποίησης του 

συστήματος, όπως για παράδειγμα οι διαθέσιμες γλώσσες, τα αρχικά προφίλ και 
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δικαιώματα χρηστών κ.ά. Ένα μικρό δείγμα του συγκεκριμένου αρχείου του ResearchGr 

έχει ως εξής: 

Language.create([{id: 1, locale: 'en', language: 'english'}, {id: 2, locale: 'gr', language: 'greek'}]) 
 
owner = Profile.create(label: 'owner', description: 'Owner') 
admin = Profile.create(label: 'admin', description: 'Administrator') 
user  = Profile.create(label: 'user', description: 'Single User') 
 
 
self_rights = [Right.create(label: 'self_edit', description: 'Edit self account'), 
               Right.create(label: 'self_delete', description: 'Delete self account')] 
 
owner.rights += self_rights 
admin.rights += self_rights 
user.rights  += self_rights 
 
user_rights = [Right.create(label: 'user_list', description: 'List other users\' profiles'), 
               Right.create(label: 'user_show', description: 'Show users'), 
               Right.create(label: 'user_create', description: 'Create users'), 
               Right.create(label: 'user_edit', description: 'Edit users'), 
               Right.create(label: 'user_delete', description: 'Delete users')] 
 
owner.rights += user_rights 
admin.rights += user_rights 

Σε αυτό το σημείο φαίνεται ευδιάκριτα και η διαφοροποίηση δικαιωμάτων μεταξύ 

των απλών χρηστών και των διαχειριστών του συστήματος. Για τη δημιουργία των 

αντίστοιχων εγγραφών στη βάση δεδομένων αρκεί να εκτελεστεί η εντολή: 

rake db:seed 

 8.2  Κύρια σημεία εφαρμογής 

Ο κατεξοχήν κώδικας της εφαρμογής εντάσσεται στο φάκελο app. Στο κεφάλαιο 

αυτό παρουσιάζονται οι κυριότερες λειτουργίες του ResearchGr όσον αφορά τους 

controllers και τα models της εφαρμογής. Τα views είναι κατ’ ουσία πρότυπα html και 

διαχειρίζονται απλά την απεικόνιση των στοιχείων, οπότε παραλείπονται. Ωστόσο αν και 

όπου απαιτείται κάποια αναφορά γίνεται επί τόπου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως 

ολόκληρος ο κώδικας της εφαρμογής βρίσκεται στο Github και είναι διαθέσιμος για 

προβολή ή αποθήκευση μέσω της διεύθυνσης: https://github.com/larry482gr/research-bs3. 

 8.2.1 Controllers 

Οι controllers είναι αυτοί που εκτός των άλλων αναλαμβάνουν να ελέγξουν και να 

διαχειριστούν την είσοδο του χρήστη. Το Rails βασίζεται στη λογική του εκ των προτέρων 

https://github.com/larry482gr/research-bs3
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καθορισμού των παραμέτρων που επιτρέπονται. Σε οποιονδήποτε controller δημιουργηθεί 

μέσω εντολής της μορφής: 

rails g controller Users 

παράγεται αυτομάτως μία μέθοδος της μορφής user_params. Για παράδειγμα στον 

UsersController του ResearchGr η εν λόγω μέθοδος μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις 

είναι η εξής: 

# Never trust parameters from the scary internet, only allow the white list through. 
def user_params 

  params.require(:user).permit(:username, :password, :email, :current_password, 
:new_password, :confirm_password, 
                               user_info_attributes: [:first_name, :last_name, :language_id, :deleted]) 
end 

 Το σχόλιο που προηγείται της μεθόδου παράγεται από το ίδιο το Rails, ώστε να δοθεί 

έμφαση για λόγους ασφαλείας. 

Ένα ακόμη στοιχείο που φαίνεται σε αυτό το σημείο είναι το hash user_info_attributes. 

Κατά αυτό τον τρόπο μπορούν να σταλούν εμφωλευμένες παράμετροι σε που δεν ανήκουν 

στο αντικείμενο καθαυτό. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 7, έχουν δημιουργηθεί δύο 

πίνακες για τους χρήστες του συστήματος. Ωστόσο για να είναι δυνατή η λήψη 

παραμέτρων που αφορούν τον πίνακα user_infos μέσω του UsersController πρέπει να 

περαστούν κατά αυτό τον τρόπο. 

 8.2.1.1 ApplicationController 

Πρόκειται ουσιαστικά για το σημείο εισόδου (entry point) της εφαρμογής. Όλα τα 

αιτήματα περνούν από τον συγκεκριμένο controller, ενώ όλοι οι υπόλοιποι controllers της 

εφαρμογής κληρονομούν από αυτόν. Βασικές του αρμοδιότητες είναι ο έλεγχος κάποιων 

παραμέτρων, καθώς και η αρχικοποίηση ορισμένων μεταβλητών. 

Οι πρώτες γραμμές που συναντώνται στον Application Controller αφορούν την 

πρόληψη επιθέσεων CSRF. 

# Prevent CSRF attacks by raising an exception. 
# For APIs, you may want to use :null_session instead. 
protect_from_forgery with: :exception 

Ο συγκεκριμένος κώδικας παράγεται σε οποιαδήποτε νέα εφαρμογή Rails. Σε 

συνδυασμό με την οδηγία csrf_meta_tags στην ετικέτα <head> εξυπηρετεί στην 

αυτόματη παραγωγή ενός κρυφού πεδίου σε οποιαδήποτε φόρμα της εφαρμογής. Αυτό το 

πεδίο έχει ως τιμή μία τυχαία συμβολοσειρά η οποία ελέγχεται κατά την υποβολή 

οποιασδήποτε φόρμας, ώστε να πιστοποιηθεί ότι το αίτημα προέρχεται από την εφαρμογή. 
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Πέραν αυτού στο ResearchGr πρέπει να αρχικοποιηθούν τόσο ο χρήστης όσο και 

η γλώσσα εμφάνισης της εφαρμογής. Το Rails, όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιεί 

μεθόδους Aspect-Oriented Programming (AOP). Συγκεκριμένα με τις εντολές που 

φαίνονται παρακάτω καθορίζεται πως πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας 

(μεθόδου) οποιουδήποτε controller, θα πρέπει πρώτα να κληθούν οι μέθοδοι 

set_current_user και set_locale προκειμένου να ανατεθεί τιμή στις αντίστοιχες 

μεταβλητές. 

before_action :set_current_user 
before_action :set_locale 

 8.2.1.2 Controllers οντοτήτων εφαρμογής 

Πέραν του ApplicationController οι υπόλοιποι αφορούν στην ουσία τις βασικές 

οντότητες της εφαρμογής και περιέχουν τις κύριες μεθόδους προβολής και τροποποίησης 

των αντίστοιχων αντικειμένων, ενδεχομένως ορισμένες επιπλέον βοηθητικές μεθόδους, 

καθώς επίσης και μεθόδους ελέγχου δικαιωμάτων, παραμέτρων κτλ. Οι βασικοί 

controllers του ResearchGr είναι κατά αλφαβητική σειρά οι: 

 UsersController 

 ProjectsController 

 ProjectFilesController 

 InvitationsController 

 CitationsController 

Καθώς για οποιαδήποτε ενέργεια όλων των παραπάνω, πλην του UsersController, 

απαιτείται η είσοδος του χρήστη στο σύστημα ο έλεγχος γίνεται μέσω της εντολής 

before_action :valid_user. Η μέθοδος valid_user σε αυτό το σημείο ελέγχει απλά την 

ύπαρξη πιστοποιημένου χρήστη, όπως φαίνεται παρακάτω. 

def valid_user 
  if @current_user.nil? 

    flash[:alert] = (t :no_access) 
    redirect_to :root and return 
  end 
end 

Κατά σύμβαση οι διευθύνσεις url που σχετίζονται με τις οντότητες της εφαρμογής 

έχουν τη δομή http://research.org.gr/entity/:id/[edit], όπου :id είναι το id της εγγραφής την 

οποίο αφορά το αίτημα αν πρόκειται για συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ η τελευταία 

παράμετρος (εντός των αγκυλών) είναι προαιρετική. Οι βασικές μέθοδοι που 

http://research.org.gr/entity/:id/%5Bedit
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δημιουργούνται σε οποιοδήποτε controller αφορά κάποια οντότητα της εφαρμογής και οι 

περιπτώσεις που αυτές καλούνται είναι οι εξής: 

1. index  Αίτημα προβολής λίστας όλων των αντικειμένων της οντότητας. 

2. show  Αίτημα προβολής στοιχείων συγκεκριμένου αντικειμένου. 

3. new  Αίτημα προβολής φόρμας δημιουργίας αντικειμένου. 

4. create  Υποβολή της προαναφερθείσας φόρμας. 

5. edit  Αίτημα προβολής φόρμας τροποποίησης αντικειμένου. 

6. update  Υποβολή της προαναφερθείσας φόρμας. 

7. delete  Υποβολή αιτήματος διαγραφής αντικειμένου. 

Επιπλέον των παραπάνω στον UsersController υπάρχουν οι μέθοδοι: 

 check_login 

 logout 

 activate 

 search 

 autocomplete 

 forgot_pass 

 password_recovery 

 change_pass 

Η περισσότερες εξ’ αυτών προσδιορίζουν και τη λειτουργία τους. Η μέθοδος 

autocomplete αφορά την εμφάνιση χρηστών που ταιριάζουν στην αναζήτηση του χρήστη 

στη φόρμα αποστολής πρόσκλησης. 

Σχετικά με ζητήματα ασφαλείας στον UsersController καλείται η μέθοδος του 

Rails force_ssl, η οποία έχει το ρόλο να ανακατευθύνει προς ασφαλείς διευθύνσεις (https) 

όλα τα αιτήματα προς τον εν λόγω controller. Αναλόγως ελέγχεται αν ο χρήστης που 

στέλνει το αίτημα έχει τα απαραίτητα δικαιώματα να εκτελέσει την αντίστοιχη ενέργεια. 

Για παράδειγμα, στη μέθοδο index του UsersController ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται 

ως εξής: 

def index 
  if @current_user.nil? or not @current_user.can_access?('user_list') 
    flash[:alert] = (t :no_access) 
    redirect_to :root and return 
  else 
    if @current_user.owner? 
      @users = User.all.order('profile_id, username') 
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    else 
      @users = User.where('profile_id >= ?', 2).order('profile_id, username') 
    end 
  end 
end 

Σε αυτό το σημείο φαίνεται επίσης ξεκάθαρα πως, πέρα από το δικαίωμα εμφάνισης ή όχι 

της λίστας, χρήστες με διαφορετικά προφίλ βλέπουν διαφορετικό περιεχόμενο. Επιπλέον 

με τη σύνταξη που φαίνεται στη μέθοδο where το Rails θα αντικαταστήσει τα σύμβολα 

“?” της συνθήκης που αναγράφεται ως πρώτη παράμετρος με τις τιμές των παραμέτρων 

που ακολουθούν, αφού πρώτα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους (escape) για την 

πρόληψη επιθέσεων SQL Injection. Επίσης μέσω του hash flash (παρέχεται από το Rails) 

μπορούν να σταλούν διάφορα μηνύματα στον χρήστη, είτε αφορούν κάποιο σφάλμα 

(:alert) είτε προς ενημέρωση του (:notice). 

Μία ακόμη μέθοδος που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί είναι αυτή του 

καθορισμού του αντικειμένου. Έτσι για παράδειγμα στον ProjectsController υπάρχει η 

εντολή: 

before_action :set_project, only: [:show, :edit, :update, :destroy] 

στην οποία φαίνεται επίσης πως η μέθοδος set_project θα κληθεί πριν την εκτέλεση 

συγκεκριμένων μεθόδων: 

# Use callbacks to share common setup or constraints between actions. 
def set_project 

  @project = Project.find(params[:id]) 
end 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τα έργα κάθε χρήστης θα πρέπει προφανώς να βλέπει τη 

λίστα των έργων που συμμετέχει και όχι όλα τα έργα του συστήματος! Συνεπώς στη 

μέθοδο index του ProjectsController η μεταβλητή @projects λαμβάνει τιμή ως εξής: 

@projects = @current_user.projects.order('updated_at DESC') 

Με την παραπάνω σύνταξη, αφού έχει καθοριστεί η συσχέτιση στα αντίστοιχα μοντέλα 

User και Projects όπως καταγράφεται στην Ενότητα 8.2.2, το Rails εκτελεί αυτομάτως το 

SQL ερώτημα: 

Project Load (1.0ms)  SELECT `projects`.* FROM `projects` INNER JOIN `projects_users` ON 
`projects`.`id` = `projects_users`.`project_id` WHERE `projects_users`.`user_id` = 1  ORDER BY 
updated_at DESC 

Αναλόγως στη μέθοδο show του παραπάνω controller είναι επιθυμητή η εμφάνιση 

της λίστας των αρχείων του έργου πέρα από τα στοιχεία του (τίτλος, περιγραφή). Συνεπώς, 

αντίστοιχα με τα παραπάνω ορίζεται η μεταβλητή @project_files ως: 

@project_files = @project.project_files.where('reference = ?', 0).order('updated_at DESC') 
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Επίσης, για εξοικονόμηση πόρων του συστήματος κατά τη διαγραφή ενός έργου 

θα πρέπει να διαγράφονται και τα αντικείμενα που σχετίζονται με αυτό. Συνεπώς στη 

μέθοδο delete του ProjectsController και αφού πρώτα πιστοποιηθεί πως ο χρήστης που 

αιτήθηκε τη διαγραφή είναι κάτοχος και όχι συνεργάτης του έργου, εκτελούνται οι 

παρακάτω ενέργειες: 

project_directory = "#{Rails.root}/private/project_files/#{@project.id/100}/#{@project.id}" 
if Dir.exists? project_directory 

  FileUtils.rm_rf project_directory 
end 
 
@project.project_files.each do |file| 

  file.destroy 
end 
 
Invitation.delete_all(:project_id => @project.id) 
 
@project.destroy 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω κομμάτι κώδικα αρχικά διαγράφονται τα αρχεία του 

έργου από το δίσκο του συστήματος, αφού βεβαίως επαληθευτεί η διαδρομή στην οποία 

βρίσκονται. Εκ των υστέρων διαγράφονται οι αντίστοιχες εγγραφές από τη βάση 

δεδομένων. Τέλος, αφού διαγραφούν και οι προσκλήσεις που συνδέονται με το έργο, 

διαγράφεται η ίδια η εγγραφή του. 

Από τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά σημεία του ResearchGr είναι προφανώς 

ο ProjectFilesController1. Καταρχήν πρέπει να αναφερθεί πως και εδώ σε οποιαδήποτε 

περίπτωση ελέγχεται η διαδρομή των αρχείων που μεταφορτώνονται ή αποστέλλονται 

από/προς τον χρήστη. Αυτή πρέπει να ξεκινάει από τον κεντρικό φάκελο της εφαρμογής 

και εντός του φακέλου private/project_files. 

Στη μέθοδο create πραγματοποιείται έλεγχος αν το προς δημιουργία αντικείμενο 

είναι σύνδεσμος ή αρχείο. Στην πρώτη περίπτωση δημιουργείται απλά η αντίστοιχη 

εγγραφή στη βάση δεδομένων, ενώ στη δεύτερη πέρα από την εγγραφή πρέπει αφενός να 

δημιουργηθεί ο φάκελος του έργου (αν δεν υπάρχει) και αφετέρου να αποθηκευτεί το 

αρχείο. Παράλληλα στην περίπτωση που πρόκειται για βασικό αρχείο του έργου πρέπει 

να γίνει μία επιπλέον σειρά ενεργειών. Συγκεκριμένα: 

1. Μετονομασία του αρχείου που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή το πιο 

πρόσφατο, προσθέτοντας ως πρόθεμα το unix timestamp της ημερομηνίας 

τελευταίας τροποποίησης του. 

                                                             
1 https://github.com/larry482gr/research-bs3/blob/master/app/controllers/project_files_controller.rb  

https://github.com/larry482gr/research-bs3/blob/master/app/controllers/project_files_controller.rb
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2. Ανανέωση της εγγραφής του προαναφερθέντος αρχείου, ώστε στο πεδίο 

reference που έχει τιμή NULL να αναγράφεται πλέον το id της νέας 

εγγραφής, δηλαδή του αρχείου που μόλις μεταφορτώθηκε. 

3. Ανανέωση των εγγραφών όλων των παλαιότερων εκδόσεων, ώστε στο 

πεδίο reference να αναγράφεται πλέον το id του αρχείου που μόλις 

μεταφορτώθηκε. 

Σε ότι αφορά θέματα δικαιωμάτων πρόσβασης, δυνατότητα τροποποίησης ενός 

αρχείου έχουν μόνο ο κάτοχος του έργου στο οποίο ανήκει και ο κάτοχος του ίδιου του 

αρχείου. Για το λόγο αυτό ορίζεται η εντολή: 

before_action :can_edit, only: [:show, :edit, :update] 

μέσω της οποίας ανατίθεται η τιμή: 

@can_edit = (@project_file.project.owner?(@current_user.id) or 
@project_file.owner?(@current_user.id)) 

Η παράμετρος @can_edit πέρα από από τις κατεξοχήν μεθόδους τροποποίησης 

ορίζεται και στη μέθοδο προβολής (show) του αρχείου, ώστε να γνωρίζει το αντίστοιχο 

view αν θα εμφανίσει ή όχι το στοιχείο (κουμπί, σύνδεσμος κτλ.) που παραπέμπει στη 

φόρμα τροποποίησης. 

Μία σημαντική δυνατότητα όπως προαναφέρθηκε είναι η προβολή ιστορικού των 

βασικών αρχείων κάθε έργου. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η μέθοδος show_history 

μέσω της οποίας αντλούνται όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την επιλογή του χρήστη. 

@old_files = @project_file.project.project_files.where('reference = ?', @project_file.id).order('id 
DESC') 

Στην ουσία αναζητούνται τα αρχεία που ανήκουν στο ίδιο έργο με το επιλεγμένο και έχουν 

αυτό ως σημείο αναφοράς (reference id). 

Τέλος, οι controllers που αφορούν τις προσκλήσεις και τις βιβλιογραφικές 

αναφορές περιέχουν μόνο μέρος των βασικών μεθόδων των οντοτήτων και σε μεγάλο 

βαθμό καλύπτονται από όσα προαναφέρθηκαν. Η αποστολή email και ο τρόπος που το 

Rails διαχειρίζεται τα πρότυπα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αναλύονται στην Ενότητα 

8.2.3. 

 8.2.1.3 GoogleScholarController 

Ακόμη μία σημαντική δυνατότητα του ResearchGr είναι η αναζήτηση υλικού 

μέσω του Google Scholar. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η εν λόγω πλατφόρμα 

δεν προσφέρει κάποιο API. Θα μπορούσε ενδεχομένως να προταθεί η λύση ενσωμάτωσης 
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του σε κάποιο στοιχείο iframe. Σε αυτή την περίπτωση όμως δε θα ήταν δυνατή η 

αλληλεπίδραση με το ResearchGr για την αποθήκευση άρθρων ή/και βιβλιογραφικών 

αναφορών, οπότε είναι αναγκαία η υλοποίηση ενός αναλυτή (parser) για την υποβολή των 

ερωτημάτων και τη λήψη των αποτελεσμάτων. Το ρόλο αυτόν έχει ο συγκεκριμένος 

controller1. Οι μέθοδοι που περιλαμβάνει καλούνται μέσω ασύγχρονου αιτήματος (AJAX) 

είναι οι εξής: 

1. search_scholar  Αναζήτηση υλικού σύμφωνα με την είσοδο του χρήστη. 

2. search_citation  Αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών για 

συγκεκριμένο άρθρο/βιβλίο. 

Η πρώτη μέθοδος είναι ουσιαστικά ο parser του Google Scholar. Εφ’ όσον δε η 

εφαρμογή υποστηρίζει τόσο την αγγλική, όσο και την ελληνική γλώσσα είναι επιθυμητό 

τα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα οι επιλογές επ’ αυτών να εμφανίζονται ανάλογα 

με τη γλώσσα επιλογής του χρήστη. Για το λόγο αυτό υπάρχουν και εδώ οι εντολές: 

before_action :set_extension, only: :search_scholar 
before_action :set_hl_param, only: :search_scholar 

Στην ουσία η πρώτη μέθοδος ορίζει την κατάληξη της διεύθυνσης url (com ή gr), ενώ η 

δεύτερη την παράμετρο hl (en ή el). 

 Επόμενο βήμα είναι να δομηθεί καταλλήλως το ερώτημα. Η συγκεκριμένη 

υλοποίηση ακολουθεί πιστά τις επιλογές που παρέχονται και από το ίδιο το Google 

Scholar. Ως εκ τούτου μπορεί να πραγματοποιηθεί απλή και σύνθετη αναζήτηση η οποία 

καθορίζεται από την είσοδο του χρήστη και δομείται ως εξής: 

if params[:q].present? 
  gs_params  = "q=#{params[:q].gsub(' ', '+')}" 
else 
  gs_params = "as_q=#{params[:as_q]}&" 
  gs_params << "as_epq=#{params[:as_epq]}&" 
  gs_params << "as_oq=#{params[:as_oq]}&" 
  gs_params << "as_eq=#{params[:as_eq]}&" 
  gs_params << "as_occt=#{params[:as_occt]}&" 
  gs_params << "as_sauthors=#{params[:as_sauthors]}&" 
  gs_params << "as_publication=#{params[:as_publication]}&" 
  gs_params << "as_ylo=#{params[:as_ylo]}&" 
  gs_params << "as_yhi=#{params[:as_yhi]}" 
end 

με συνέπεια το αίτημα που τελικά αποστέλλεται να έχει τη μορφή: 

"http://scholar.google.#{@url_ext}/scholar?#{gs_params}&start=#{start}&num=#{num}&hl=#{
@hl}" 

                                                             
1 https://github.com/larry482gr/research-bs3/blob/master/app/controllers/google_scholar_controller.rb  

https://github.com/larry482gr/research-bs3/blob/master/app/controllers/google_scholar_controller.rb
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όπου οι παράμετροι start και num αφορούν τη σελίδα και το πλήθος των εμφανιζόμενων 

αποτελεσμάτων. 

 Στη συνέχεια αφού ληφθεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης, δηλαδή ολόκληρη η 

σελίδα html του Google Scholar, γίνεται το απαραίτητο ξεκαθάρισμα για να σταλούν υπό 

μορφή json το πλήθος και το κείμενο των αποτελεσμάτων. 

 Πανομοιότυπη διαδικασία ακολουθείται και για τη λήψη βιβλιογραφικών 

αναφορών με τη διαφορά ότι πλέον δεν υπάρχει είσοδος από τον χρήστη, αλλά το 

μοναδικό χαρακτηριστικό (id) που έχει αναθέσει η Google στην επιλογή «Παράθεση» 

(“Cite”) του εκάστοτε αποτελέσματος, με το αίτημα να διαμορφώνεται ως εξής: 

http://scholar.google.com/scholar?q=info:doc_id:scholar.google.com/&output=cite&scirp=doc_no 

Εξ’ αιτίας αυτού ακριβώς του στοιχείου, ότι δηλαδή κάθε αναφορά έχει το δικό 

της αναγνωριστικό, προκύπτει και η βασική διαφοροποίηση συγκριτικά με την αναζήτηση 

άρθρων. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αναφορών ως 

μεμονωμένες οντότητες (πίνακας citations) και εν συνεχεία η συσχέτιση τους με το έργο 

του χρήστη. Συνεπώς, χτίζεται ουσιαστικά μία βάση δεδομένων αναφορών της ίδιας της 

εφαρμογής η οποία θα γίνεται πληρέστερη όσο αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών και των 

έργων της. 

Ως αποτέλεσμα στην αρχή της μεθόδου search_citation εκτελείται αρχικά ένα 

ερώτημα προς τη βάση δεδομένων του ResearchGr. Εάν βρεθεί το αποτέλεσμα 

επιστρέφεται άμεσα στον χρήστη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η 

προαναφερθείσα διαδικασία. Κατά συνέπεια μπορεί μεν σε πολλές περιπτώσεις -ιδιαίτερα 

όσο ακόμη δεν υπάρχουν πολλές αναφορές καταγεγραμμένες- να εκτελείται ένα επιπλέον 

SQL ερώτημα, ωστόσο αν βρεθεί το αποτέλεσμα αποφεύγεται όλη η διαδικασία της 

αποστολής του αιτήματος (HTTP request) προς το Google Scholar και η ανάλυση της 

απάντησης προκειμένου να αποσταλούν τα επιθυμητά αποτελέσματα στον χρήστη. 

Ένα επιπλέον στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο είναι πως οι 

επιλογές «Παράθεση» και «Αποθήκευση» που εμφανίζονται στα αποτελέσματα του 

Google Scholar εκτελούν κώδικα Javascript κατά την επιλογή τους (onclick) της μορφής: 

 return gs_ocit(event,'5F6EenTzb4cJ','0') 

 return gs_sva('5F6EenTzb4cJ','0') 

Είναι δεδομένο επίσης πως ανάλογες δυνατότητες παρέχονται και από το 

ResearchGr. Κατά συνέπεια η ευκολότερη λύση προκειμένου να μη γίνει κάποια 
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διαδικασία αναζήτησης και τροποποίησης τους κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

να μην προκύπτουν σφάλματα Javascript και φυσικά να επιτευχθεί η επιθυμητή λειτουργία 

ήταν να παρακαμφθούν (override). Συγκεκριμένα στο τέλος του αρχείου search_gs.js1 

υλοποιούνται οι αντίστοιχες μέθοδοι. Η μεν πρώτη στέλνει τα απαραίτητα στοιχεία στη 

μέθοδο search_citation, ενώ η δεύτερη αφού γίνει ανάκτηση των στοιχείων του άρθρου 

καλεί τη μέθοδο create του ProjectFilesController για την αποθήκευση του συνδέσμου. 

 8.2.2 Models 

Τα μοντέλα είναι ουσιαστικά τα πιο βασικά μέρη του συστήματος και σε μεγάλο 

βαθμό αυτά που υλοποιούνται πρώτα. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει απαραίτητα πως 

περιλαμβάνουν πολλές γραμμές κώδικα. Ο περισσότερος χρόνος αναφορικά με τα 

μοντέλα του συστήματος αφορά το σχεδιασμό τους, παρά την υλοποίηση. 

Ο σχεδιασμός ενός μοντέλου αφορά πρωτίστως τις συσχετίσεις του με άλλα 

μοντέλα, τον έλεγχο όπου απαιτείται των πεδίων του και ενδεχομένως κάποιες βοηθητικές 

μεθόδους. Στο Παράρτημα Δ παρατίθενται τα μοντέλα User και ProjectFile, ενώ όλα τα 

μοντέλα του συστήματος μπορούν να προβληθούν μέσω της διεύθυνσης 

https://github.com/larry482gr/research-bs3/tree/master/app/models. 

Οι συσχετίσεις που ορίζονται σε ένα μοντέλο εξυπηρετούν στην εκτέλεση 

ερωτημάτων μεταξύ συσχετιζόμενων οντοτήτων. Π.χ. για ένα συγκεκριμένο χρήστη 

(@current_user) του συστήματος με εκτέλεση του κώδικα: 

@current_user.user_info.first_name 

θα προκλυψει το ερώτημα SQL: 

SELECT user_infos.first_name 

FROM users, user_infos 

WHERE user_infos.user_id = [id] 

όπου [id] είναι το id του @current_user. Αντίστοιχα παραδείγματα αναφέρθηκαν και στην 

ενότητα των controllers. 

 Σε ότι αφορά δε τους ελέγχους (validations), αυτοί πρέπει να συμβαδίζουν με τη 

δομή του σχήματος της βάσης δεδομένων και ενδεχομένως με αντίστοιχους ελέγχους που 

πραγματοποιούνται σε επίπεδο. Κατά αυτό τον τρόπο εκτελείται ο αντίστοιχος έλεγχος σε 

επίπεδο κώδικα και επιστρέφεται στον χρήστη το ανάλογο σφάλμα (αν υπάρχει), χωρίς να 

σταλεί το αίτημα στη βάση δεδομένων. 

                                                             
1 https://github.com/larry482gr/research-bs3/blob/master/app/assets/javascripts/search_gs.js  

https://github.com/larry482gr/research-bs3/tree/master/app/models
https://github.com/larry482gr/research-bs3/blob/master/app/assets/javascripts/search_gs.js
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Μία σημαντική επίσης εντολή είναι, όπως φαίνεται στο μοντέλο User, η: 

accepts_nested_attributes_for :user_info 

η οποία σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 8.2.1 επιτρέπει σε ένα 

αντικείμενο του εν λόγω μοντέλου και συγκεκριμένα σε μία φόρμα που σχετίζεται με αυτό 

να μπορεί να δεχτεί εμφωλευμένες ιδιότητες μίας άλλης οντότητας (υπό την έννοια του 

διαφορετικού πίνακα στη βάση δεδομένων). 

Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρείται είναι πως στα προαναφερθέντα μοντέλα δεν 

υπάρχει πουθενά κάποιο ερώτημα SQL, παρότι αυτά είναι που ουσιαστικά επικοινωνούν 

με τη βάση δεδομένων. Γενικότερα το επιθυμητό είναι να αναλάβει το ActiveRecord τη 

δημιουργία των SQL ερωτημάτων ανάλογα με το σύστημα που έχει καθοριστεί κατά την 

παραμετροποίηση της εφαρμογής, ώστε να αποφευχθούν ζητήματα συμβατότητας, 

σύνταξης κτλ. 

 Τέλος, μπορούν να δημιουργηθούν και διάφορα βοηθητικά modules. Για 

παράδειγμα στο μοντέλο ProjectFile συμπεριλαμβάνεται το TimeElapsed module ο 

κώδικας του οποίου παρατίθεται επίσης στο Παράρτημα Δ. Το εν λόγω module αφορά 

στην ουσία τη μετατροπή πεδίων ημερομηνίας και ώρας στη μορφή «... 2 months ago»/ 

«... 2 μήνες πριν» και χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό της τελευταίας 

τροποποίησης των αρχείων.   

 8.2.3 Mailers 

Σχετικά με τη δημιουργία υποδειγμάτων (templates) email και την αποστολή τους 

το Rails παρέχει επίσης έναν εύκολα διαχειρίσημο μηχανισμό. Για παράδειγμα κατά την 

αποστολή πρόσκλησης σε κάποιον χρήστη (InvitationsController::create) και αφού 

καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία στη βάση δεδομένων εκτελείται η εντολή: 

UserMailer.invite_email(@project, email, @current_user).deliver_now 

Με αυτό τον τρόπο καλείται η μέθοδος invite_email του UserMailer που βρίσκεται 

στη διαδρομή app/mailers/user_mailer.rb 

def invite_email(project, email, current_user) 
  @project = project 
  @current_user = current_user 
  mail(to: email, subject: (t 'email_deliver.subject.invitation').gsub('%username%', 
@current_user.username)) 
end 
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παρότι δεν υπάρχει στον εν λόγω controller συμπερίληψη του συγκεκριμένου αρχείου. 

Όπως φαίνεται, δεν ορίζεται στη μέθοδο mail ούτε παράμετρος αποστολέα του μηνύματος, 

αλλά κυρίως ούτε το κείμενο του! 

Ο αποστολέας του μηνύματος στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνει από τον 

προκαθορισμό: 

default from: 'no-reply@research.org.gr' 

και προφανώς μπορεί να παρακαμφθεί. 

 Σε ότι αφορά το κείμενο του μηνύματος, το Rails θα το αναζητήσει στο φάκελο 

των views και κατά σύμβαση στη διαδρομή app/views/user_mailer/invite_email, ενώ 

μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα πρότυπα ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο (format) 

του email (html, text κτλ.) όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ε. 

 8.3  Προγραμματισμένες εργασίες 

Στην πλειονότητα των εφαρμογών που σχετίζονται με χρήστες, καθώς δε μπορεί 

να υπάρξει πλήρης εποπτεία των ενεργειών τους θα πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες 

αυτοματοποιημένες εργασίες συντήρησης του συστήματος. Σε συμφωνία με όσα 

αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη ενότητα στο κεφάλαιο του σχεδιασμού σε αυτό το αρχικό 

στάδιο υλοποιούνται τα εξής 4 σενάρια (scripts) που αφορούν τη διαγραφή εγγραφών από 

τη βάση δεδομένων: 

 deleted_users.rb  Χρήστες που παραμένουν σε κατάσταση διαγραφής για 

διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. 

 pending_invitations.rb  Προσκλήσεις που παραμένουν σε κατάσταση 

αναμονής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. 

 users_history  Ιστορικό χρηστών παλαιότερο των 3 ετών. 

 projects_history  Ιστορικό χρηστών παλαιότερο των 3 ετών. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως για λόγους ασφαλείας τα εν λόγω αρχεία 

αγνοούνται εκ προθέσεως από το αποθετήριο του Github για λόγους ασφαλείας. Στο 

Παράρτημα ΣΤ παρατίθεται ο κώδικας του deleted_users.rb. Επίσης για λόγους ασφαλείας 

τα στοιχεία σύνδεσης στη βάση δεδομένων δεν αναγράφονται απ’ ευθείας στο εκάστοτε 

σενάριο, αλλά καταχωρούνται ως σταθερές σε ένα κοινό αρχείο παραμέτρων (config.rb) 

στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο χρήστης root του συστήματος. 
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Συγκεκριμένα το αρχείο παραμέτρων βρίσκεται στη διαδρομή /opt/config.rb, ενώ 

τα σενάρια των προγραμματισμένων εργασιών στη διαδρομή /opt/crons. Για την εκτέλεση 

τους  από το σύστημα δημιουργείται το αρχείο crontab του χρήστη root και καταγράφονται 

οι αντίστοιχες εργασίες: 

# ResearchGr cronjobs 
 
# ========================================================= 
 
12 3 * * * /path/to/ruby /opt/crons/deleted_users.rb > /opt/crons/deleted_users.log 
 
23 3 * * * /path/to/ruby /opt/crons/pending_invitations.rb > /opt/crons/pending_invitations.log 
 
37 3 * * * /path/to/ruby /opt/crons/users_history.rb > /opt/crons/users_history.log 
 
48 3 * * * /path/to/ruby /opt/crons/projects_history.rb > /opt/crons/projects_history.log 
 
# ========================================================= 

Όπως προαναφέρθηκε είναι επιθυμητό οι προγραμματισμένες εργασίες να 

εκτελούνται σε ώρες που δεν αναμένεται να υπάρχει μεγάλος φόρτος στο σύστημα. Για το 

λόγο αυτόν η εκτέλεση τους προγραμματίζεται σε διαφορετικά μεταξύ τους χρονικά 

σημεία μεταξύ 3 με 4 τα ξημερώματα. Επιπλέον είναι μία καλή τακτική να μην 

εκτελούνται σε «στρόγγυλες» ώρες, γι’ αυτό και η παράμετρος των λεπτών έχει οριστεί 

σε 12, 23, 37 και 48 αντίστοιχα. Ορισμένες συνοπτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη του 

crontab βρίσκονται στη σελίδα: http://www.adminschoice.com/crontab-quick-reference. 

 8.4  Εγκατάσταση εφαρμογής 

Είναι προφανές πως για να είναι δυνατή η επικοινωνία με την εφαρμογή, απαιτείται 

η εγκατάσταση της σε κάποιον διακομιστή διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν οι 

υποδομές της Google και συγκεκριμένα τα Compute Engine για την εγκατάσταση της 

εφαρμογής και Cloud SQL για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων. Ως εκ τούτου σε 

αυτή την ενότητα αναλύεται βήμα-βήμα η διαδικασία δημιουργίας και παραμετροποίησης 

εικονικής μηχανής (VM) στην δύο αυτές πλατφόρμες. 

 8.4.1 Compute Engine 

Το Compute Engine ανήκει στην ευρύτερη πλατφόρμα υπηρεσιών νέφους της 

Google (Google Cloud Platform) και είναι ουσιαστικά η υποδομή ως υπηρεσία που 

παρέχει. Ο χρήστης έχει μία ευρεία γκάμα επιλογών σχετικά με τις μονάδες επεξεργασίας, 

τη διαθέσιμη μνήμη, τον τύπο και το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης και το λειτουργικό 

σύστημα της εικονικής μηχανής, καθώς επίσης και επιλογές παραμετροποίησης 

http://www.adminschoice.com/crontab-quick-reference
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αναφορικά με τη διαθεσιμότητα της (σε περίπτωση σφάλματος, συντήρησης κτλ.), τη 

γεωγραφική τοποθεσία στην οποία θα δημιουργηθεί (Αμερική, Ευρώπη, Ασία), τη 

διαχείριση διάφορων δικτυακών παραμέτρων κ.ά. 

 8.4.1.1 Εικονική μηχανή (VM Instances) 

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι η δημιουργία της εικονικής μηχανής 

στην οποία θα εγκατασταθεί η εφαρμογή. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 3.2.3 το 

Compute Engine παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικών μηχανών με 

προεγκατεστημένο λογισμικό (“Click to Deploy”). Μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η 

επιλογή με ονομασία “Ruby Stack”, η οποία σε μεγάλο βαθμό καλύπτει τις ανάγκες του 

ResearchGr. 

 

Εικόνα 8-3: Compute Engine - Ruby Stack 
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, μέσω της συγκεκριμένης επιλογής 

εγκαθίστανται τόσο η γλώσσα προγραμματισμού Ruby και το πλαίσιο Ruby on Rails, όσο 

και οι απαιτούμενοι διακομιστές Apache, Phusion Passenger και MySQL. Ουσιαστικά οι 

μόνες ενέργειες που πρέπει αρχικά να γίνουν αρχικά από τη μεριά του χρήστη είναι: 

1. Έλεγχος της έκδοσης Ruby της εικονικής μηχανής, ώστε να συμβαδίζει με 

εκείνη βάσει της οποίας υλοποιήθηκε η εφαρμογή. 

2. Απεγκατάσταση του διακομιστή MySQL για απελευθέρωση πόρων της 

εικονικής μηχανής, καθώς η βάση δεδομένων θα φιλοξενηθεί στο Cloud 

SQL. 

3. Εγκατάσταση διακομιστή email με χρήση της εντολής: 

apt-get install postfix 

Κατά αυτό τον τρόπο μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά ο διακομιστής της εφαρμογής 

είναι έτοιμος για παραμετροποίηση. Μέσω της επιλογής VM instances παρατίθενται 

διάφορα στοιχεία χρήσης των πόρων της εικονικής μηχανής, ενώ ακριβώς από κάτω 

φαίνονται τα στοιχεία της, όπως η περιοχή στην οποία βρίσκεται, η εξωτερική διεύθυνση 

IP της κ.ά., καθώς επίσης και η επιλογή σύνδεσης σε αυτήν. 

 

Εικόνα 8-4: Επισκόπηση εικονικής μηχανής Compute Engine 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα παρέχεται ακόμη και η δυνατότητα 

ασφαλούς σύνδεσης (SSH) με την εικονική μηχανή, μέσω ενός προσομοιωτή τερματικού 

στο περιβάλλον του περιηγητή. Παράλληλα διατίθεται και ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και 

πλήρες εργαλείο γραμμής εντολών, το gcloud. Περισσότερες πληροφορίες για το 

τελευταίο μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: https://cloud.google.com/sdk/gcloud. 

https://cloud.google.com/sdk/gcloud
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Εξυπακούεται βέβαια πως μέσω του μενού “Compute Engine” παρέχονται πολλές 

ακόμη επιλογές για δημιουργία υποδειγμάτων (templates) εικονικών μηχανών, συστοιχίας 

(cluster), στιγμιότυπου σκληρού δίσκου (snapshot) κ.ά. 

 8.4.1.2 Networking 

Εφόσον πλέον έχει δημιουργηθεί η εικονική μηχανή, με κάποιο τρόπο θα πρέπει 

να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με αυτήν. Η εν λόγω επικοινωνία αφορά τόσο τον 

διαχειριστή του συστήματος, όσο προφανώς και τους χρήστες του ResearchGr. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι αντίστοιχοι κανόνες στο μενού 

“Networking/Firewall Rules”. Από την επιλογή “New firewall rule” εμφανίζεται η οθόνη  

της Εικόνας 8-5. 

 

Εικόνα 8-5: Δημιουργία κανόνα τοίχους προστασίας 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν οι κανόνες που δημιουργούνται σε αρχικό 

στάδιο αφορούν την επικοινωνία μέσω των πρωτοκόλλων HTTP, HTTPS και SSH. Ως εκ 

τούτου προκύπτουν τρείς κανόνες. 
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Εικόνα 8-6: Κανόνες τοίχους προστασίας ResearchGr 

Άλλη μία επιλογή του μενού “Networking” είναι το “Cloud DNS”, το οποίο 

εξυπηρετεί στην καταχώρηση του ονόματος χώρου (αν υπάρχει) μέσω του οποίου θα είναι 

προσβάσιμη η εφαρμογή, καθώς και των παραμέτρων αυτού. Στην περίπτωση του 

ResearchGr έχει κατοχυρωθεί το όνομα χώρου research.org.gr, οπότε είναι απαραίτητος ο 

ορισμός του σε αυτό το σημείο. Μέσω της επιλογής “Create zone” εμφανίζεται το μενού 

εισαγωγής των βασικών στοιχείων του ονόματος. 

 

Εικόνα 8-7: Δημιουργία ζώνης ονόματος χώρου 

Έπειτα από τη δημιουργία του είναι επίσης αναγκαία η καταχώρηση διαφόρων 

παραμέτρων για την ορθή λειτουργία και προβολή της εφαρμογής μέσω της διεύθυνσης: 

http://research.org.gr. 

 

Εικόνα 8-8: Σετ εγγραφών research.org.gr 

http://research.org.gr/
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Ακολούθως οι διευθύνσεις των διακομιστών ονομάτων χώρου (nameservers) θα 

πρέπει να καταχωρηθούν και στον πάροχο του ονόματος χώρου, ώστε να δρομολογούνται 

ορθώς τα αιτήματα στον διακομιστή (εικονική μηχανή).  

Επιπλέον των παραπάνω ρυθμίσεων μπορούν με εύκολο τρόπο να οριστούν και 

διακομιστές εξισορρόπησης φορτίου μέσω του μενού “Load Balancing”, λειτουργία η 

οποία δεν εφαρμόζεται στο ResearchGr σε αυτό το στάδιο υλοποίησης.  

 8.4.1.3 SendGrid 

Μία από τις λειτουργίες του ResearchGr, όπως προαναφέρθηκε, είναι η αποστολή 

email τόσο για την ενεργοποίηση του χρήστη, όσο και για διάφορες ενέργειες ενημέρωσης 

(λήψη πρόσκλησης συμμετοχής σε έργο, αλλαγή στοιχείων από κάποιον τρίτο κτλ.). 

Ωστόσο το Compute Engine για λόγους ασφαλείας αποτρέπει τις εξερχόμενες συνδέσεις 

προς τις γνωστές πόρτες που χρησιμοποιεί το SMTP πρωτόκολλο, όπως ξεκάθαρα 

αναγράφεται στη διεύθυνση: https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials/sending-

mail. 

Εξυπακούεται βέβαια πως θα ήταν αδιανόητο να μην παρεχόταν μία εναλλακτική 

λύση. Για το λόγο αυτό η Google συνεργάζεται με την SendGrid, μία εταιρία παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Βάσει του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ 

των δύο κάθε πελάτης της Google μπορεί να στείλει μέχρι 25.000 email το μήνα χωρίς 

χρέωση, αριθμός που σε πρώτη φάση καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του ResearchGr. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες που παρέχει η Google στη διεύθυνση: 

https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials/sending-mail/using-sendgrid, και αφού 

έχει δημιουργηθεί ο απαραίτητος λογαριασμός SendGrid τροποποιείται το αρχείο 

παραμετροποίησης του postfix με την προσθήκη των εξής παραμέτρων: 

smtp_sasl_auth_enable = yes 
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl/sasl_passwd 
smtp_sasl_security_options = noanonymous 
smtp_tls_security_level = may 
header_size_limit = 4096000 
relayhost = [smtp.sendgrid.net]:2525 
myhostname = [FILTERED-IN-THIS-DOCUMENT] 
mydomain = research.org.gr 

 8.4.2 Cloud SQL 

Η βάση δεδομένων θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενείται στην ίδια εικονική 

μηχανή με την εφαρμογή στο Compute Engine. Ωστόσο είναι πολλοί οι λόγοι που 

https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials/sending-mail
https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials/sending-mail
https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials/sending-mail/using-sendgrid


Υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογής 

114 

οδήγησαν στην επιλογή δημιουργίας μίας νέας εικονικής μηχανής στο Cloud SQL 

αποκλειστικά για τη βάση δεδομένων του ResearchGr. 

1. Ευκολότερη διαχείριση χώρου αποθήκευσης. 

2. Απεμπλοκή της εφαρμογής από τη βάση δεδομένων της. 

3. Ασφάλεια δεδομένων. 

4. Αυτόματο backup από την Google. 

Σχετικά με τα δύο πρώτα αξίζει να αναφερθεί ενώ η εφαρμογή καταλαμβάνει 

συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο δε συμβαίνει το ίδιο και με τη βάση δεδομένων. 

Παράλληλα η εφαρμογή μπορεί άνετα να μεταφερθεί σε άλλη εικονική μηχανή στο 

Compute Engine, σε άλλο πάροχο υπηρεσιών νέφους ή ακόμη και σε ιδιόκτητο διακομιστή 

και να συνεχίσει να επικοινωνεί με την ίδια βάση δεδομένων. Αναφορικά επίσης με την 

ασφάλεια δεδομένων αρκεί να αναφερθεί πως μπορεί να οριστεί η διεύθυνση IP από την 

οποία θα δέχεται συνδέσεις η εικονική μηχανή του Cloud SQL. Οπότε για να δεχθεί 

επίθεση ουσιαστικά θα πρέπει κάποιος πρώτα να εισβάλλει στην εικονική μηχανή του 

Compute Engine και έπειτα σε εκείνη του Cloud SQL. Ένα σημαντικό μειονέκτημα που 

θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος έχει να κάνει με την απόδοση του συστήματος, αλλά 

ακόμη και σε αυτό τον τομέα η Google παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της περιοχής όπου 

θα βρίσκεται η εικονική μηχανή του Cloud SQL ώστε αφενός να ελαχιστοποιηθεί η 

καθυστέρηση σύνδεσης και αφετέρου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. 
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Εικόνα 8-9: Δημιουργία εικονικής μηχανής Cloud SQL 

 Έπειτα από τη δημιουργία της εικονικής μηχανής στην καρτέλα “Overview” 

παρατίθενται διάφορα στατιστικά χρήσης καθώς και τα στοιχεία της εικονικής μηχανής, 

ενώ από την καρτέλα “Databases” προβάλλονται οι βάσεις δεδομένων που υφίστανται και 

υπάρχει επιλογή δημιουργίας νέας βάσης. Στην καρτέλα “Access Control” ορίζονται 

διάφορα στοιχεία πρόσβασης, όπως: 
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 “Users”: δημιουργία του χρήστη που θα έχει πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίστηκαν στο αρχείο 

database.yml της εφαρμογής. 

 “Authorization”: καθορισμός εξωτερικών δικτύων που θα έχουν πρόσβαση 

στην εικονική μηχανή. 

 “IP Address”:  προβολή των διευθύνσεων IPv6 και IPv4 της εικονικής 

μηχανής. 

 “SSL”: επιλογές δημιουργίας αναγνωριστικού ασφαλούς σύνδεσης και 

ορισμού επιτρεπόμενων συνδέσεων. 

 

Εικόνα 8-10: Επιλογές εικονικής μηχανής Cloud SQL 

Τέλος, στην καρτέλα “Operations” υπάρχει ουσιαστικά η καταγραφή των 

ενεργειών που έχουν εκτελεστεί, όπως για παράδειγμα η δημιουργία της βάσης δεδομένων 

και του χρήστη, οι χρόνοι στους οποίους πραγματοποιήθηκε backup της βάσης δεδομένων 

κ.ά. 

 8.4.3 Τελικές ενέργειες 

Με δεδομένο πως έχουν ενεργοποιηθεί οι δύο εικονικές μηχανές και είναι 

προσβάσιμες μπορεί πλέον να εγκατασταθεί η εφαρμογή. Αρχικά αυτή μεταφορτώνεται 

στο φάκελο /var/www με όποιο τρόπο επιλέξει ο διαχειριστής (ftp, git). Έπειτα, αφού 
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τροποποιηθεί κατάλληλα το αρχείο database.yml, εκτελούνται στο παραγωγικό 

περιβάλλον κατά σειρά οι εντολές: 

1. rake db:create 

2. rake db:migrate 

3. rake db:seed 

για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων στην εικονική μηχανή του Cloud SQL και την 

εισαγωγή των αρχικών εγγραφών (γλώσσες, προφίλ, δικαιώματα) σε αυτήν. 

Ακολούθως εκτελούνται δύο ακόμη ενέργειες που αφορούν τη μεταγλώττιση και 

την ελαχιστοποίηση μεγέθος (minification) των αρχείων SASS/CSS και Javascript. 

1. rake assets:precompile 

2. rake assets:clean 

Η επόμενη ενέργεια είναι η παραμετροποίηση του Apache. Καταρχήν στο αρχείο 

hosts (/etc/hosts) ορίζεται το συγκεκριμένο όνομα χώρου να παραπέμπει στην τοπική 

διεύθυνση του διακομιστή: 

127.0.0.1       research.org.gr www.research.org.gr localhost 

και εν συνεχεία δημιουργείται το ανάλογο Virtual Host με κύριες παραμέτρους: 

ServerName research.org.gr 
DocumentRoot /path/to/your/app/public 

Όπως φαίνεται ως κεντρικός φάκελος ορίζεται ο φάκελος public εντός της εφαρμογής, 

κάτι που επισημαίνεται και στην τεκμηρίωση του Phusion Passenger. 

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την παραμετροποίηση το μόνο που 

απομένει πλέον είναι η επανεκκίνηση του Apache, ώστε να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή. 

Συγκεκριμένα για το λειτουργικό σύστημα Debian της εικονικής μηχανής: 

sudo service apache2 restart 

Εάν όλα έχουν πάει καλά πρέπει πλέον στη διεύθυνση http://research.org.gr να 

εμφανίζεται το ResearchGr.

http://research.org.gr/
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 9 Παρουσίαση ResearchGr 

Το ResearchGr, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο καθορισμού των απαιτήσεων 

του, είναι μία εφαρμογή που αφορά την έρευνα και πιο συγκεκριμένα τη συνεργατική 

έρευνα μεταξύ ατόμων που ενδεχομένως δε μπορούν να έχουν άμεση επαφή μεταξύ τους. 

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται αρχικά μία έρευνα σχετικά με άλλες εφαρμογές 

που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή έρευνα και τη σύγκριση των παρεχόμενων 

δυνατοτήτων μεταξύ αυτών και του ResearchGr. Καταλήγοντας γίνεται μία εκτενής 

παρουσίαση του τελευταίου σχετικά με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του. 

 9.1  Σχετικές εφαρμογές 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετές εφαρμογές που σχετίζονται με 

την έρευνα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα Google Scholar, Research Gate και 

Zotero. Αξίζει επίσης να αναφερθεί σε αυτό το σημείο πως πίσω από το πρώτο βρίσκεται 

μία από τις πιο επικερδείς εταιρίες παγκοσμίως, ενώ και οι άλλες δύο εφαρμογές 

χρηματοδοτούνται σε τακτική βάση με ποσά από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι 

αρκετά εκατομμύρια δολάρια [77, 78, 105]. 

 9.1.1 Google Scholar 

To Google Scholar (https://scholar.google.com) παρότι ξεκίνησε ως μία μηχανή 

αναζήτησης ερευνητικού υλικού, πλέον παρέχει την επιλογή της αποθήκευσης για τη 

δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης του χρήστη. Παρά ταύτα οι προδιαγραφές και ο 

σκοπός του αυτή τη στιγμή απέχουν πολύ σε σύγκριση με το ReseachGr, καθώς αφενός ο 

χρήστης δε μπορεί να μεταφορτώσει δικά του αρχεία και αφετέρου δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ομαδοποίησης των αρχείων υπό την έννοια του αυτόνομου ερευνητικού 

έργου. 

Επιπλέον δεν υπάρχει καμία επιλογή αποστολής κάποιου είδους πρόσκλησης και 

δημιουργίας ερευνητικής ομάδας. Παράλληλα η επιλογή “My Citations” αφορά την 

αναζήτηση άρθρων που σχετίζονται με τον εγγεγραμμένο χρήστη και όχι τον καταρτισμό 

μίας λίστας βιβλιογραφικών αναφορών επιλογής του χρήστη είτε από έγγραφα που έχει 

αποθηκεύσει ή ακόμη και αυθαίρετα. 

Ως εκ τούτου το Google Scholar παραμένει μία τεράστια βιβλιοθήκη ερευνητικού 

περιεχομένου με την προσθήκη απλά της επιλογής αποθήκευσης, υπό την έννοια 

περισσότερο του σελιδοδείκτη (bookmark) οποιουδήποτε αποτελέσματος της εκάστοτε 

https://scholar.google.com/
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αναζήτησης. Στην ουσία μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερο στη συλλογή υλικού για 

την εκπόνηση ενός ερευνητικού έργου, παρά ως εργαλείο για την εκπόνηση καθαυτή. 

 9.1.2 ResearchGate 

Το ReserchGate (http://www.researchgate.net) είναι στην ουσία ένα κοινωνικό 

δίκτυο με αντικείμενο την έρευνα. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι πολλές και ποικίλες, 

από τη μεταφόρτωση ερευνητικού έργου ή περίληψης αυτού, την παρακολούθηση άλλων 

ερευνητών, την αναζήτηση ή υποβολή διαθέσιμων θέσεων εργασίας κ.ά. 

Ωστόσο ως «κοινωνικό δίκτυο» δεν προσανατολίζεται τόσο στην διαδικασία 

εκπόνησης ενός έργου, όσο στη δημοσιοποίηση του και την αναζήτηση έργων άλλων 

ερευνητών. Επιπλέον η λειτουργία πρόσκλησης που διαθέτει έχει την έννοια της 

πρόσκλησης στην πλατφόρμα καθαυτή, παρά σε κάποιο συγκεκριμένο έργο. Επίσης σε ότι 

αφορά την αναζήτηση, αυτή πραγματοποιείται με βάση τα έργα/έγγραφα που έχουν 

μεταφορτώσει οι εγγεγραμμένοι χρήστες του, χωρίς να χρησιμοποιείται κάποιο API για 

την άντληση περιεχομένου (και) από άλλες πηγές. 

 9.1.3 Zotero 

Το Zotero (http://www.zotero.org) είναι πιθανότατα η πιο πλήρης εφαρμογή 

σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο, παρέχοντας σχεδόν όλες τις δυνατότητες που 

υλοποιήθηκαν στο ResearchGr και φυσικά πολύ περισσότερες, όπως για παράδειγμα η 

ανάλυση περιεχομένου ενός εγγράφου και η ανάκτηση της βιβλιογραφικής αναφοράς του. 

Ταυτόχρονα, πέρα από την εφαρμογή που παρέχεται ως υπηρεσία μέσω του ιστοχώρου 

του διαθέτει τόσο αυτόνομη (standalone) εφαρμογή για Linux, Mac OS και Windows, όσο 

και διάφορα πρόσθετα για περιηγητές αλλά και κειμενογράφους. Εξυπακούεται φυσικά 

ότι παρέχεται αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ της τοπικής εφαρμογής και της 

διαδικτυακής υπηρεσίας του. 

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι πως πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα με μία ιδιαίτερα μεγάλη κοινότητα, η οποία έχει συμβάλει στην εξέλιξη του. Πέρα 

από όσα ήδη αναφέρθηκαν έχει δημιουργηθεί και το API του Zotero που εξυπηρετεί στην 

επικοινωνία άλλων εφαρμογών με αυτό, ενώ παράλληλα έχουν δημιουργηθεί αρκετές 

βοηθητικές βιβλιοθήκες γι’ αυτό σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. 

Στην ουσία, λοιπόν, η πλησιέστερη εφαρμογή στο ResearchGr είναι το Zotero. Η 

πρώτη έκδοση του ήταν διαθέσιμη πριν από 9εννιά χρόνια, τον Οκτώβριο του 2006, και 

πλέον σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν είναι ένα πλήρες εργαλείο τόσο από άποψη 

http://www.researchgate.net/
http://www.zotero.org/
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δυνατοτήτων όσο και από άποψη υποστήριξης διάφορων πλατφορμών. Ωστόσο, ακόμη 

και σε αυτή την περίπτωση μέσω του ResearchGr παρέχονται δύο σημαντικές δυνατότητες 

που αντίστοιχες τους δεν υπάρχουν στο Zotero. 

Η πρώτη αφορά την αναζήτηση υλικού όπου ενώ στο ResearchGr είναι κατά μία 

έννοια ενσωματωμένο το ίδιο το Google Scholar, η μόνη επιλογή αναζήτησης που παρέχει 

το Zotero σχετικά με εξωτερικές πηγές είναι η αναζήτηση μέσω ενός 

αντικειμένου/εγγράφου που έχει ήδη μεταφορτώσει ο χρήστης. Η δεύτερη διαφοροποίηση 

έχει σχέση με την πρόσκληση χρήστη. Στην περίπτωση του Zotero πρόσκληση μπορεί να 

σταλεί μόνο σε ήδη εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής, την ώρα που στο 

ResearchGr πρόσκληση μπορεί να σταλεί προς οποιονδήποτε με χρήση της ηλεκτρονικής 

του διεύθυνσης. 

 9.2  Η εφαρμογή ResearchGr 

Ως συνέπεια των απαιτήσεων και του σχεδιασμού του συστήματος προέκυψε η 

εφαρμογή ResearchGr με στόχο να καλύψει μία πληθώρα αναγκών σχετικά με την 

ακαδημαϊκή έρευνα. Η εφαρμογή επικεντρώνεται κυρίως στη λειτουργικότητα, γι’ αυτό 

και η αρχική της σελίδα προτιμήθηκε να είναι λιτή τονίζοντας ωστόσο ορισμένες από τις 

βασικές δυνατότητες της και περιλαμβάνοντας φυσικά τη φόρμα εγγραφής. 

 

Εικόνα 9-1: Αρχική σελίδα ResearchGr 
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Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας χρήστης είναι εγγραφεί στο σύστημα 

παρέχοντας ένα username, ένα email και φυσικά το password του. Με την ολοκλήρωση 

μίας επιτυχούς εγγραφής ο χρήστης λαμβάνει ένα email ενεργοποίησης όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 9-2, ώστε να πιστοποιηθεί πως από το σύστημα. 

 

Εικόνα 9-2: Υπόδειγμα email ενεργοποίησης λογαριασμού 

Πλέον ο χρήστης είναι έτοιμος να εισέλθει στο σύστημα. Πατώντας το κουμπί Sign 

In εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής στοιχείων. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα του 

σχεδιασμού και όπως φαίνεται και στον κώδικα του μοντέλου User, για λόγους ασφαλείας 

το password του χρήστη καταγράφεται κρυπτογραφημένο (SHA-1) στη βάση δεδομένων 

ενώ και στα αρχεία καταγραφής η συγκεκριμένη παράμετρος δεν εμφανίζεται. Συνεπώς, 

εφ’ όσον δεν υπάρχει κανένας τρόπος άμεσης ανάκτησης, σε αυτό το σημείο υπάρχει και 

ο σύνδεσμος “Forgot your password?” που παραπέμπει σε μία φόρμα όπου ο χρήστης 

μπορεί να καταχωρήσει το username ή το email του και να λάβει ένα νέο, τυχαίο password. 

 

Εικόνα 9-3: Φόρμα εισόδου (Sign In) 

Με την είσοδο του χρήστη στο σύστημα στην κεφαλίδα (header) της εφαρμογής 

εμφανίζονται ένα πεδίο αναζήτησης χρήστη ή έργου, ο σύνδεσμος “My Projects” και ένα 

μενού χρήστη που αναγράφει το username του, ενώ στο κεντρικό μέρος της σελίδας 
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υπάρχει η επιλογή δημιουργίας νέου έργου, καθώς και το πεδίο αναζήτησης βιβλίων και 

άρθρων μέσω του Google Scholar. 

 

Εικόνα 9-4: Αρχική σελίδα κατά την είσοδο του χρήστη 

Μία σημαντική επισήμανση που πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο έχει να κάνει 

με τα δικαιώματα χρήστη. Στο μενού χρήστη της παραπάνω εικόνας φαίνονται οι επιλογές 

προβολής των προσωπικών του στοιχείων (Profile) και της εξόδου (Sign Out) από το 

σύστημα. Στην περίπτωση όμως του/των κατόχου/ων ή διαχειριστή/ών της εφαρμογής 

εμφανίζεται και η επιλογή προβολής της λίστας χρηστών. Επιλέγοντας την εμφανίζεται η 

λίστα χρηστών του συστήματος και οι επιλογές για προβολή ή τροποποίηση των στοιχείων 

τους ή ακόμη και για διαγραφή τους. Η διαγραφή αφορά στην ουσία την απενεργοποίηση 

του χρήστη και όχι την πλήρη διαγραφή του από το σύστημα, όπως φαίνεται στον 

τελευταίο χρήστη της παρακάτω εικόνας, και για λόγους ασφάλειας εκτελείται αφού ο 

χρήστης επιβεβαιώσει την ενέργεια στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται μετά το 

πάτημα του κουμπιού “Delete”. 

 

Εικόνα 9-5: Προβολή λίστας χρηστών 

Ξεκινώντας από την οντότητα του χρήστη, επιλέγοντας το “Profile” εμφανίζεται 

μία οθόνη με τα στοιχεία του χρήστη και κάτω από αυτά οι επιλογές «Επεξεργασία»/”Edit” 
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και «Επιστροφή»/”Back”. Ο πρώτος σύνδεσμος είναι εκείνος που δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να τροποποιήσει τα στοιχεία του μέσω της φόρμας που φαίνεται στην Εικόνα 9-6. 

 

Εικόνα 9-6: Τροποποίηση στοιχείων χρήστη 

Στην παραπάνω εικόνα βέβαια φαίνονται πολύ περισσότερα από τη φόρμα 

επεξεργασίας των στοιχείων του χρήστη. Καταρχήν ο τρόπος λειτουργίας του πλαισίου 

Bootstrap που ακολουθεί τη σύγχρονη μέθοδο σχεδιασμού “mobile first”. Όπως φαίνεται 

το μενού της εφαρμογής (αρχικά δε φαίνεται, εμφανίζεται με το πάτημα του συμβόλου 

) σε οθόνες με μικρό πλάτος απεικονίζεται καθέτως, τα πεδία της φόρμας εκτείνονται σε 

όλο το πλάτος της οθόνης, ενώ και η επιλογή αλλαγής κωδικού πρόσβασης εμφανίζεται 

κάτω από τη φόρμα τροποποίησης του προφίλ χρήστη και όχι δίπλα από αυτήν. Επιπλέον, 

για λόγους ευχρηστίας η αλλαγή password πραγματοποιείται μέσω αυτόνομης φόρμας η 

οποία επεκτείνεται (expand) με το πάτημα της αντίστοιχης επιλογής. Επίσης στις δύο 

οθόνες φαίνεται η φόρμα τροποποίησης στοιχείων του ίδιου χρήστη με τη διαφορά πως 

στην αριστερή εμφανίζεται από τον ίδιο το χρήστη, ενώ στη δεξιά από τον κάτοχο (owner) 

του συστήματος. Για το λόγο αυτό στη φόρμα της δεξιάς οθόνης υπάρχει η επιλογή 

«Προφίλ» μέσω της οποίας μπορεί να αναβαθμιστεί το προφίλ του εν λόγω χρήστη. Τέλος, 

είναι εμφανές πως ο χρήστης της αριστερής οθόνης χρησιμοποιεί ως γλώσσα επιλογής τα 

αγγλικά, την ώρα που ο κάτοχος του συστήματος έχει επιλέξει τα ελληνικά. 

Η βασική επιλογή της κεντρικής οθόνης βέβαια δεν είναι άλλη από τη δημιουργία 

έργου. Μέσω αυτής εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας νέου έργου με πεδία για την 

καταχώρηση του τίτλου, της περιγραφής του και τον καθορισμό του ως απόρρητο, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 9-7. 
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Εικόνα 9-7: Δημιουργία νέου έργου 

Αμέσως μετά τη δημιουργία του έργου ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική 

σελίδα αυτού, μέσω της οποίας μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του, να μεταφορτώσει 

αρχεία και να προσκαλέσει κάποιο χρήστη για συμμετοχή στο έργο. Εννοείται βέβαια πως 

στο κάτω μέρος και αυτής της οθόνης βρίσκεται το πεδίο αναζήτησης υλικού. 

 

Εικόνα 9-8: Προβολή στοιχείων έργου 

Πατώντας το κουμπί “Upload file…” εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου επιλογής 

αρχείου. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων που μπορεί να μεταφορτώσει ο χρήστης βάσει 

της παρούσας υλοποίησης είναι pdf, doc, docx, odt, txt και rtf. 

 

Εικόνα 9-9: Μήνυμα μη υποστηριζόμενου τύπου αρχείου 

Επιλέγοντας το κουμπί “Invite User” εμφανίζεται η φόρμα αποστολής πρόσκλησης 

η οποία περιλαμβάνει το πεδίο εισαγωγής email του παραλήπτη. Ο τελευταίος με τη σειρά 

του παραλαμβάνει ένα ενημερωτικό email σχετικά με την πρόσκληση, ενώ παράλληλα 
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κατά την είσοδο του στο σύστημα εμφανίζεται πλέον στο μενού και η επιλογή 

“Invitations” μέσω της οποίας μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόσκληση η να 

αναφέρει τον αποστολέα της. 

 

Εικόνα 9-10: Πρόσκληση συμμετοχής σε έργο 

Στην περίπτωση απόρριψης ή αναφοράς, όπως προαναφέρθηκε, ο χρήστης οφείλει 

να καταγράψει την αιτία της επιλογής του. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα μενού 

από προκαθορισμένες επιλογές, μπορεί ωστόσο ο χρήστης να γράψει ένα σύντομο δικό 

του σχόλιο. 

 

Εικόνα 9-11: Επιλογή αιτίας αναφοράς χρήστη 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η αναζήτηση είναι κατά μία έννοια η ενσωμάτωση του 

Google Scholar στο ResearchGr, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 9-12. 
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Εικόνα 9-12: Αντιπαραβολή αναζήτησης ResearchGr και Google Scholar 

Επιπλέον της απλής αναζήτησης που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα παρέχεται 

επίσης η δυνατότητα προηγμένης αναζήτησης (“Advanced search”) με τρόπο παρόμοιο με 

το Google Scholar. 

 

Εικόνα 9-13: Πλαίσιο διαλόγου προηγμένης αναζήτησης 
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Έπειτα από την υποβολή της αναζήτησης στο κάτω μέρος των αποτελεσμάτων 

εμφανίζονται κατά αντιστοιχία με το Google Scholar, επιλογές σχετικά με τον αριθμό της 

σελίδας προς εμφάνιση (pagination) και το πλήθος των αποτελεσμάτων κάθε σελίδας. Σε 

κάθε αποτέλεσμα της αναζήτησης ενεργοί σύνδεσμοι στο ResearchGr είναι ο σύνδεσμος 

του αρχείου στα δεξιά (όπου υπάρχει), καθώς και οι επιλογές “Cite” και “Save”. 

Με την επιλογή του συνδέσμου του αρχείου, εμφανίζεται εντός της σελίδας ένα 

πλαίσιο διαλόγου μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να κάνει μία πρώτη ανάγνωση του 

και να επιλέξει αν επιθυμεί να το αποθηκεύσει1. Αντίστοιχα με την επιλογή “Save” κάτω 

από την περιγραφή του άρθρου αυτό αποθηκεύεται άμεσα στο έργο. 

 

Εικόνα 9-14: Εμφάνιση άρθρου εντός του ResearchGr 

Πατώντας την επιλογή “Cite” εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όμοιο με εκείνο 

του Google Scholar, με τη διαφοροποίηση πως στο ResearchGr παρέχεται επιπλέον η 

δυνατότητα αποθήκευσης της αναφοράς. 

                                                             
1 Στην περίπτωση αποθήκευσης άρθρου από τα αποτελέσματα αναζήτησης ουσιαστικά αποθηκεύεται ο 

σύνδεσμος προς αυτό. 
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Εικόνα 9-15: Πλαίσιο διαλόγου βιβλιογραφικής αναφοράς 

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνεται το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του 

ResearchGr, που δεν είναι άλλο από το ResearchGr! 

 

Εικόνα 9-16: Το έργο ResearchGr 

Σε αυτό το σημείο φαίνεται και η διαφοροποίηση δικαιωμάτων σε ότι αφορά τη 

διαχείριση ενός έργου. Συγκεκριμένα ο χρήστης της αριστερής οθόνης είναι ο κάτοχος του 

έργου και ως εκ τούτου μπορεί να: 

 στείλει πρόσκληση για συμμετοχή στο έργο 

 τροποποιήσει τα στοιχεία του έργου 

 τροποποιήσει οποιοδήποτε αρχείο του έργου 

 διαγράψει οποιοδήποτε αρχείο του έργου 

 διαγράψει οποιαδήποτε βιβλιογραφική αναφορά του έργου 

εν αντιθέσει με κάποιον συνεργάτη (δεξιά), ο οποίος πέρα από την προβολή των στοιχείων 

και των αρχείων του έργου μπορεί μόνο να τροποποιήσει τα αρχεία που έχει ο ίδιος 
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μεταφορτώσει. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως η τροποποίηση ενός αρχείου αφορά 

αποκλειστικά την αλλαγή του τίτλου του. 

Κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τις στήλες του πίνακα που δεν αφορά κάποια 

συγκεκριμένη ενέργεια (Show History, Edit, Delete) εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου με 

ερώτημα σχετικά με το τι θέλει να κάνει ο χρήστης με το αρχείο και τις επιλογές: 

 Set/Unset Main File 

 View File 

Με την πρώτη επιλογή το αρχείο ορίζεται ως «Κυρίως Έγγραφο» του έργου αν δεν 

είναι ήδη χαρακτηρισμένο κατά αυτό τον τρόπο, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί το 

ιστορικό του. Διαφορετικά καταργείται ο εν λόγω χαρακτηρισμός του αρχείου και 

παράλληλα διαγράφονται όλες οι εκδόσεις του πλην της πιο πρόσφατης. Μία απαραίτητη 

διευκρίνηση που πρέπει να γίνει εδώ είναι πως μόνο αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί από 

τον χρήστη και όχι σύνδεσμοι που αποθηκεύτηκαν έπειτα από αναζήτηση μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως κυρίως έγγραφα. 

Επιλέγοντας δε ο χρήστης την επιλογή προβολής του αρχείου μεταβαίνει στην 

οθόνη προβολής του αν πρόκειται για αρχείο pdf ή txt, ενώ σε διαφορετική περίπτωσση 

εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου λήψης αρχείου του περιηγητή. Η οθόνη προβολής ενός 

αρχείου του έργου είναι ανάλογη με εκείνη της προβολής αρχείου από κάποιο αποτέλεσμα 

αναζήτησης (Εικόνα 9-14), με τη διαφορά ότι δεν πρόκειται για πλαίσιο διαλόγου αλλά 

για αυτόνομη σελίδα. Επίσης αντί της επιλογής αποθήκευσης του αρχείου υπάρχουν οι 

επιλογές τροποποίησης του και επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη. 

Πατώντας το κουμπί προβολής ιστορικού ενός κυρίως εγγράφου του έργου 

εμφανίζεται ένας πίνακας με όλες τις αποθηκευμένες εκδόσεις του συγκεκριμένου 

αρχείου. 

 

Εικόνα 9-17: Ιστορικό κυρίως εγγράφου 
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Όπως και στον κεντρικό πίνακα αρχείων του έργου, έτσι και σε αυτόν κάνοντας 

κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή του πίνακα εμφανίζεται η οθόνη προβολής του εγγράφου 

(εφόσον πρόκειται για αρχείο pdf ή txt). Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση εάν ο χρήστης 

επιλέξει μία παλαιότερη έκδοση του αρχείου τότε στην οθόνη προβολής εμφανίζονται στο 

αριστερό μέρος η πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου και δεξιά εκείνη που επέλεξε ο 

χρήστης, ώστε να μπορεί άμεσα να δει τις μεταξύ τους διαφορές. Στην Εικόνα 9-18 

αριστερά φαίνεται η έκδοση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας όπως είναι αυτή 

της στιγμή, ενώ δεξιά απεικονίζεται το έγγραφο πριν τη συγγραφή των κεφαλαίων που 

αφορούν την εφαρμογή ResearchGr. 

 

Εικόνα 9-18: Προβολή παλαιότερης έκδοσης εγγράφου
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 10 Επίλογος 

 10.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Το υπολογιστικό νέφος είναι ένας όρος που ακόμη και σήμερα δεν είναι πλήρως 

αποτυπωμένος και μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως από διαφορετικά άτομα. Μέσω 

της καταγραφής της εξέλιξης των υπολογιστικών συστημάτων με κατάληξη το 

υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και την εκτενή ανάλυση των χαρακτηριστικών 

αλλά και των διάφορων παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού, έγινε πρωτίστως μία προσπάθεια 

αποσαφήνισης του όρου υπολογιστικό νέφος, των περιπτώσεων εφαρμογής του, καθώς 

και των υπηρεσιών που εντάσσονται σε αυτό. Κύριο μέλημα ωστόσο ήταν η ανάπτυξη 

μίας εφαρμογής μου μπορεί να ενταχθεί στον χώρο του υπολογιστικού νέφους και κατ’ 

επέκταση η χρήση ενός παρόχου υπηρεσιών νέφους για την εγκατάσταση και τη διάθεση 

της. 

Έτσι προέκυψε η ιδέα του ResearchGr, ώστε να δημιουργηθεί μία υπηρεσία 

νέφους με αντικείμενο την επιστημονική έρευνα η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές 

από όλο τον κόσμο να συνεργαστούν για κοινό σκοπό. Επιπλέον μέσω της εν λόγω 

εφαρμογής το υλικό της έρευνας παραμένει σε ένα κεντρικό σημείο χωρίς να απαιτείται 

από τον χρήστη να μεταφέρει τα αρχεία του σε κάποιο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης σε 

περίπτωση που προτίθεται να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς υπολογιστές κατά τη 

διάρκεια της έρευνας. Στην ουσία το ResearchGr είναι μία σχετικά ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός ερευνητικών 

έργων και η ομαδοποίηση των αρχείων και των βιβλιογραφικών αναφορών του καθενός, 

η αναζήτηση και αποθήκευση επιστημονικού υλικού χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιας 

άλλης εφαρμογής, η συντήρηση ιστορικού των κυρίως εγγράφων του ερευνητικού έργου 

και όπως προαναφέρθηκε η συνεργατική έρευνα μεταξύ πολλών ατόμων ακόμη και αν δεν 

βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό σημείο. 

Παράλληλα, καθώς το ResearchGr εγκαταστάθηκε σε υποδομές που παρέχονται 

ως υπηρεσίες και συγκεκριμένα στα Google Compute Engine και Google Cloud SQL, 

προέκυψε η ευκαιρία περεταίρω διερεύνησης σχετικά με τη λειτουργία τους και τον τρόπο 

δημιουργίας και παραμετροποίησης εικονικών μηχανών σε αυτές. Ως συνέπεια αυτού 

εμπλουτίστηκε η ήδη υπάρχουσα γνώση σχετικά με τη διαχείριση και την ασφάλεια 

συστημάτων και δικτύων. 
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Παρά το γεγονός πως το ResearchGr είναι μία εφαρμογή στο ξεκίνημα της, 

παρέχει ορισμένες δυνατότητες που δεν υφίστανται σε ανάλογες εφαρμογές που 

αναπτύσσονται εδώ και αρκετά χρόνια. Προφανώς υπάρχουν βέβαια και πολλές 

δυνατότητες που δεν παρέχει το ResearchGr, όπως για παράδειγμα η εξαγωγή 

βιβλιογραφικής αναφοράς από αρχείο που μεταφορτώνει ο χρήστης. Παρά ταύτα έχουν 

ήδη καταγραφεί αρκετές σκέψεις σχετικά με λειτουργίες που μπορούν να προσθέσουν 

αξία στο ResearchGr. 

 10.2  Μελλοντικές επεκτάσεις ResearchGr 

Οι επεκτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο ResearchGr είναι πολλές και 

μπορεί να αφορούν τόσο την ίδια την εφαρμογή, όσο και τη διασύνδεση της με άλλες 

εφαρμογές. 

Σε ότι αφορά το ίδιο το ResearchGr μερικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε 

πρώτη φάση είναι η βελτίωση του μηχανισμού αποθήκευσης των βιβλιογραφικών 

αναφορών και των στοιχείων των αρχείων στη βάση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα 

μπορούν να καταχωρούνται αυτόνομα διάφορα πεδία όπως ο/η συγγραφέας, που 

δημοσιεύθηκε το άρθρο κτλ., ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείριση τους και ταυτόχρονα 

να μπορεί να γίνει αναζήτηση ή ταξινόμηση βάσει των αντίστοιχων πεδίων. Επιπλέον στην 

αρχική σελίδα της εφαρμογής εμφανίζεται η φράση “More academic libraries coming 

soon”. Υπάρχει ήδη η σκέψη ενσωμάτωσης άλλων βιβλιοθηκών ερευνητικού υλικού, 

όπως το Microsoft Academic Search (http://academic.research.microsoft.com). Ένα 

ζήτημα βέβαια είναι πως είτε θα πρέπει να αλλάξει η παρούσα υλοποίηση, ώστε να 

δομούνται σωστά και με ομοιόμορφο τρόπο τα αποτελέσματα και να μην υπάρχουν 

διπλότυπα, είτε μέσω κάποιου μενού να επιλέγεται εκ των προτέρων σε ποια μηχανή 

αναζήτησης θα εκτελεστεί το ερώτημα του χρήστη. Επίσης καθώς ήδη υπάρχει πεδίο 

αναζήτησης έργων και χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν διάφορες κατηγορίες σχετικά 

με το/τα αντικείμενο/α που εντάσσεται ένα έργο ή που ενδιαφέρει έναν χρήστη του 

συστήματος. Ορισμένες πιο σημαντικές επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν την 

ενσωμάτωση κάποιου κειμενογράφου, ώστε να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να 

επεξεργαστεί τα βασικά αρχεία του έργου του απ’ ευθείας εντός της εφαρμογής, ή την 

υλοποίηση διάφορων πρόσθετων υπηρεσιών, όπως η δημιουργία ερωτηματολογίου για 

συγκεκριμένο έργο και η καταχώρηση τιμών από τις οποίες μπορούν να προκύψουν 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ερευνητικό έργο. 

http://academic.research.microsoft.com/
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Σχετικά με τη διασύνδεση με άλλες εφαρμογές το πρώτο που προφανώς πρέπει να 

υλοποιηθεί είναι το API της εφαρμογής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 7.7. 

Κατά αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή τόσο η επικοινωνία άλλων ανεξάρτητων εφαρμογών 

-διαδικτυακών ή μη- με το ResearchGr, όσο και η ανάπτυξη μίας εφαρμογής για κινητές 

συσκευές του ίδιου του ResearchGr. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί επιπλέον να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες υπηρεσίες νέφους, όπως το Google Cloud Messaging (GCM) 

ή το Apple Push Notification Service (APNs), με στόχο την αποστολή ειδοποιήσεων 

διάφορων συμβάντων απ’ ευθείας στη συσκευή του χρήστη. 

Τέλος, πέρα από τη διασύνδεση άλλων εφαρμογών προς το ResearchGr, θα 

μπορούσε να γίνει και το αντίστροφο. Μία σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 

ενσωμάτωση του API της Google για εγγραφή και είσοδο του χρήστη στο σύστημα μέσω 

του προσωπικού του λογαριασμού Gmail και κατ’ επέκταση η διερεύνηση της 

δυνατότητας επεξεργασίας ενός εγγράφου που διατηρεί ο χρήστης στο Google Docs μέσα 

από τη διεπιφάνεια του ResearchGr.
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source 'https://rubygems.org' 
 
ruby '2.1.1' 
 
# Bundle edge Rails instead: gem 'rails', github: 'rails/rails' 
gem 'rails', '4.2.0' 
 
# Use SCSS for stylesheets 
gem 'sass' 
gem 'sass-rails' 
gem 'bootstrap-sass', '~> 3.3.5' 
 
# Use Uglifier as compressor for JavaScript assets 
gem 'uglifier', '>= 1.3.0' 
 
# Use CoffeeScript for .js.coffee assets and views 
gem 'coffee-rails', '~> 4.0.0' 
 
# See https://github.com/sstephenson/execjs#readme for more supported 
runtimes 
gem 'therubyracer', platforms: :ruby 
 
# Use jquery as the JavaScript library 
gem 'jquery-rails' 
gem 'jquery-ui-rails', '~> 5.0.3' 
gem 'jquery-turbolinks' 
gem 'i18n-js' 
 
# Turbolinks makes following links in your web application faster. Read more: 
https://github.com/rails/turbolinks 
gem 'turbolinks' 
 
# Build JSON APIs with ease. Read more: https://github.com/rails/jbuilder 
gem 'jbuilder', '~> 1.2' 
 
group :doc do 
  # bundle exec rake doc:rails generates the API under doc/api. 
  gem 'sdoc', require: false 
end 
 
group :development do 
  gem 'puma' 
end 
 
group :test do 
  gem 'database_cleaner' 
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  gem 'capybara' 
  gem 'simplecov' 
  gem 'launchy' 
  gem 'cucumber-rails', :require => false 
  gem 'cucumber-rails-training-wheels' 
  gem 'factory_girl' 
  gem 'factory_girl_rails', :require => false 
  gem 'rspec' 
  gem 'rspec-rails', '~> 3.0' 
  gem 'rspec-activemodel-mocks', '~> 1.0.1' 
  gem 'sqlite3' 
end 
 
group :development, :production do 
  gem 'mysql2' 
end 
 
gem 'dynamic_form' 
gem 'pdf-reader' 
gem 'docsplit' 

Gemfile του ResearchGr 
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en: 
  forgot_pass: "Forgot your password" 
  pass_recov: "Password Recovery" 
  pass_recov_success: "Your password has been reset. You sent you an email 
with further instructions to sign in to your account." 
  rec_both_empty: "You should provide either your username OR the email you 
used during your registration." 
  valid_email_error: "You should provide a valid email address." 
  username: "Username" 
  first_name: "First Name" 
  last_name: "Last Name" 
  email: "Email" 
  activated: "Activated" 
  blacklisted: "Blacklisted" 
  deleted: "Deleted" 
  preferred_language: "Preferred language" 
  password: "Password" 
  change_pass: "Change Password" 
  current_password: "Current Password" 
  new_password: "New Password" 
  confirm_password: "Confirm Password" 
  invalid_credentials: "The username or password you entered is invalid." 
  register: "Register" 
  profile: "Profile" 
  delete_comment: 
    - "User request" 
    - "Harmful usage" 
    - "Don't like his/her face" 
    - "Other" 
 
  email_deliver: 
    subject: 
      welcome: "Activate your account to ResearchGr" 
      invitation: "Invitation from %username% at ResearchGr" 
      recover: "Notification from ResearchGr" 
    message: 
      welcome: 
        header: "Welcome to ResearchGr, %username%" 
        par_one: "To activate your account follow this link: %url%" 
        par_two: "Thanks for joining and have a great day!" 
       

Δείγμα αρχείου config/locales/views/users/en.yml 

 

 

 



Παράρτημα Β – Παραμετροποίηση εφαρμογής 

145 

gr: 
  forgot_pass: "Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης" 
  pass_recov: "Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης" 
  pass_recov_success: "Ο Κωδικός Πρόσβασης σας έχει επαναφερθεί. Σας 
έχουμε στείλει email με περαιτέρω οδηγίες ώστε να εισέλθετε στο λογαριασμό 
σας." 
  rec_both_empty: "Πρέπει να καταχωρήσετε το Όνομα Χρήστη Ή το Email που 
εισάγατε κατά την εγγραφή σας." 
  valid_email_error: "Πρέπει να καχωρήσετε μία έγκυρη διεύθυνση email." 
  username: "Όνομα χρήστη" 
  first_name: "Όνομα" 
  last_name: "Επώνυμο" 
  email: "Email" 
  activated: "Ενεργοποιημένος" 
  blacklisted: "Blacklisted" 
  deleted: "Διεγραμένος" 
  preferred_language: "Γλώσσα Προτίμησης" 
  password: "Κωδικός Πρόσβασης" 
  change_pass: "Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης" 
  current_password: "Τρέχων Κωδικός Πρόσβασης" 
  new_password: "Νέος Κωδικός Πρόσβασης" 
  confirm_password: "Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης" 
  invalid_credentials: "Το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης που 
καταχωρίσατε δεν είναι έγγυρα." 
  register: "Εγγραφή" 
  profile: "Προφίλ" 
  delete_comment: 
    - "Αίτημα Χρήστη" 
    - "Κακόβουλη χρήση" 
    - "Δε μου αρέσει η φάτσα του" 
    - "Άλλο" 
 

  email_deliver: 
    subject: 
      welcome: "Ενεργοποίηση λογαριασμού στο ResearchGr" 
      invitation: "Πρόσκληση από τον/την %username% στο ResearchGr" 
      recover: "Ειδοποίηση από το ResearchGr" 
    message: 
      welcome: 
        header: "Καλώς ήρθες στο ResearchGr, %username%" 
        par_one: "Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας ακολουθήστε αυτό το 
σύνδεσμο: %url%" 
        par_two: "Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας και να έχετε μία υπέροχη 
μέρα!" 
       

Δείγμα αρχείου config/locales/views/users/gr.yml 
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development: 
  adapter: mysql2 
  database: my_dev_db_name 
  username: my_dev_db_username 
  password: my_dev_db_password 
  host: localhost 
 
production: 
  adapter: pg 
  database: my_db_name 
  username: my_db_username 
  password: my_db_password 
  host: 255.255.255.255 # This is an example IP 
 
# Warning: The database defined as "test" will be erased and 
# re-generated from your development database when you run "rake". 
# Do not set this db to the same as development or production. 
 
test: &test 
  adapter: sqlite3 
  database: db/test.sqlite 
  pool: 5 
  timeout: 5000 

Δείγμα αρχείου config/database.yml 
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Researchgr::Application.routes.draw do 
  scope '(:locale)', locale: /en|gr/ do 
 
    resources :users do 
      resources :projects 
      resources :project_files 
      resources :invitations 
      member do 
        post :change_pass 
      end 
    end 
     
    resources :projects do 
      resources :invitations 
      resources :project_files do 
        member do 
          post :set_main 
          get :get_file 
          get :show_history 
        end 
      end 
      resources :citations 
    end 
 
    post 'check_login' => 'users#check_login' 
    get 'activate' => 'users#activate' 
    get 'forgot_pass' => 'users#forgot_pass' 
    post 'pass_recover' => 'users#password_recovery' 
    get '/logout' => 'users#logout' 
    get '/users_autocomplete' => 'users#autocomplete' 
    get '/invitations' => 'invitations#index' 
    get '/:locale' => 'static_pages#index' 
    get 'search' => 'static_pages#search' 
    get 'static_pages/search_scholar' => 'static_pages#search_scholar' 
    get 'static_pages/search_citation' => 'static_pages#search_citation' 
    get '/static_pages/citation_save' => 'static_pages#citation_save' 
    root 'static_pages#index' 
  end 
end 

Αρχείο config/routes.rb του ResearchGr 
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# Be sure to restart your server when you modify this file. 
 
# Your secret key is used for verifying the integrity of signed cookies. 
# If you change this key, all old signed cookies will become invalid! 
 
# Make sure the secret is at least 30 characters and all random, 
# no regular words or you'll be exposed to dictionary attacks. 
# You can use `rake secret` to generate a secure secret key. 
 
# Make sure the secrets in this file are kept private 
# if you're sharing your code publicly. 
 
development: 
  secret_key_base: 
aa5a25cdc49e87a1567acc6bae9be41983470f0aa80a53ed6b2dc98f0e995ab271
660c09d32e57b8b7c0adf8e4b723db37dd3fee160dae9a1306635e9fbf59d3 
 
test: 
  secret_key_base: 
dda2e3d1a3a856c82d9379d52d3be1baaf8c361341de10fb0be909e89c26498e8
55f5f0cfa7cd2c3275220fcef50f23ebdb90695f561639f106418441e740d98 
 
# Do not keep production secrets in the repository, 
# instead read values from the environment. 
production: 
  secret_key_base: <%= ENV["SECRET_KEY_BASE"] %> 

Υπόδειγμα αρχείου config/secrets.rb
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ActiveRecord::Schema.define(version: 20150808083740) do 
 
  create_table "citations", primary_key: "citation_id", force: :cascade do |t| 
    t.text "citation_mla",     limit: 65535 
    t.text "citation_apa",     limit: 65535 
    t.text "citation_chicago", limit: 65535 
  end 
 
  create_table "citations_projects", id: false, force: :cascade do |t| 
    t.integer "project_id",    limit: 4,               null: false 
    t.string  "citation_id",   limit: 30, default: "", null: false 
    t.string  "citation_type", limit: 30 
  end 
 
  add_index "citations_projects", ["citation_id", "project_id"], name: 
"index_citations_projects_on_citation_id_and_project_id", using: :btree 
  add_index "citations_projects", ["project_id", "citation_id"], name: 
"index_citations_projects_on_project_id_and_citation_id", using: :btree 
 
  create_table "history_projects", id: false, force: :cascade do |t| 
    t.integer  "user_id",     limit: 4,  default: 0, null: false 
    t.integer  "project_id",  limit: 4,  default: 0, null: false 
    t.string   "from_value",  limit: 20,             null: false 
    t.string   "to_value",    limit: 20,             null: false 
    t.string   "change_type", limit: 20,             null: false 
    t.datetime "created_at",                         null: false 
  end 
 
  create_table "history_user_infos", id: false, force: :cascade do |t| 
    t.integer  "user_id",     limit: 4,   default: 0,  null: false 
    t.integer  "admin",       limit: 4,                null: false 
    t.string   "from_value",  limit: 20,               null: false 
    t.string   "to_value",    limit: 20,               null: false 
    t.string   "change_type", limit: 50,  default: "", null: false 
    t.string   "comment",     limit: 255 
    t.datetime "created_at",                           null: false 
  end 
 
  create_table "invitations", force: :cascade do |t| 
    t.string   "email",              limit: 50,                      null: false 
    t.integer  "from_user",          limit: 4,                       null: false 
    t.integer  "project_id",         limit: 4,                       null: false 
    t.integer  "project_profile_id", limit: 4,   default: 2,         null: false 
    t.string   "status",             limit: 10,  default: "pending", null: false 
    t.string   "reason",             limit: 255 
    t.datetime "created_at" 
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    t.datetime "updated_at" 
  end 
 
  add_index "invitations", ["project_id"], name: 
"index_invitations_on_project_id", using: :btree 
  add_index "invitations", ["project_profile_id"], name: 
"index_invitations_on_project_profile_id", using: :btree 
 
  create_table "languages", force: :cascade do |t| 
    t.string "locale",   limit: 5,  null: false 
    t.string "language", limit: 20, null: false 
  end 
 
  create_table "profiles", force: :cascade do |t| 
    t.string "label",       limit: 20, null: false 
    t.string "description", limit: 30, null: false 
  end 
 
  create_table "profiles_rights", id: false, force: :cascade do |t| 
    t.integer "profile_id", limit: 4, null: false 
    t.integer "right_id",   limit: 4, null: false 
  end 
 
  add_index "profiles_rights", ["profile_id", "right_id"], name: 
"index_profiles_rights_on_profile_id_and_right_id", using: :btree 
  add_index "profiles_rights", ["right_id", "profile_id"], name: 
"index_profiles_rights_on_right_id_and_profile_id", using: :btree 
 
  create_table "project_files", force: :cascade do |t| 
    t.integer  "project_id", limit: 4 
    t.integer  "user_id",    limit: 4 
    t.string   "filename",   limit: 255,             null: false 
    t.string   "extension",  limit: 10 
    t.string   "filepath",   limit: 255,             null: false 
    t.boolean  "is_basic",   limit: 1 
    t.integer  "reference",  limit: 4,   default: 0, null: false 
    t.datetime "created_at" 
    t.datetime "updated_at" 
  end 
 
  add_index "project_files", ["project_id"], name: 
"index_project_files_on_project_id", using: :btree 
  add_index "project_files", ["user_id"], name: 
"index_project_files_on_user_id", using: :btree 
 
  create_table "project_profiles", force: :cascade do |t| 
    t.string "label",       limit: 20, null: false 
    t.string "description", limit: 30, null: false 
  end 
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  create_table "projects", force: :cascade do |t| 
    t.string   "title",       limit: 100,   null: false 
    t.text     "description", limit: 65535 
    t.boolean  "is_private",  limit: 1 
    t.datetime "created_at" 
    t.datetime "updated_at" 
  end 
 
  create_table "projects_users", id: false, force: :cascade do |t| 
    t.integer "user_id",            limit: 4, null: false 
    t.integer "project_id",         limit: 4, null: false 
    t.integer "project_profile_id", limit: 4 
  end 
 
  add_index "projects_users", ["project_id", "user_id"], name: 
"index_projects_users_on_project_id_and_user_id", using: :btree 
  add_index "projects_users", ["user_id", "project_id"], name: 
"index_projects_users_on_user_id_and_project_id", using: :btree 
 
  create_table "rights", force: :cascade do |t| 
    t.string "label",       limit: 20, null: false 
    t.string "description", limit: 50, null: false 
  end 
 
  create_table "user_infos", force: :cascade do |t| 
    t.integer "user_id",     limit: 4,                   null: false 
    t.string  "first_name",  limit: 20 
    t.string  "last_name",   limit: 30 
    t.integer "language_id", limit: 4,   default: 1,     null: false 
    t.boolean "activated",   limit: 1,   default: false, null: false 
    t.boolean "blacklisted", limit: 1,   default: false, null: false 
    t.boolean "deleted",     limit: 1,   default: false, null: false 
    t.integer "reports",     limit: 1,   default: 0,     null: false 
    t.string  "token",       limit: 255 
  end 
 
  add_index "user_infos", ["language_id"], name: 
"index_user_infos_on_language_id", using: :btree 
  add_index "user_infos", ["user_id"], name: 
"index_user_infos_on_user_id", using: :btree 
 
  create_table "users", force: :cascade do |t| 
    t.string   "username",   limit: 20, null: false 
    t.string   "password",   limit: 50, null: false 
    t.string   "email",      limit: 50, null: false 
    t.integer  "profile_id", limit: 4,  null: false 
    t.datetime "created_at" 
    t.datetime "updated_at" 
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  end 
 
  add_index "users", ["profile_id"], name: "index_users_on_profile_id", 
using: :btree 
 
end 

Αρχείο db/schema.rb του ResearchGr
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require 'digest/sha1' 
 
class User < ActiveRecord::Base 
  has_one :user_info 
  has_one :language, through: :user_info 
  belongs_to :profile 
 
  has_and_belongs_to_many :projects 
  belongs_to :project_profile 
  has_many :project_files 
 
  has_many :invitations, :source => :email, :foreign_key => :email 
 
  has_many :history_user_infos 
  has_many :history_projects 
 
  accepts_nested_attributes_for :user_info 
 
  VALID_EMAIL_REGEX = /\A[\w+\-.]+@[a-z\d\-.]+\.[a-z]+\z/i 
  validates :username, presence: true, uniqueness: true, length: { in: 6..20 } 
  validates :password, presence: true , length: { in: 8..50 } 
  validates :email, presence:   true, 
                    format:     { with: VALID_EMAIL_REGEX }, 
                    uniqueness: true, 
                    length: { maximum: 50 } 
 
  def owner? 
    profile.label == Profile::OWNER 
  end 
 
  def admin? 
    profile.label == Profile::ADMIN 
  end 
 
  def can_access?(right_label) 
    can_access = false 
    profile.rights.each do |right| 
      can_access = true if right.label == right_label 
    end 
    return can_access 
  end 
 
  protected 
 
  before_create {|user| user.password = Digest::SHA1.hexdigest(user.password)} 
  before_validation :set_default_profile 
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  def set_default_profile 
    if User.count.zero? 
      self.profile ||= Profile.find_by_label(Profile::OWNER) 
    else 
      self.profile ||= Profile.find_by_label(Profile::USER) 
    end 
  end 
end 

Αρχείο app/model/user.rb του ResearchGr 

 

class ProjectFile < ActiveRecord::Base 
  belongs_to :project, touch: true 
  belongs_to :user 
 
  validates :filename, presence: true 
  validates :filepath, presence: true 
 
  include TimeElapsed 
 
  before_create :set_extension 
 
  def owner?(user_id) 
    return user_id == self.user_id 
  end 
 
  private 
 
  def set_extension 
    if not self.extension.nil? and self.extension.length < 6 
      self.extension = 
self.filepath.to_s[self.filepath.to_s.rindex('.')+1..self.filepath.to_s.length-1] 
    else 
      self.extension = 'lnk' 
    end 
  end 
end 

Αρχείο app/model/project_file.rb του ResearchGr 
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module TimeElapsed 
  extend ActiveSupport::Concern 
 
  def getModificationTime 
    timestamp_difference = Time.now.to_i - self.updated_at.to_i 
    return self.timeToString(timestamp_difference) 
  end 
 
  protected 
 
  def timeToString(timestamp_difference) 
    case timestamp_difference 
      when (365*86400)..Time.now.to_i 
        return "#{(I18n.t :more_than)} #{I18n.t :year, count: 
timestamp_difference/365*86400} #{(I18n.t :ago)}" 
      when 30*86400..(365*86400-1) 
        return "#{I18n.t :month, count: timestamp_difference/(30*86400)} #{(I18n.t 
:ago)}" 
      when 86400..(30*86400-1) 
        return "#{I18n.t :day, count: timestamp_difference/86400} #{(I18n.t :ago)}" 
      when 3600..(86400-1) 
        return "#{I18n.t :hour, count: timestamp_difference/3600} #{(I18n.t :ago)}" 
      when 60..(3600-1) 
        return "#{I18n.t :minute, count: timestamp_difference/60} #{(I18n.t :ago)}" 
      else 
        return (I18n.t :few_seconds) 
    end 
  end 
end 

Αρχείο app/model/concerns/time_elapsed.rb του ResearchGr
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
</head> 
<body> 
<h1><%= (t 'email_deliver.message.invitation.header').html_safe %></h1> 
<p><%= (t 'email_deliver.message.invitation.par_one').gsub('%username%', 
@current_user.username).gsub('%project_title%', @project.title).html_safe 
%></p> 
<p><%= (t 'email_deliver.message.invitation.par_two').html_safe %></p> 
</body> 

Αρχείο app/views/user_mailer/invite_email.html.erb του ResearchGr 

 

<%= (t 'email_deliver.message.invitation.header') %> 
=============================================== 
 
<%= (t 'email_deliver.message.invitation.par_one').gsub('%username%', 
@current_user.username).gsub('%project_title%', @project.title) %> 
 
<%= (t 'email_deliver.message.invitation.par_two') %> 

Αρχείο app/views/user_mailer/invite_email.text.erb του ResearchGr 
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require '/opt/config.rb' 
require 'mysql2' 
require 'active_support/time' 
 
begin 
  db = Mysql2::Client.new(:host => DB_LOCAL, :username => DB_RES_USER, 
:password => DB_RES_PASS, :database => DB_RESEARCHGR) 
rescue Mysql2::Client.error 
  puts 'Oh noes! We could not connect to our database. -_-;' 
  exit 1 
end 
 
begin 
  # Get unix timestamp 1 month ago from execution time in UTC. 
  one_month_ago = 1.month.ago.to_i - Time.now.utc_offset 
 
  # Select users to be deleted 
  query = "SELECT users.id 
           FROM users, user_infos 
           WHERE user_infos.deleted = 1 
             AND user_infos.user_id = users.id 
             AND UNIX_TIMESTAMP(users.updated_at) < #{one_month_ago}" 
  result = db.query(query) 
 
  result.each do |res| 
    # Delete user info 
    query2 = "DELETE FROM user_infos WHERE user_id = #{res['id']}" 
    db.query(query2) 
 
    # Delete user 
    query3 = "DELETE FROM users WHERE id = #{res['id']}" 
    db.query(query3) 
  end 
ensure 
  puts "[#{Time.now}] - Users deleted: #{result.size}" 
  db.close 
end 

 Αρχείο deleted_users.rb 
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# DB Connection Constants 
 
# Hosts 
 
DB_LOCAL = 'localhost' 
DB_CLOUD_SQL = 'xxx.xxx.xxx.xxx' # Cloud SQL instance IP goes here 
 
# Databases 
 
DB_RESEARCHGR = 'db_name' 
 
# Credentials 
 
DB_RES_USER = 'db_username' 
DB_RES_PASS = 'db_password' 

Αρχείο config.rb 


