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Περίληψη
Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών έχει γεννήσει την ανάγκη
εύρεσης νέων λύσεων στον τομέα της Πληροφορικής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον
μεγάλο όγκο δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν χρήστες και επιχειρήσεις
καθημερινά. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί και στον τομέα των βάσεων δεδομένων
γράφων, ο οποίος παρέχει λύσεις σε περιορισμούς που προέκυψαν στη χρήση των
σχεσιακών βάσεων.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την καταλληλόλητα της εφαρμογής των
βάσεων δεδομένων τύπου γράφων στην ανάπτυξη εργαλείου υποβοήθησης τελικών
χρηστών για τον σχεδιασμό εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων γράφων. Για τον σκοπό
της έρευνας δημιουργήθηκε ένα online EUD εργαλείο υποστηριζόμενο από την μη
σχεσιακή βάση γράφων Neo4j. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση της
εφαρμογής με μία προγενέστερη μορφή του εργαλείου που είχε δημιουργηθεί στο
πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας «Ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαλείου End-User
Development υποβοήθησης κατασκευής Βάσεων Γράφων από τελικούς χρήστες» που
χρησιμοποιούσε σχεσιακή βάση. Η σύγκριση διεξήχθη σε επίπεδο ευελιξίας σχεδιασμού,
δεδομένου του τύπου των βάσεων, αλλά και εξετάζοντας τους αντίστοιχους χρόνους
απόδοσης κατά την εκτέλεση των ίδιων ερωτημάτων στις δύο βάσεις.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα έδειξαν ότι η μη-σχεσιακή βάση
παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής και ο χρόνος
εκτέλεσης των ερωτημάτων είναι αρκετά μικρότερος. Βάσει των αποτελεσμάτων,
συμπεραίνεται ότι οι βάσεις δεδομένων τύπου γράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
EUD εργαλεία, ωστόσο λόγω έλλειψης σχετικής βιβλιογραφίας στον τομέα αυτό, η
έρευνα παραμένει σε πρώιμο στάδιο.
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Abstract
The galloping technological advances of the recent years have given rise to a need for
search for new solutions in the field of Informatics. This is due to the fact that users and
corporations alike are required to manage a great volume of data on a daily basis. Great
progress has been achieved in the field of Graph Databases, providing solutions to the
limitations of usage of the relational databases.
This thesis is studying how suitable it is to apply an End-User development tool when
designing data management applications. For the purpose of the research, an online EUD
tool, supported by the non-relational database Neo4j, was developed. After that, the tool
got compared to an earlier version of its, which had been designed during the thesis
“Development and evaluation End-User Development design tool of graph databases”
where a relational database had been used. The comparison was focused on the design
flexibility of the two databases and the corresponding time of response of each when
executing the same queries.
The accruing results show that non-relational databases are more flexible when it comes
to design and the time of response is shorter than in the case of relational databases. Based
on this, it is concluded that graph databases are suitable for EUD tools, however, due to
the lack of relevant literature, research is still at an early stage.
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1. Εισαγωγή
Με τον καιρό οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυξάνονται και ο όγκος των δεδομένων
πληθαίνει, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη εύρεσης νέων τεχνολογικών λύσεων στον
τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι νέες προσεγγίσεις, συχνά αφορούν τις
τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις
διαδεδομένες σχεσιακές ΒΔ στις μη-σχεσιακές ΒΔ. Ο μη-σχεσιακός τύπος βάσεων οι
φαίνεται να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες, εστιάζοντας στο μεγάλο όγκο δεδομένων,
την πολυπλοκότητα αλλά και την ευελιξία που χρειάζεται η διαχείρισή τους.
Σύμφωνα με άρθρο που γράφτηκε από τον Matt Asay “NoSQL databases eat into the
relational database market”, υποδηλώνεται η διαρκής ανάπτυξη των μη-σχεσιακών
βάσεων δεδομένων. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάχθηκε,
παρατηρήθηκε η διαδεδομένη χρήση μη-σχεσιακών βάσεων δεδομένων, συμπεραίνοντας
ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν σε αυτή την τεχνολογία, αναμένοντας το ίδιο επίπεδο
αποτελεσμάτων ενώ ταυτόχρονα μειώνεται σημαντικά το κόστος. Ωστόσο αξίζει να
σημειωθεί ότι οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων παραμένουν στην κορυφή της λίστας.
(Győrödi, R., Győrödi, & Sotoc, 2015)
Μία δημοφιλής επιλογή των επιχειρήσεων θεωρείται πλέον η χρήση ΒΔ Γράφων (Graph
Data Base), καθώς παρατηρείται η αύξηση της χρήσης της στην ανάπτυξη εφαρμογών σε
ποικίλους τομείς όπως κοινωνικά δίκτυα, complex networks, information networks κα.
(Renzo & Gutierrez, 2008).
Ερευνητικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι εξέταση του
ερωτήματος εάν οι Βάσεις δεδομένων τύπου γράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
EUD (End-User Development) εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψη την ευχρηστία, την
αποδοτικότητα και τον χρόνο εκτέλεσης κάθε ερωτήματος στη βάση. Για την μελέτη και
την διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας, δημιουργήθηκε ένα web based online tool, το
οποίο επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές
διαχειρίσεις δεδομένων. Αποτελεί μία διαφορετική έκδοση του εργαλείου End-User
Development, το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του κ.
Γκάρλα Ευριπίδη «Ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαλείου End-User Development
υποβοήθησης κατασκευής Βάσεων Γράφων από τελικούς χρήστες». Το online tool είναι
συνδεδεμένο με την βάση δεδομένων γράφων Neo4j και παράλληλα χρησιμοποιεί
έννοιες των γράφων κατά τον σχεδιασμό της εκάστοτε εφαρμογής.
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
2.1 End User Development
Εξετάζοντας τον τομέα της ανάπτυξης προγραμμάτων από τελικούς χρήστες (End User
Development) και την γενικότερη τεχνολογική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται στην
σύγχρονη εποχή, παρατηρείται ότι όλο και περισσότεροι χρήστες απαιτείται να
δραστηριοποιηθούν στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Καλούνται να
σχεδιάσουν εφαρμογές που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, είτε σε επαγγελματικό είτε σε
προσωπικό επίπεδο, εξαλείφοντας τυχόν δυσκολίες που υπήρχαν στο παρελθόν.
Γενικότερα, οι τελικοί χρήστες θεωρούνται όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με
εφαρμογές ιστού ή λογισμικού, χωρίς να κατηγοριοποιούνται ή να διαχωρίζονται βάση
κριτηρίων ή ικανοτήτων. Είναι οι χρήστες οι οποίοι καθημερινά χρησιμοποιούν
εφαρμογές για να επωφεληθούν και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, η καταγωγή τους, το εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό τους
υπόβαθρο. (Costabile, Fogli, Fresta, Mussio, & Piccinno, 2004)
Ως Ανάπτυξη Προγραμμάτων από τελικούς Χρήστες ορίζεται το σύνολο των μεθόδων,
τεχνικών και πρωτότυπων εφαρμογών που επιτρέπουν χρήστες χωρίς επαγγελματική
προγραμματιστική εμπειρία να δημιουργούν, επεξεργάζονται και επεκτείνουν λογισμικά.
(Lieberman, Paternò, & Wulf, 2006).
Ωστόσο, η συνεχόμενη εξέλιξη των τομέων της τεχνολογίας και των πληροφοριακών
συστημάτων δεν συμβαδίζει απαραίτητα με την μεταβολή στο δυναμικό των χρηστών.
Κατά την εξέλιξη του τομέα του End-User Development έχει παρατηρηθεί ένα χάσμα
ανάμεσα στους επαγγελματίες προγραμματιστές και στην ανάπτυξη EUD εργαλείων. Οι
απαιτήσεις των χρηστών μεταβάλλονται διαρκώς, αναζητώντας νέες λύσεις για την
ικανοποίηση των αναγκών τους. (Paternò, 2013)

2.2 Σχετική Έρευνα
Η κατηγοριοποίηση του τομέα του End-User Development έχει προσεγγιστεί από
διάφορους ερευνητές με εναλλακτικούς τρόπους.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, ο Spahn το 2008 έκανε τον διαχωρισμό μεταξύ της
πολυπλοκότητας του σχεδιασμού, που αφορά τις γνώσεις του τελικού χρήστη για τα
9

διαφορά συστήματα που χρησιμοποιεί, και της δύναμης της ευελιξίας, η οποία ορίζεται
ως το επίπεδο της προσαρμοστικότητας και της επέκτασης που μπορεί να παρουσιάσει
κάποιο λογισμικό κατά την χρήση του.
Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού είχε αναλυθεί εκτενέστερα από τους Nardi & Miller
το 1990, όπου στη μελέτη τους πήραν ως κριτήριο την τεχνολογική κατάρτιση των
χρηστών (Spahn, Dorner, & Wulf, 2008) . Συγκεκριμένα, οι non-programmers είναι
χρήστες με ελάχιστη ή καθόλου γνώση στον τομέα της πληροφορικής, οι local developers
αφορούν χρήστες με κατάρτιση σε ορισμένους τομείς και ως programmers ορίζονται όσοι
έχουν ευχέρεια με όρους της πληροφορικής και διαφόρων ειδών τεχνολογίες.
Επιπρόσθετα, έλαβαν υπόψη τους ως κριτήριο και το ενδιαφέρον των χρηστών για την
τεχνολογία των υπολογιστικών συστημάτων. Στην μελέτη αυτή οι ερευνητές
χαρακτηρίζουν τους non-programmers ως χρήστες που εξειδικεύονται σε τομείς που
χρειάζονται διάφορες εργασίες με τεχνολογικό υπόβαθρο, ενώ, ως local developers &
programmers, χρήστες άμεσα συνδεδεμένους με τομείς της πληροφορικής, με τους
τελευταίους ωστόσο να έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση και γνώση στον τομέα. (Nardi &
Miller, 1990)
Ο Mørch το 1997 ανέπτυξε τα τρία επίπεδα εξειδίκευσης τελικών χρηστών σχετικά με
τις τεχνικές εξατομίκευσης (customization techniques), εξατομίκευση, ενσωμάτωση και
επέκταση. Κατά την εξατομίκευση μορφοποιείται η αναπαράσταση των αντικειμένων
στο σύστημα. Η ενσωμάτωση προσθέτει λειτουργικότητα στην εφαρμογή, συνδέοντας
τα τμήματα της εφαρμογής. Η επέκταση επιτυγχάνεται μόνο εφόσον έχει θεμελιωθεί η
ενσωμάτωση, διότι μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα της εφαρμογής. Πρόκειται
για δραστικές αλλαγές σε λειτουργικά τμήματα της εφαρμογής υλοποιημένες από τους
τελικούς χρήστες. (Mørch, 1997)

Πίνακας1: EUD approaches (Spahn, Dorner, & Wulf, 2008)
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Εξαιτίας της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης του τομέα του EUD οι τάσεις των
χρηστών, ανεξάρτητα της εξειδίκευσης τους στον τομέα της πληροφορικής,
δημιουργήσαν την ανάγκη εναλλακτικής κατηγοριοποίησης του τομέα με σκοπό την
εύρεση λύσεων για την εκπλήρωση των αυξανόμενων αναγκών τους. (Paternò, 2013).
Κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη τους αποτέλεσε και η ανάγκη δημιουργίας εργαλείων
που επιτρέπουν στους χρήστες να σχεδιάσουν οι ίδιοι τις εφαρμογές που προσαρμόζονται
στις απαιτήσεις τους ως μία μορφή εκμάθησης.
Μία χαρακτηριστική τεχνική προσέγγιση στον τομέα της εκμάθησης αποτελεί το
«programming by demonstration» (PBD) ή «programming by example». Οι χρήστες
δημιουργούν τις δικές τους εφαρμογές ακολουθώντας μία σειρά βημάτων,
επιτυγχάνοντας την αλληλεπίδραση τους με δεδομένα χωρίς να απαιτούνται γνώσεις
προγραμματισμού (Paternò, 2013). Σημαντική συνεισφορά σε αυτήν την προσέγγιση
αποτέλεσε το Peridot. Πρόκειται για ένα εργαλείο σχεδιασμού που επιτρέπει στους
χρήστες να δημιουργήσουν interfaces, μέσω του visual programming. Παρέχει την
δυνατότητα σχεδιασμού εικόνων στις οποίες στην συνέχεια προσδίδει λειτουργικότητα
μέσω input. Έτσι οι χρήστες μπορούσαν εύκολα να δημιουργήσουν interfaces με μενού,
κουμπιά, scroll bars κα. Η λειτουργικότητα του interface επιτυγχανόταν μέσω του
ποντικιού (mouse), καθώς εναλλασσόταν στα στοιχεία της οθόνης. Τότε παραγόταν ο
επιθυμητός κώδικας από το εργαλείο επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία του. (Myers,
1990)
Το End-user modifiability, μια διαφορετική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τους
Fischer και Girgensohn, σχετίζεται με την αλλαγή της λειτουργικότητας ενός
συστήματος, το οποίο χωρίζεται σε επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να
επεκτείνουν ή να μορφοποιήσουν τμηματικά ένα σύστημα για να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις τους. Οι μορφοποιήσεις που επιδέχεται το σύστημα αφορούν παραμέτρους,
την λειτουργικότητα υπαρχόντων αντικειμένων, επέκταση και δημιουργία νέων
αντικειμένων. Μέσω των παραπάνω ενεργειών το σύστημα καθίσταται ευέλικτο ως προς
τις ανάγκες των χρηστών, χωρίς να χρειάζεται η μορφοποίηση του εργαλείου για να
ακολουθήσει τις απαιτήσεις τους. (Fischer & Girgensohn, 1990)
Ανά τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη EUD εργαλείων, ένα εκ των οποίων
αφορά την ενασχόληση με τις βάσεις δεδομένων. Αυτό το είδος περιλαμβάνει είτε τον
σχεδιασμό μίας βάσης, είτε την διαχείριση δεδομένων μέσα από μια βάση με την βοήθεια
ενός interface. Το 1987, οι Bouzeghoub, Gardarin και Métais προσέγγισαν τον τομέα
σχεδιασμού βάσεων δεδομένων, δημιουργώντας το σύστημα σχεδιασμού SESCI. Οι
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ίδιοι, υποστήριξαν ότι η διαδικασία σχεδιασμού είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα.
Βασικός παράγοντας στον αποτελεσματικό σχεδιασμό, αποτελεί η εμπειρία του χρήστησχεδιαστή, διότι, καλείται να καθορίσει τις δομές και τα γνωρίσματα της βάσης σύμφωνα
με τις γνώσεις του. To SESCI ήταν ένα δια δραστικό σύστημα, βασισμένο στο
σημασιολογικό data model, που είχε ως στόχο την υποβοήθηση των χρηστών στον
σχεδιασμό βάσεων δεδομένων. Παρείχε επαρκή αριθμό αλγορίθμων και εννοιών
βασισμένων στην γνώση. Σκοπός του ήταν να υποστηρίξει τους χρήστες στην φάση του
σχεδιασμού, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης. Σύμφωνα με την
μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, η διαδικασία ξεκινούσε από την περιγραφή της
εφαρμογής και κατέληγε στον σχεδιασμό της βάσης. Οι δημιουργοί του SESCI
προσπάθησαν να διευκολύνουν τους τελικούς χρήστες και σε επίπεδο αλληλεπίδρασης
χρήστη-συστήματος, αναπτύσσοντας

interface εύκολα στην χρήση. (Bouzeghoub,

Gardarin, & Metais, 1985)
Στην συνέχεια, οι Bouzeghoub και Métais, το 1991, ανέπτυξαν μια νέα μεθοδολογία
σχεδιασμού αντικειμενοστραφή βάσης δεδομένων. Ο σχεδιασμός χωριζόταν σε δύο
επίπεδα, το σημασιολογικό και το λειτουργικό. Η προσέγγιση τους παρουσιάστηκε μέσω
του SESCI, ενός Computer-Aided Software Engineering (CASE) εργαλείου, που
αναφέρθηκε παραπάνω. (Bouzeghoub & Metais, 1991)
Γενικότερα, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων σχεδιαστών βάσεων δεδομένων,
δημιουργήθηκε η ανάγκη σχεδιασμού από μη καταρτισμένους χρήστες. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία, που απαιτεί χρόνο
και γνώσεις για την ολοκλήρωση της. Σύμφωνα με τους Storey και Goldstein, 1993, η
τεχνολογική ανάπτυξη και η τεχνική νοημοσύνη βοήθησαν στην βελτίωση της
κατάστασης, καθώς αναπτύχθηκαν αρκετά εργαλεία σχεδιασμού βάσεων δεδομένων.
Τέτοια εργαλεία υποβοήθησης είναι το Intelligent interview system(I2S), το Computer
aided requirements synthesis (CARS) κα.
Το Intelligent interview system βασιζόταν στην υπόθεση ότι οι χρήστες δεν ήταν
εξοικειωμένοι σε τεχνολογικές έννοιες. Σκοπεύοντας στην κατανόηση των αναγκών
τους, δεχόταν τις απαιτήσεις των χρηστών και τους επέτρεπε να ασχοληθούν με τον
ορισμό σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων, χωρίς να μπορούν να εμπλακούν περαιτέρω στις
ιδιότητές των οντοτήτων.

12

Το σχεδιαστικό εργαλείο Computer aided requirements synthesis (CARS), απαιτούσε την
ύπαρξη ανάλυσης και συλλογής των απαιτήσεων των χρηστών, τα οποία τα ενσωμάτωνε
σε ένα view μέσω προκαθορισμένων οντοτήτων. (Storey & Goldstein, 1993)
Σύμφωνα με τον Borges, 2010, για να δημιουργηθεί μια εφαρμογή διαχείρισης
δεδομένων από χρήστες χρειάζεται κάποια εξοικείωση σε βασικές έννοιες ή στην SQL.
Συναφής είναι η περίπτωση του VISQUE, ενός web based εργαλείου που σχεδιάστηκε
επιτρέποντας τους χρήστες να δημιουργούν

οπτικά ερωτήματα στην βάση ενώ

ταυτόχρονα δημιουργείται αυτόματα το ερώτημα στην SQL. Σε αυτό το σενάριο οι
χρήστες δεν χρειαζόταν να έχουν κάποιο επίπεδο κατανόησης στην αντίστοιχη γλώσσα,
εν τούτοις ήταν γνώστες των εννοιών και των συμβόλων που αφορούν γλώσσα
διαχείρισης δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο ότι η εφαρμογή
είναι εύκολη στην λειτουργία, προσφέροντας ευχαρίστηση στους χρήστες καθώς
μπορέσαν αποτελεσματικά να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες από την βάση του
συστήματος. (Borges & Macías, 2010)
Δεδομένου ότι οι χρήστες ποικίλουν στο επίπεδο εκπαίδευσης, στις ικανότητες χρήσης
και κατανόησης της προγραμματιστικής λογικής θα πρέπει το εργαλείο αυτό να
σχεδιαστεί με τον πιο απλό τρόπο προσφέροντας ευκολία και κατανόηση κατά την χρήση
του.
Χρησιμοποιώντας το παραπάνω γεγονός ως παράγοντα στον τομέα της έρευνας,
διεξήχθη μελέτη σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα που μπορεί να υλοποιηθεί ένα
εργαλείο υποβοήθησης τελικών χρηστών για την ανάπτυξη εφαρμογών.
Στην προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους τελικούς χρήστες
και τις ορολογίες των βάσεων δεδομένων έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες
προσεγγίζοντας το θέμα από μία πιο δημιουργική οπτική. Η ιδέα αυτή αφορά το «Simpletalking» σύμφωνα με την οποία οι χρήστες «επικοινωνούν» με το σύστημα, το οποίο τους
βοηθά να σχεδιάσουν την βάση δεδομένων που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Ειδικότερα,
οι χρηστές μπορούν να εκφράσουν με λέξεις όλες τις οντότητες που θέλουν να
δημιουργήσουν και τις συσχετίσεις μεταξύ τους, με απώτερο σκοπό να τις διαχειριστούν
στο database schema που θα σχεδιαστεί.
Βάσει της παραπάνω προσέγγισης διεξήχθη έρευνα στην οποία

δημιουργήθηκε

πειραματικά ένα εργαλείο υποβοήθησης για την δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης
δεδομένων, που επικεντρωνόταν στον χρήστη. Στο πείραμα συμμετείχαν φοιτητές, οι
οποίοι κλήθηκαν να υλοποιήσουν ένα σενάριο σχεδίασης εφαρμογής ενός dvd-store,
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σχεδιάζοντας στην ουσία το αντίστοιχο σύστημα διαχείρισής δεδομένων στηριζόμενο
στο σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων. (Protogeros & Tzafilkou, 2015)
Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί η διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη και
αξιολόγηση εργαλείου End-User Development υποβοήθησης κατασκευής Βάσεων
Γράφων από τελικούς χρήστες» στα πλαίσια της οποίας

σχεδιάστηκε εργαλείο

ακολουθώντας την προσέγγιση του «Simple Talking» με την διαφορά ότι οι χρήστες
πλέον σχεδιάζουν μία εφαρμογή βασισμένοι στο μοντέλο των βάσεων δεδομένων
γράφων. (Γκάρλας,

2018)

Τα

αποτελέσματα της

έρευνας

χαρακτηρίστηκαν

ικανοποιητικά καθώς οι χρήστες ανταποκρίθηκαν αρκετά αποδοτικά, παραμένοντας
εντός των χρονικών περιθωρίων επίλυσης που είχαν καθοριστεί. Ωστόσο επισημάνθηκε
ότι η έρευνα ανήκει σε ένα πρώιμο στάδιο όσον αφορά την ανάπτυξη εργαλείων EndUser κατασκευής εφαρμογών βασισμένων σε βάσεις γράφων.

2.3 Σύγκριση Σχεσιακής Βάσης με Βάση Γράφων

Εξετάζοντας τις περιπτώσεις μελέτης που αναφέρθηκαν, παρουσιάζει ενδιαφέρον η
σύγκριση των δύο ειδών βάσεων δεδομένων που κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να
σχεδιάσουν. Αφενός υπάρχει το σχεσιακό μοντέλο το οποίο έχει επικρατήσει στην αγορά
προσφέροντας υποστήριξη εδώ και πολλά χρόνια, αφετέρου οι βάσεις δεδομένων
γράφων, νεότερες τεχνολογικά, προσφέρουν λύσεις που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν
με τις σχεσιακές βάσεις.
Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων εδραίωσε την θέση του στην αγορά
επιτρέποντας στους χρήστες να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους μέσα σε πίνακες.
Χρησιμοποιήθηκε στην πλειοψηφία των εφαρμογών συνδέοντας δεδομένα διαφορετικών
πινάκων μέσω των συσχετίσεων προσφέροντας στους εμπλεκόμενους την δυνατότητα
ανάκτησης των κατάλληλων πληροφορίων.
Όμως η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων δημιούργησε
νέες ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούσαν στηριχθούν από τις ήδη υπάρχουσες λύσεις των
σχεσιακών βάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη του Παγκόσμιου
Ιστού που εμπλέκεται με πολύπλοκα δίκτυα συσχετίσεων και δεδομένα μεγάλου όγκου.
Οι σχεσιακές βάσεις χρησιμοποιούν μία πολύ συγκεκριμένη λογική στην συσχέτιση των
δεδομένων, μέσω των μοναδικών κλειδιών που υπάρχουν στους πίνακες. Αυξάνοντας
τον όγκο των δεδομένων πολλές φορές τα συγκεκριμένα κλειδιά δεν επαρκούν στην
14

ανάκτηση συγκεκριμένης ομάδας δεδομένων. Στην περίπτωση του Παγκόσμιου ιστού, οι
υπερσύνδεσμοι ενώνονται με τρόπο που καθιστά σχεδόν αδύνατη την αποθήκευση τους
σε σχεσιακή βάση. (Batra & Tyagi, 2012)
Αντιθέτως, οι μη-σχεσιακές βάσεις δεδομένων παρουσιάζουν μεγάλη δυνατότητα
κλιμάκωσης, και υψηλή απόδοση, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για την
διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. (Győrödi, R., Győrödi, & Sotoc, 2015)
Κριτήρια της συγκριτικής ανάλυσης που αναπτύχθηκε μεταξύ της MySQL και Neo4j,
αποτέλεσαν το επίπεδο ωριμότητας, η ασφάλεια καθώς και η ευελιξία.
Όσον αφορά το επίπεδο ωριμότητας των δύο τύπων βάσεων το γεγονός ότι οι σχεσιακές
ήταν οι πρώτες που αναπτύχθηκαν καθιστούν μεγαλύτερη την σταθερότητα τους. Στο
Γράφημα 1 παρουσιάζεται χρονολογικά η εξέλιξη των μοντέλων των βάσεων.

Γράφημα 1: Η εξέλιξη των database models(βασισμένη στο διάγραμμα του A.O.Mendelzon) (Renzo &
Gutierrez, 2008)

Σύμφωνα με το Γράφημα 1 του A.O.Mendelzon, η εξέλιξη του μοντέλου της βάσης
δεδομένων γράφων ξεκίνησε την δεκαετία του 1990 επηρεασμένη από το Semantic
database model και την θεωρία των Γράφων που διαμορφώθηκε πριν το 1970. (Renzo &
Gutierrez, 2008). Η Neo4j 1.1 είναι μια μη σχεσιακή ΒΔ, η οποία κυκλοφόρησε τον
Φεβρουάριο του 2010 και συνεχίζει να αναπτύσσεται, με αποτέλεσμα να μην έχει
παρουσιάσει το ίδιο επίπεδο δοκιμής και εφαρμογής σε σχέση με τις σχεσιακές βάσεις,
γεγονός που την καθιστά πιο ασταθής.
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Σχετικά με την ευελιξία που παρουσιάζουν τα μοντέλα των βάσεων, γνωρίζουμε ότι το
σχήμα στις σχεσιακές βάσεις είναι σταθερό και δεν μεταβάλλεται εύκολα. Αυτό
προκύπτει από τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων σε πίνακες αλλά και την χρήση
επαρκών κλειδιών για την ανάκτηση τους. Πιο συγκεκριμένα, μεταβάλλοντας την δομή
των πινάκων σε σχεσιακές βάσεις, προσθέτοντας ή νέα πεδία ή συσχετίσεις μεταξύ των
πινάκων, απαιτείται αναθεώρηση ολόκληρης της βάσης καθώς πιθανόν να πρέπει να
αλλάξει και το αντίστοιχο κλειδί του πίνακα. Αντιθέτως, οι βάσεις δεδομένων τύπου
γράφων δεν παρουσιάζουν τέτοιους περιορισμούς. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε
κόμβους (nodes), επιτρέποντας ελεύθερα μεταβολές μεταξύ των σχέσεων (relationships)
που τους ενώνει, χωρίς να επηρεάζεται η δομή και λειτουργικότητα του γραφήματος.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση των Batra και Tyagi στην πειραματική μελέτη
των χρόνων εκτέλεσης των queries ανάμεσα στην σχεσιακή βάση MySQL και την βάση
γράφων Neo4j. Έπειτα από την εκτέλεση ίδιων ερωτημάτων στις αντίστοιχες γλώσσες
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι χρόνοι απόκρισης των γράφων είναι μικρότεροι
συγκριτικά με το σχεσιακό μοντέλο. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι στις σχεσιακές
βάσεις, γίνεται αναζήτηση σε ολόκληρο το πίνακα και μετέπειτα καταλήγει στο σετ
δεδομένων που ικανοποιεί την εκάστοτε συνθήκη. Ενώ στην περίπτωση των γράφων, τα
αποτελέσματα ανακτώνται μέσω εγγραφών που είναι άμεσα συνδεμένες με τις
ζητούμενες, χωρίς να χρειάζεται πλοήγηση σε όλους τους κόμβους του γραφήματος.
(Batra & Tyagi, 2012) . Αυτό αποκαλείται «μετάβαση» (traversal) και αποτελεί κύρια
λειτουργία για την ανάκτηση δεδομένων. Στην περίπτωση της Neo4j είναι σημαντικό να
επισημανθεί ότι υπάρχουν global indexes που χρησιμοποιούνται μόνο για την εύρεση
του σημείου εκκίνησης μιας διέλευσης, μειώνοντας τον χρόνο ανάκτησης δεδομένων.
(Miller, 2013)
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3. Μεθοδολογία
Η βασική ιδέα πίσω από την κατασκευή του online εργαλείου υποβοήθησης τελικών
χρηστών στην κατασκευή online εφαρμογών αποτελεί η απλότητα. Σκοπός ήταν να
δημιουργηθεί ένα εργαλείο εύχρηστο προς τους χρήστες χωρίς να απαιτεί γνώσεις
πληροφορικής για τον σχεδιασμό εφαρμογών . Καθοδηγούμενη από την προσέγγιση του
«simple-talking», έγινε προσπάθεια δημιουργίας μίας πλατφόρμας στην οποία οι χρήστες
καθοδηγούνται «ενστικτωδώς» στο σχεδιασμό της εφαρμογής που εξυπηρετεί τις
ανάγκες τους.
3.1 Βάση Δεδομένων
Για την ανάλυση και την απάντηση στο βασικό ερώτημα της έρευνας, εάν οι Βάσεις
δεδομένων τύπου γράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε EUD (End-User
Development) εργαλεία αλλά και για να επιτευχθεί «ενστικτωδώς» ο σχεδιασμός
εφαρμογών μέσω της πλατφόρμας, χρησιμοποιήθηκε μη-σχεσιακή βάση, τύπου γράφων.
Στο αρχικό πλάνο του σχεδιασμού του εργαλείου υποβοήθησης χρηστών, αποφασίστηκε
να χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων AgensGraph. Πρόκειται για μία σχετικά νέα
τεχνολογία, καθώς η αρχική έκδοση ήταν το 2016, ανοιχτού κώδικα Η επιλογή προέκυψε
μέσω σύντομης έρευνας στον τομέα των βάσεων τύπου γράφων, λαμβάνοντας υπόψη
κυρίως το γεγονός ότι η συγκεκριμένη βάση παρουσιάζει συμβατότητα με το σχεσιακό
μοντέλο. Συγκεκριμένα, αποτελεί ένα multi-model βάσης δεδομένων που έχει κτιστεί
πάνω στην PostgreSQL υποστηρίζοντας παράλληλα την SQL και την Cypher,
προσφέροντας, με αυτόν τον τρόπο, στον χρήστη μεγάλη ευελιξία. Επιτρέπει, επίσης, την
αποθήκευση δομημένων δεδομένων στην βάση γράφων. (AgensGraph, n.d.)
Στο Πίνακα 2 παρουσιάζεται σύγκριση της AgensGraph με άλλες μη σχεσιακές βάσεις,
παρεχόμενη από την επίσημη ιστοσελίδα της AgensGraph.
Graph Model

Relational
Model
yes

Document
Model
yes

Key-value Store
Model
yes

AgensGraph

yes

ArangoDB

yes

no

yes

yes

Couchbase

no

no

yes

yes

Neo4j

yes

no

no

no

OrientDB

yes

no

yes

yes

CosmosDB

yes

no

yes

yes

Neptune

yes

no

no

no

Πίνακας 2: σύγκριση AgensGraph με μη σχεσιακές βάσεις (AgensGraph, n.d.)
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Δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ δύο End User εργαλείων,
καθοριστικός παράγοντας επιλογής της AgensGraph αποτέλεσε η συμβατότητα στην
PostgreSQL η οποία χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη έκδοση του εργαλείου
υποβοήθησης.
Ωστόσο, σε πρώιμο στάδιο της κατασκευής του πρωτότυπου παρουσιάστηκαν
περιορισμοί, οι οποίοι στη συνέχεια κρίθηκαν αποτρεπτικοί ως προς την υλοποίηση του.
Σε πρώτο στάδιο εγκαταστάθηκε η βάση και συνδέθηκε μέσω του jdbc με την java, τη
γλώσσα στην οποία κατασκευάστηκε το εργαλείο υποβοήθησης χρηστών. Έπειτα,
δημιουργήθηκαν, δοκιμαστικά, μέθοδοι μέσω των οποίων έγινε προσπάθεια σχεδιασμού
ερωτημάτων στην βάση για την δημιουργία και την ανάκτηση δεδομένων από την βάση.
Η δημιουργία νέων κόμβων στην βάση έγινε με επιτυχία, ωστόσο παρατηρήθηκε
πρόβλημα στην διαδικασία ανάκτησης δεδομένων, καθώς υπήρξε πρόβλημα
αναφερόμενο σε κάποιο αντικείμενο του jdbc. Παρόλο που δοκιμάστηκαν διάφορες
εναλλακτικές λύσεις, το πρόβλημα δεν μπορούσε να επιλυθεί και κατ’ επέκταση οδήγησε
στην αντικατάσταση της βάσης δεδομένων.
Επόμενη και καταλυτική επιλογή αποτέλεσε η Neo4j Graph Database. Η Neo4j είναι μια
βάση ανοιχτού κώδικα που έχει εφαρμοστεί σε τομείς όπως οικονομικά, ανάλυση
δεδομένων, fraud detection κα. Η αρχική της έκδοση παρουσιάστηκε το 2007 και η
τελευταία τον Αύγουστο το 2021, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται διαρκώς παρέχοντας
στους χρήστες όλο και περισσότερες λύσεις. (neo4j, n.d.)
Για την κατασκευή πρωτότυπου εργαλείου υποβοήθησης χρηστών χρησιμοποιήθηκε η
community edition 4.2.2 και η γλώσσα προγραμματισμού Java. Η πλατφόρμα που
δημιουργήθηκε, αφορά ένα web dynamic, maven project που βασίζεται στην έννοια του
Project object model (POM).

3.2 Σχεδιασμός Μοντέλου Γράφων
Για τον καθορισμό του κατάλληλου μοντέλου γράφων, χρησιμοποιήθηκε η περίπτωση
μελέτης της διπλωματικής εργασίας «Ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαλείου End User
Development υποβοήθησης κατασκευής Βάσεων Γράφων από τελικούς χρήστες» του κ.
Γκάρλα Ευριπίδη. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε ως καθοδήγηση η άσκηση που
κλήθηκαν να επιλύσουν οι χρήστες που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως αναφέρθηκε και
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σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι συμμετέχοντες σχεδίασαν μία εφαρμογή που αφορούσε
την διαχείριση ενός dvd-store.
Το μοντέλο του γραφήματος που σχεδιάστηκε για το εργαλείο είναι «whiteboardfriendly» ένας όρος που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο χρήσης της βάσης Neo4j. (Graph
Modeling Guidelines, n.d.) Βάσει της συγκεκριμένης λογικής αλλά και της έννοιας του
reverse engineering, αρχικά, σημειώθηκαν οι οντότητες που απαιτούνται για την
δημιουργία της εφαρμογής του dvd-store, καθώς και οι συσχετίσεις τους. Στην συνέχεια,
οι οντότητες συνδέθηκαν με την αντίστοιχη εφαρμογή και τέλος με τον κατάλληλο
χρήστη.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μοντέλο γράφων που δημιουργήθηκε εν τέλει,
παρουσιάζει ομοιότητες με τον όρο της κληρονομικότητας στον αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό. Οι κόμβοι που δημιουργούνται κατά την διάρκεια αλληλεπίδρασης του
χρήστη με την συγκεκριμένη πλατφόρμα κληρονομούν ιδιότητες από τον γονικό κόμβοοντότητα. Ο λόγος, για τον οποίο διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο, είναι
για να βοηθάει κατά την διάρκεια ανάκτησης των δεδομένων. Οι ιδιότητες που
κληρονομούνται από κόμβο σε κόμβο λειτουργούν, κατά κάποιο τρόπο, ως μοναδικά
αναγνωριστικά σε αντίστοιχο σχεσιακό μοντέλο βάσης. Ταυτόχρονα, επιτρέπει τον
αποτελεσματικό διαχωρισμό οντοτήτων και σχέσεων σε ένα περιβάλλον όπου ο ίδιος
κόμβος μπορεί να δημιουργηθεί και από διαφορετικό χρήστη.
Κατά την διάρκεια δοκιμαστικής εκτέλεσης του συγκεκριμένου εργαλείου υποβοήθησης
τελικών χρηστών, παρατηρήθηκε, ότι όταν μέσω του προφίλ διαφορετικών χρηστών
δημιουργούταν ο ίδιος κόμβος, οι σχέση που συνέδεε τον κόμβο με τον χρήστη
δημιουργούταν αυτόματα και στον άλλο χρήστη. Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η
συγκεκριμένη περίπτωση όπως δημιουργήθηκε στον client της βάσης.

Γράφημα 2: Πρόβλημα σχεδιασμού μοντέλου Γράφων
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Οι κόκκινοι κόμβοι απεικονίζουν δοκιμαστικούς χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι
μέσω του προφίλ τους δημιούργησαν διάφορες εφαρμογές. Οι εφαρμογές που
κατασκευάστηκαν αντιστοιχούν στους πράσινους κόμβους. Ωστόσο, και οι δύο χρήστες
επέλεξαν να ονομάσουν τις εφαρμογές τους με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που τις συνέδεσε
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί και να επηρεαστεί ολοκληρωτικά η δομή και
η λειτουργικότητα των εφαρμογών τους.
Λαμβάνοντας υπόψη των παραπάνω περιορισμό, το μοντέλο που δημιουργήθηκε
διαχωρίζει εξ ολοκλήρου τους χρήστες της βάσης, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία
της πλατφόρμας αλλά και την ευκολότερη ανάκτηση δεδομένων του διαχειριστή.

3.3 Διαδικασία Εξέτασης Εφαρμογής
Για την απάντηση του βασικού ερωτήματος της έρευνας, εάν μπορούν οι βάσεις
δεδομένων τύπου γράφων να χρησιμοποιηθούν σε EUD εργαλεία υποβοήθησης τελικών
χρηστών, θα γίνει σύγκριση μεταξύ δύο όμοιων εφαρμογών.
Η αρχική εκδοχή του εργαλείου υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας σχεσιακή βάση και
παρέπεμψε τους συμμετέχοντες της έρευνας να δημιουργήσουν μέσω του εργαλείου μία
εφαρμογή τύπου γράφων βασισμένη στο σενάριο που τους δόθηκε.
Για την διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκε ανάκτηση της
προηγούμενης βάσης δεδομένων μέσω του pgAdmin 4 εργαλείου. Έπειτα από την
ανάκτηση της βάσης, δημιουργήθηκε το Entity-Relationship Diagram (ERD), το οποίο
παρέχει γραφική απεικόνιση των πινάκων, πεδίων και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ
των πινάκων. Με αυτόν τρόπο αποσκοπείται να ελεγχθεί η πολυπλοκότητα που
απαιτείται στην δομή του κάθε εργαλείου λαμβάνοντας υπόψη και τον τύπο της κάθε
βάσης.
Στη συνέχεια εκτελέστηκαν κάποια βασικά queries και στις δύο βάσεις χρησιμοποιώντας
την pSQL και την Cypher αντίστοιχα για να καταγράψουμε τους χρόνους απόκρισης του
κάθε συστήματος.
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4. Αποτελέσματα
4.1 Υποδομή
Το εργαλείο υποβοήθησης τελικών χρηστών για τον σχεδιασμό εφαρμογών διαχείρισης
βάσεων δεδομένων κατασκευάστηκε με Java και την βάση δεδομένων γράφων Neo4j.
Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η Neo4j community edition 4.2.2 όπου μέσω του Neo4j
Browser Developer Tool έγινε δυνατή η περαιτέρω ανάλυση του μοντέλου που
σχεδιάστηκε. Όλα τα Cypher queries εκτελέστηκαν μέσω του Browser παρέχοντας
ταυτόχρονα τα αποτελέσματα σε γραφική αναπαράσταση, σε πίνακα και κώδικα.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε μέσω του περιβάλλοντος Eclipse IDE.
Πρόκειται για ένα web dynamic, maven project, που βασίζεται στην έννοια του Project
object model (POM). Λόγω της web dynamic φύσης του project, η επικοινωνία της
εφαρμογής με τον client βασίζεται στα java Servlets, τα οποία επιτρέπουν την
αλληλεπίδραση χρήστη – συστήματος. Χρησιμοποιούν μεθόδους «doPost» και «doGet»
στέλνοντας HttpServlet request και response με διάφορες παραμέτρους, επιτυγχάνοντας
τέλος την αλληλεπίδραση με την βάση δεδομένων. Για την υποστήριξη των java Servlets
χρησιμοποιήθηκε ο Apache Tomcat v8.5 Server.
Η δομή του web dynamic project του EUD εργαλείου διαμορφώθηκε ως εξής:

Οι κλάσεις της java βρίσκονται αποθηκευμένες στον module Java Resources, στο φάκελο
src.
Σχετικά με τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν, στο αντίστοιχο module υπάρχουν:


Apache Tomcat v8.5



JRE System Library
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Referenced Libraries



Web App Libraries



Maven Dependencies

Στο φάκελο WebContent βρίσκονται όλα τα αρχεία jsp και html που απαιτήθηκαν για
την ολοκλήρωση της εφαρμογής, εικόνες για την μορφοποίηση της και ένα web.xml
αρχείο το οποίο καθορίζει το σημείο εκκίνησης της εφαρμογής (αρχική σελίδα).
Τέλος στο pom.xml βρίσκονται τα Maven dependencies του project.
Σχετικά με την σύνδεση της βάσης, η Neo4j συνδέθηκε με το web dynamic java project
μέσω driver «neo4j-java-driver-4.1.1» που παρέχεται από την ιστοσελίδα της βάσης.

4.2 Μοντέλο Γράφων EUD
Βάσει του αρχικού πλάνου για την ανάπτυξη του εργαλείου EUD και της μεθοδολογίας
που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο σχεδιάστηκε το μοντέλο γράφων της
εφαρμογής.
Η μορφή του μοντέλου κατέληξε να είναι όπως παρουσιάζεται παρακάτω, στο Γράφημα
3.

Γράφημα 3: Γραφική απεικόνιση μοντέλου γράφων του εργαλείου υποβοήθησης EUD

Ο κόκκινος κόμβος αναπαριστά τον χρήστη της πλατφόρμας, ο οποίος δημιουργεί τον
πράσινο κόμβο που αντιστοιχεί στην εκάστοτε εφαρμογή που επιλέγει να σχεδιάσει.
Κάθε εφαρμογή διαχειρίζεται διάφορες οντότητες μπλε, κίτρινος, μοβ και γαλάζιος
κόμβος οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω των σχέσεων (edges) που ορίζει ο
χρήστης.
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Παρακάτω παρουσιάζεται το μοντέλο γράφων που δημιουργήθηκε μέσω του εργαλείου
για την διαχείριση ενός dvd-store. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι μία τέτοια
εφαρμογή μπορεί να υλοποιηθεί με περισσότερους από ένα τρόπους. Οι τρόποι αφορούν
τις επιλογές και τις προτιμήσεις του χρήστη, ποιες είναι η οντότητες για τις οποίες
ενδιαφέρεται να αποθηκεύει δεδομένα και με ποιο τρόπο οι σχέσεις των οντοτήτων
εξυπηρετούν τις ανάγκες του συστήματος διαχείρισης δεδομένων. Στα Γραφήματα 4 και
5, παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις.
1η Λύση:

Γράφημα 4: Γραφική απεικόνιση μοντέλου γράφων DVD-store εφαρμογής

2η Λύση:

Γράφημα 5: Εναλλακτική Λύση στη Γραφική απεικόνιση μοντέλου γράφων DVD-store εφαρμογής

Και στις δύο περιπτώσεις ο χρήστης μέσω της εφαρμογής του, διαχειρίζεται τις εξής
οντότητες:


Πελάτης (πορτοκαλί κόμβος)
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Ταινίες (μπλε κόμβος)



Ηθοποιοί (κίτρινος κόμβος)

Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των δύο μοντέλων σχετίζονται με τις σχέσεις των
οντοτήτων που έχει ορίσει ο χρήστης.
Στην 1ή περίπτωση υπάρχουν 2 σχέσεις που συνδέουν τις οντότητες Πελάτης-Ταινίες
Συγκεκριμένα
1. Ο Πελάτης-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ-Ταινία
2. Ο Πελάτης-ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ-Ταινία
Στην 2η περίπτωση παρουσιάζεται μόνο η σχέση «Πελάτης-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ-Ταινία»,
χρησιμοποιώντας ωστόσο ως ιδιότητα την ημερομηνία επιστροφής στη σχέση.

4.3 Εργαλείο EUD
Το εργαλείο υποβοήθησης τελικών χρηστών αποτελείται από δύο κύρια επίπεδα:
1. Χρήστη
2. Διαχειριστή
Ο διαχωρισμός τους έγκειται στους ρόλους που έχουν μέσα στην πλατφόρμα.
Ο Χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην πλατφόρμα και να κατασκευάσει εφαρμογές και
να εκτελέσει τις ήδη υπάρχουσες. Ο διαχειριστής, ωστόσο, μπορεί να διαχειριστεί και
να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ και την δραστηριότητα των χρηστών.

4.3.1 Επίπεδο Χρήστη

Το επίπεδο του χρήστη χωρίζεται σε δύο υπό-επίπεδα:
1. Κατασκευαστικό
2. Λειτουργικό
Το κατασκευαστικό επίπεδο αφορά την κατασκευή της εφαρμογής του κάθε χρήστη.
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Το λειτουργικό αφορά την εκτέλεση της εφαρμογής. Ο χρήστης εκτελεί την εφαρμογή
του, εισάγει δεδομένα και τα διαχειρίζεται, χωρίς να μπορεί να παρέμβει πλέον στη
δομή της εφαρμογής.
Με την σύνδεση του κάθε χρήστη στην πλατφόρμα μπορεί να επιλέξει το αν θα
εκτελέσει κάποια από τις ολοκληρωμένες εφαρμογές του ή θα συνεχίσει την δημιουργία
αυτών που είναι ατελείς.

4.3.1.1 Κατασκευαστικό Επίπεδο Χρηστών

Η κατασκευή εφαρμογής μέσω του EUD εργαλείου ακολουθεί την διαδικασία που
παρουσιάζεται στην Εικόνα 1:

Εφαρμογή

Οντότητες

Ιδιότητες
Οντοτήτων

Σχέσεις

Εικόνα 1: Διαδικασία σχεδιασμού εφαρμογής

Ο χρήστης συνδέεται στην πλατφόρμα και επιλέγει το να δημιουργήσει μία νέα
εφαρμογή.
Μέσω της φόρμας, στην Εικόνα 2, εισάγει το όνομα της εφαρμογής του:

Εικόνα 2: Φόρμα δημιουργίας νέας εφαρμογής

Μετά την δημιουργία ονόματος της εφαρμογής καλείται να ορίσει την 1η οντότητα που
επιθυμεί να διαχειρίζεται, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3:
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Εικόνα 3: Φόρμα δημιουργίας οντότητας

Έπειτα, στην Εικόνα 4, ακολουθεί ο ορισμός των ιδιοτήτων της οντότητας.

Εικόνα 4: Φόρμα ορισμού των ιδιοτήτων της οντότητας

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης εισάγει ιδιότητες στην φόρμα οι οποίες ταυτόχρονα
εμφανίζονται στον πίνακα που βρίσκεται κάτω από την φόρμα για τον ευκολότερο
σχεδιασμό της κύριας οντότητας.
Στην συνέχεια επιλέγει «Next» για να μεταβεί στο «Application Manager» της
εφαρμογής του, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.
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Εικόνα 5: Application Manager - Φόρμα δημιουργίας νέων οντοτήτων

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέες οντότητες στην εφαρμογή
του αλλά και να διαχειριστεί την ήδη υπάρχουσα.
Συγκεκριμένα πατώντας το κουμπί «edit» μεταβαίνει στην σελίδα μορφοποίησης της
οντότητας, Εικόνα 6, στη οποία μπορεί να προσθέσει και να διαγράψει ιδιότητες όπως
φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Εικόνα 6: Μορφοποίηση ιδιοτήτων

Μετά την μορφοποίηση και την εισαγωγή όλων των απαραίτητων οντοτήτων μέσω του
«Application Manager» οδηγείται στην σελίδα όπου καλείται να ορίζει τις σχέσεις
μεταξύ των οντοτήτων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.
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Εικόνα 7: Καθορισμός σχέσεων οντοτήτων

Εφόσον ορίσει τις σχέσεις μεταβαίνει στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής της
εφαρμογής του, Εικόνα 8.

Εικόνα 8: Ανασκόπηση εφαρμογής

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται σε πίνακα οι οντότητες με τις ιδιότητες τους καθώς
και οι σχέσεις που έχει ορίσει. Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να επεξεργαστεί
περαιτέρω την δομή της εφαρμογής του επιλέγει «Back» και επιστρέφει στο σημείο όπου
μπορεί να μορφοποιήσει τις οντότητες και τις σχέσεις. Επιλέγοντας «Finish» δεν μπορεί
να επιστρέψει ξανά στο κατασκευαστικό επίπεδο της συγκεκριμένης εφαρμογής καθώς
η δομή της «κλειδώνει» και μεταφέρεται στο «Λειτουργικό Επίπεδο».
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4.3.1.2 Λειτουργικό Επίπεδο Χρηστών

Εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει την κατασκευή της εφαρμογής του μεταβαίνει στο
interface όπου η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση, Εικόνα 9.

Εικόνα 9: Αρχική σελίδα εφαρμογής-Λειτουργικό Επίπεδο

Η αρχική σελίδα παρουσιάζει σε πίνακα τις διαθέσιμες οντότητες και το πλήθος των
αντικειμένων που περιέχουν, ενώ στον 2ο πίνακα αναφέρονται οι σχέσεις των
αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί.
Επιλέγοντας να προσθέσει δεδομένα για μία οντότητα ο χρήστης μεταφέρεται στην
αντίστοιχη φόρμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.

Εικόνα 10: Φόρμα εισαγωγής δεδομένων-ταινίες

Επιλέγοντας «see» μπορεί να δει τα δεδομένα που έχει εισάγει και μπορεί να διαγράψει
εγγραφές. Στην Εικόνα 11 παρουσιάζεται η οντότητα των Πελατών που έχουν εισαχθεί.
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Εικόνα 11: Προβολή δεδομένων οντότητας

Εάν για όλες τις οντότητες υπάρχουν δεδομένα μπορεί να προχωρήσει στον συσχετισμό
τους μέσω των σχέσεων που έχει ορίσει.
Στην Εικόνα 12, παρουσιάζεται η φόρμα συσχετισμού Ηθοποιών με τις Ταινίες:

Εικόνα 12: Φόρμα συσχετισμού Ηθοποιοί-Ταινίες

Στην οθόνη εμφανίζονται τα δεδομένα των δύο οντοτήτων που έχει εισάγει ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να προσθέσει ιδιότητα και στην εκάστοτε σχέση όπως φαίνεται
παρακάτω, στην Εικόνα 13.
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Εικόνα 13: Φόρμα συσχετισμού Ηθοποιοί-Ταινίες, ορισμός ιδιότητας στην σχέση

Στην συνέχεια από την αρχική οθόνη μπορεί να δει τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει
ανάμεσα στα αντικείμενα των οντοτήτων και τις ιδιότητες των σχέσεων, Εικόνα 14.

Εικόνα 14: Δεδομένα σχέσης Ηθοποιός-ΠΑΙΖΕΙ_ΣΕ-Ταινία

4.3.1.3 Back-End Απεικόνιση

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γραφική απεικόνιση, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6,
που δημιουργείται Back End στην βάση γράφων Neo4j μετά την εκτέλεση της
εφαρμογής:
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Γράφημα 6: Γραφική αναπαράσταση εφαρμογής myDVDStore από το Neo4j Browser

Ο κόκκινος κόμβος απεικονίζει τον χρήστη (myUser) που δημιούργησε (relationshipCREATED) την εφαρμογή – πράσινο κόμβο myDVDStore.
Η εφαρμογή διαχειρίζεται (MANAGES) τις οντότητες:


Πελάτες (πορτοκαλί κόμβοι)



Ταινίες (μπλε κόμβοι)



Ηθοποιούς (κίτρινοι κόμβοι)

Μέσω του γραφήματος παρατηρούνται και οι συσχετίσεις που έχει ορίσει ο κάθε χρήστης
για κάθε αντικείμενο. Για την ευκολότερη παρατήρηση του γραφήματος κάποιοι κόμβοι
έχουν «κρυφτεί».
Ωστόσο η εικόνα παρουσιάζει την μορφή του γραφήματος μίας εφαρμογής. Εάν
θέλουμε να παρατηρήσουμε την δραστηριότητα ενός χρήστη στην πλατφόρμα έχουμε το
Γράφημα 7:

Γράφημα 7: Γραφική αναπαράσταση χρήστη με τις εφαρμογές του
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4.3.2 Επίπεδο Διαχειριστή

Όσον αναφορά το επίπεδο του διαχειριστή πρόκειται για ένα interface στο οποίο γίνεται
η διαχείριση του εργαλείου από τον Administrator και παρέχονται πληροφορίες για τους
χρήστες, Εικόνα 15 και 16. Ειδικότερα ο Administrator μπορεί να δει για κάθε χρήστη:


Πληροφορίες για το προφίλ του (username και password)



Τον αριθμό των εφαρμογών που έχει δημιουργήσει



Ποιες από αυτές είναι ολοκληρωμένες και ποιες υπό κατασκευή



Τον μέσο χρόνο κατασκευής της εφαρμογής.

Εικόνα 15: Αρχική σελίδα Διαχειριστή

Εικόνα 16: Πληροφορίες Χρήστη
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4.4 Ανάλυση Κώδικα
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται η ανάλυση κάποιων βασικών μεθόδων και κλάσεων
που απαιτήθηκαν κατά την δημιουργία του EUD tool για την περαιτέρω επεξήγηση της
back End λειτουργίας

της εφαρμογής. Οι κλάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω

αποτελούν ένα δείγμα της συνολικής υλοποίησης του παρόντος προγράμματος.
Ξεκινώντας, οι κύριες οντότητες-κλάσεις που απαιτήθηκαν για τον σχεδιασμό της
εφαρμογής είναι:


User.java



Application.java



Entity.java

Σε αυτές τις κλάσεις πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των γνωρισμάτων- attributes που
χρησιμοποιούνται κατά την δημιουργία των κόμβων στη βάση δεδομένων.

Εικόνα 17: Application.java
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Παρατηρώντας την κλάση της Εφαρμογής, Εικόνα 17, διακρίνουμε ότι για τον αρχικό
σχεδιασμό ενός αντικειμένου απαιτείται ο ορισμός του ονόματος της εφαρμογής και
του ιδιοκτήτη.
Για την ανάπτυξη μεθόδων των οντοτήτων δημιουργήθηκαν Data Access Object
κλάσεις:


AdminDao.java



ApplicationDao.java



EntityDao.java



RegisterDao.java



LoginDao.java

Οι συγκεκριμένες κλάσεις περιέχουν μεθόδους που χρησιμοποιούνται καθ’ όλη την
διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, αλληλοεπιδρώντας με τον χρήστη και
δημιουργώντας εν τέλει την επιθυμητή τελική μορφή της εφαρμογής του χρήστη
συμβάλλοντας στην καλύτερη λειτουργία της πλατφόρμας.
Συνεχίζοντας, για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα μέσω του client,
αναπτύχθηκαν java Servlets, τα οποία επιτρέπουν την αποστολή requests στην βάση και
την απολαβή response, πυροδοτώντας την εκτέλεση των μεθόδων που έχουν σχεδιαστεί
ανά περίπτωση. Παρακάτω παρουσιάζεται δείγμα του κώδικα που αναπτύχθηκε για την
δημιουργία εφαρμογής από τον χρήστη.
Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα ο χρήστης καλείται να σχεδιάσει μία
νέα εφαρμογή, έτσι βρίσκεται στο 1ο βήμα της υλοποίησης, Εικόνα 18:

Εικόνα 18: New Application Page

Ο κώδικας της φόρμας βρίσκεται στην σελίδα newapplication.jsp, Εικόνα 19, της
εφαρμογής:

35

Εικόνα 19: Κώδικας φόρμας δημιουργίας εφαρμογής

Πρόκειται για μία φόρμα με μέθοδο Post, που ενεργοποιεί την λειτουργία του Servlet
«NewApp» στέλνοντας τις κρυφές παραμέτρους (appowner, pswd) του χρήστη για την
ταυτοποίηση του και την παράμετρο που πληκτρολογεί ο χρήστης για την δημιουργία
της εφαρμογής. Συνεπώς, κλικάρωντας το κουμπί «Create» στην New Application του
Browser, ο χρήστης δημιουργεί μία νέα εφαρμογή.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Servlet, Εικόνα 20, ενεργοποιούνται οι μέθοδοι που
ακολουθούν:

Εικόνα 20: Servlet doPost

O Server δέχεται τις παραμέτρους που έχει ορίσει ο χρήστης μέσω της φόρμας.
String appname = request.getParameter("appname");
String appowner= request.getParameter("appowner");
String pswd= request.getParameter("pswd");

Έπειτα δημιουργεί ένα στιγμιότυπο-instance χρησιμοποιώντας ως γνωρίσματα τις
παραμέτρους
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Application myapp = new Application(appname, appowner);

αλλά και στιγμιότυπα συνδεδεμένου χρήστη και της κλάσης data access object της
εφαρμογής
User loginuser = new User(appowner,pswd);
ApplicationDao appdao = new ApplicationDao();

Χρησιμοποιώντας τα instances που δημιουργήθηκαν πραγματοποιείται έλεγχος στο
προφίλ του χρήστη για το εάν το συγκεκριμένο όνομα που όρισε για την εφαρμογή του
υπάρχει στη λίστα των εφαρμογών του.
appdao.validateApp(myapp)>0

Εικόνα 21: Μέθοδος validateApp

Αυτή η μέθοδος, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 21, δέχεται ως input το στιγμιότυπο
της εφαρμογής. Εκτελεί query στην βάση δεδομένων γράφων χρησιμοποιώντας ως
συνθήκη τα attributes του instance, επιστρέφοντας τον αριθμό που εμφανίζεται αυτή η
εφαρμογή στο προφίλ του χρήστη. Εάν το πλήθος των εφαρμογών είναι μεγαλύτερο του
μηδενός μεταβαίνει ξανά στην αρχική του σελίδα.
Σε περίπτωση που πρόκειται για μία νέα εφαρμογή, εκτελούνται μέθοδοι για την
κατάλληλη δημιουργία του κόμβου:
else {
System.out.println("Proceed");
appdao.createApplication(myapp);
appdao.getAppId_v2(myapp);
appdao.assignAppid(myapp);
appdao.createRelation(myapp);
request.setAttribute("myappname", myapp.getAppname());
request.getRequestDispatcher("step2.jsp").forward(request,
response);}
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Αρχικά καλείται η μέθοδος δημιουργίας του κόμβου της εφαρμογής, όπως φαίνεται
στην Εικόνα 22:

Εικόνα 22: Μέθοδος δημιουργίας εφαρμογής

Για την δημιουργία του συγκεκριμένου κόμβου ορίζονται αυτόματα οι ιδιότητες:


Creation_date – ημερομηνία και ώρα δημιουργίας



s_datemod – ημερομηνία και ώρα αρχικής μορφοποίησης-δημιουργίας (Start)



e_datemod - ημερομηνία και ώρα παύσης μορφοποίησης (End)



sum_mins – συνολικός χρόνος σε λεπτά μορφοποίησης της εφαρμογής



c_flag – χαρακτηριστικό κόμβου συμφωνά με το οποίο ορίζεται εάν η εφαρμογή
είναι ολοκληρωμένη η όχι.

Οι ιδιότητες s_datemod, e_datemod, sum_mins, χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του χρόνου που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της εφαρμογής από το
χρήστη και παρέχουν πληροφορίες στον διαχειριστή του EUD εργαλείου. Το
e_datemod ενημερώνεται αυτόματα κατά το logout του χρήστη από το σύστημα,
συνεπώς μέχρι να γίνει η αποσύνδεση έχει την ίδια τιμή με το creation_date και το
s_datemod. Η c_flag χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των εφαρμογών σε
ολοκληρωμένες και ατελείς, ενώ ενημερώνεται αυτόματα στο τελικό στάδιο του
κατασκευαστικού επιπέδου.
Οι ιδιότητες του στιγμιότυπου app ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του κόμβου


appname – όνομα εφαρμογής



appowner – όνομα ιδιοκτήτη εφαρμογής
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Μέσω αυτής της διαδικασίας δημιουργείται ο κόμβος της εφαρμογής στη βάση, Εικόνα
23.

Εικόνα 23: Κόμβος εφαρμογής

Με το που δημιουργείται ο κόμβος καλούνται μέθοδοι ανάκτησης και ορισμού id για
την εφαρμογή:
appdao.getAppId_v2(myapp)
appdao.assignAppid(myapp);

Εικόνα 24: Μέθοδοι ανάκτησης και ορισμού id στην εφαρμογή

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μεθόδους στην Εικόνα 24, ανακτάται το μοναδικό
αναγνωριστικό του κόμβου (identity) που δημιουργείται αυτόματα στην βάση Ne04j
κατά την δημιουργία του και στην συνέχεια δημιουργείται συμπληρωματική ιδιότητα
στον κόμβο με την συγκεκριμένη τιμή για την διευκόλυνση των διαδικασιών που
ακολουθούν.
Εξάγοντας τον κόμβο σε μορφή json από το Ne04j Browser έχουμε:
[
{
"n": {
"identity": 1180,
"labels": [
"TestApp"
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],
"properties": {
"c_flag": "INCOMPLETE",
"appname": "myDVDstores",
"creation_date": "29-09-2021 18:07:23",
"sum_mins": 0,
"s_datemod": "29-09-2021 18:07:23",
"e_datemod": "29-09-2021 18:07:23",
"appowner": "myUser",
"app_id": 1180
}
}
}
]

Παρατηρείται ότι η ιδιότητα app_id έχει ίδια τιμή με το identity του κόμβου και τα
s_datemod- e_datemod την ίδια ώρα και ημερομηνία. O χρήστης δεν έχει αποσυνδεθεί
από το σύστημα για να μεταβληθεί το e_datemod και κατ’ επέκταση ο συνολικός
χρόνος επεξεργασίας της εφαρμογής sum_mins. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όταν
ο χρήστης συνδέεται ξανά στην πλατφόρμα για να συνεχίσει το σχεδιασμό κάποιας
ατελούς εφαρμογής, το πεδίο s_datemod ενημερώνεται αυτόματα με την ημερομηνία
του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο και μέσω της αντίστοιχης μεθόδου μεταβάλλεται
και ενημερώνεται και το πεδίο sum_mins.
Σε αυτό το στάδιο, ο κόμβος έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο, πρέπει να δημιουργηθεί η σχέση
που τον συνδέει με τον αντίστοιχο χρήστη του εργαλείου, Εικόνα 25. Επομένως, η
επόμενη μέθοδος που εκτελείται αυτόματα είναι η εξής:
appdao.createRelation(myapp);

Εικόνα 25: Μέθοδος δημιουργίας σχέσης χρήστη-εφαρμογής

Ως εισροή χρησιμοποιείται και πάλι το στιγμιότυπο της εφαρμογής που έχει οριστεί με
τις παραμέτρους που εισήγαγε ο χρήστης. Μέσω της εκτέλεσης του σχετικού query που
παρουσιάζεται στον κώδικα δημιουργείται σχέση με το γνώρισμα «CREATED», η οποία
συνδέει το χρήστη με τον κόμβο της εφαρμογής. Στο Γράφημα 8 παρουσιάζεται το
αποτέλεσμα της διαδικασίας από τον Neo4j Browser:
40

Γράφημα 8: Χρήστης-Εφαρμογή

Έπειτα μέσω του Servlet αποθηκεύεται η παράμετρος του ονόματος της εφαρμογής που
δημιούργησε ο χρήστης στο request για να χρησιμοποιηθεί στην σελίδα που μεταβαίνει
ο χρήστης ως κρυμμένο attribute κατά την διάρκεια ορισμού οντοτήτων της εφαρμογής.
Εάν ανατρέξουμε στην προηγούμενη ενότητα παρουσίασης του EUD tool, παρατηρείται
ότι κάθε αλληλεπίδραση χρήστη - συστήματος πραγματοποιείται μέσω φορμών. Για κάθε
φόρμα έχει δημιουργηθεί ένα Servlet το οποίο υποστηρίζει την λειτουργικότητα της
εφαρμογής. Κατά την διάρκεια ανάπτυξης του εργαλείου σε προγραμματιστικό επίπεδο,
τα Servlets χρησιμοποιήθηκαν και ως «sub-steps» για την διευκόλυνση στην διαχείριση
των session που δημιουργήθηκαν στις σελίδες.
4.5 Σύγκριση Μοντέλων
Για την μελέτη της καταλληλόλητας της χρήσης βάσης δεδομένων γράφων σε EUD
εργαλείο, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των δύο εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί. Η
σύγκριση σε αυτό το επίπεδο έγκειται στο μοντέλο της βάσης που χρειάστηκε για την
ανάπτυξη και υποστήριξη του κάθε εργαλείου. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα
κεφάλαια η πρώτη εφαρμογή, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής
εργασίας του κ. Γκάρλα «Ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαλείου End-User Development
υποβοήθησης κατασκευής Βάσεων Γράφων από τελικούς χρήστες», υποστηρίζεται από
τη σχεσιακή βάση δεδομένων PostgreSQL.
Για την σύγκριση των μοντέλων των δύο εφαρμογών χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα
εργαλεία διαχείρισης κάθε βάσης. Για την εφαρμογή της PostgreSQL χρησιμοποιήθηκε
το pgAdmin 4 ενώ για την Neo4j o Browser που υποστηρίζει την βάση.
Μέσω του pgAdmin 4 έγινε ανάκτηση της βάσης PostgreSQL για να μπορέσει να
μελετηθεί περαιτέρω η δομή του μοντέλου που απαιτήθηκε για την υποστήριξη της
εφαρμογής. Εφόσον ανακτήθηκε η βάση δεδομένων, δημιουργήθηκε το

Entity-

Relationship Diagram(ERD) το οποίο παρέχει γραφική απεικόνιση των πινάκων, πεδίων
και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των πινάκων στην βάση.
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Στην εικόνα 26 παρουσιάζεται το διάγραμμα Οντοτήτων που δημιουργήθηκε για τον
σχεδιασμό της εφαρμογής με την PostgreSQL

Εικόνα 26: Entity-Relationship Diagram – PostgreSQL

Στην Γράφημα 9 παρουσιάζεται διάγραμμα μοντέλου από την Neo4j.

Γράφημα 9: Entity-Relationship Diagram - Neo4j
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Για την ευκολότερη παρατήρηση του μοντέλου της βάσης των γράφων παρέχεται το
παρακάτω υπό-διάγραμμα, Γράφημα 10, στο οποίο απεικονίζεται με λιγότερη
λεπτομέρεια το μοντέλο των γράφων κατά την υλοποίηση της εφαρμογής.

Γράφημα 10: Μοντέλο Γράφων EUD tool

Από την σύγκριση των δύο διαγραμμάτων προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:
Για την κατασκευή EUD εργαλείου για το σχεδιασμό Βάσεων Γράφων απαιτήθηκε η
δημιουργία δέκα πινάκων για την αποθήκευση των δεδομένων.
Από τον κώδικα της εφαρμογής και μέσω του reverse engineering καταλήγουμε στο ότι
υπάρχει σύνδεση μεταξύ των πινάκων ενώ διαγραμματικά δεν γίνεται ευκρινές .
Σχετικά με την εφαρμογή EUD που υποστηρίζεται από την βάση γράφων Neo4j, για την
καλύτερη μελέτη του μοντέλου πραγματοποιείται μία «αποδόμηση» της βάσης και μία
προσπάθεια να μπορέσουμε να αναγάγουμε νοητικά το μοντέλο της σε μορφή πινάκων.
Έτσι, αυτό που απορρέει από την συγκεκριμένη διαδικασία είναι το ότι χρειαζόμαστε
σίγουρα δύο πίνακες-οντότητες, όπου αντιστοιχούν στους χρήστες και τις εφαρμογές,
ενώ για τον περεταίρω σχεδιασμό της εφαρμογής απαιτείται άγνωστος αριθμός
οντοτήτων-πινάκων. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να καθοριστεί εξαρχής καθώς
εξαρτάται από την ευχέρεια και τις επιλογές του εκάστοτε χρήστη. Ο χρήστης είναι ο
αρμόδιος για τον ορισμό των οντοτήτων που ακολουθούν τη προκαθορισμένη μορφή του
μοντέλου της εφαρμογής μέσω της διαδικασίας ορισμού οντοτήτων και ιδιοτήτων,
καθορίζοντας τις οντότητες και ονομαστικά. Συνεπώς, η πρόβλεψη του μοντέλου στην
περίπτωση του εργαλείου EUD μέσω γράφων μπορεί να γίνει πιο «αφηρημένα» διότι
εξαρχής γνωρίζουμε με σιγουριά ότι υπάρχουν δύο προκαθορισμένοι κόμβοι που
αντιστοιχούν στους χρήστες και τις εφαρμογές που δημιουργούν ενώ στην συνέχεια ο
χρήστης καθαυτός λειτουργεί κατά βούληση προσθέτοντας τις οντότητες που τον
εξυπηρετούν. Ωστόσο, ενώ η δομή και η ονομασία των οντοτήτων είναι άγνωστες προς
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τον διαχειριστή της βάσης

Neo4j, μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν μέσω των

σχέσεων που ενώνουν τις οντότητες με την εκάστοτε εφαρμογή. Συγκεκριμένα, κατά την
ανάπτυξη του εργαλείου τελικών χρηστών και την προσέγγιση του «simple-talking» το
περιφραστικό μοντέλο των γράφων καθορίστηκε ως εξής:
«Ο Χρήστης δημιούργησε την Εφαρμογή που διαχειρίζεται τις Οντότητες»
και ειδικότερα μέσω του γραφήματος που παρουσιάστηκε παραπάνω:
«The User CREATED Application which MANAGES Entities»
Ο χρήστης, η εφαρμογή και οι οντότητες αντιστοιχούν σε κόμβους της βάσης ενώ τα
υπογραμμισμένα ρήματα στις σχέσεις που συνδέουν τις οντότητες.
Με αυτόν τον τρόπο και την δημιουργία του κατάλληλου ερωτήματος μέσω της Cypher
στην βάση μπορούμε να ανακτήσουμε τις ζητούμενες οντότητες ανά περίπτωση.
Μία ακόμη παρατήρηση της σύγκρισης μεταξύ του σχεσιακού και του μοντέλου γράφων
των EUD εργαλείων που αναπτύχθηκαν είναι ότι στο σχεσιακό μοντέλο δεν είναι
ευκρινείς οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων και κατ’ επέκταση η λειτουργικότητα των
εφαρμογών λόγω της δομημένης φύσης των δεδομένων. Αντίθετα, στην περίπτωση των
γράφων, παρόλη την πολυπλοκότητα των διαγραμμάτων, η διάκριση των εφαρμογών και
η λειτουργικότητα τους είναι αρκετά εμφανής.

4.6 Χρόνοι Απόκρισης
Για την μελέτη των χρόνων απόκρισης του συστήματος διεξάχθηκαν τα ίδια ερωτήματα
στις βάσεις PostgreSQL και Neo4j χρησιμοποιώντας αντίστοιχα την PostgreSQL και την
Cypher. Τα ερωτήματα εκτελέστηκαν στον pgAdmin 4 και τον Browser Neo4j όπου
παρέχονται και οι αντίστοιχοι χρόνοι απόκρισης του συστήματος.
Select Statement

Γνωρίζοντας ότι οι δύο βάσεις έχουν διαφορετικό πλήθος εγγραφών, τα query
τροποποιήθηκαν ανάλογα έτσι ώστε να ανακτήσουμε το ίδιο πλήθος δεδομένων.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, στο 1ο ερώτημα, επιλέχθηκαν όλοι οι χρήστες που έχουν
εγγραφεί στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση της PostgreSQL προσαρμόστηκε όριο των 5
εγγραφών διότι αυτό είναι το πλήθος της Neo4j.
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Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης

Query 1

(ms)
Cypher

Match (n:TestUser) return n

5

3

PostgreSQL

Select * from coursemgm.users limit 5

5

108

Πίνακας 3: Ερωτήματα ανάκτησης χρηστών

Χωρίς την χρήση του περιορισμού στα δεδομένα το πλήθος των εγγραφών που
ανακτήθηκαν ήταν 18 με χρόνο απόκρισης 1sec και 690 ms.

Στον Πίνακα 4, 2ο ερώτημα, επιλέχθηκαν όλες οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί
στην εκάστοτε πλατφόρμα, περιορίζοντας τα αποτελέσματα στην βάση δεδομένων
γράφων στα 20.
Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης

Query 2

(ms)
Cypher

Match (n:TestApp) return n limit 20

20

6

PostgreSQL

Select * from coursemgm.programs

20
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Πίνακας 4: Ερωτήματα ανάκτησης εφαρμογών

Παράλληλα εκτελέστηκε το ίδιο query στη Cypher χωρίς την χρήση του ορίου και
ανακτήθηκαν 110 εγγραφές – κόμβοι σε 110 ms.
Στο 3ο ερώτημα, επιλέχθηκε μια συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τις
κατάλληλες συνθήκες ανά περίπτωση όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.
Query 3

Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης
(ms)

Cypher

Match (n:TestApp {appname:'myDVDstore',

1

10

1

226

appowner:'myUser', c_flag:'COMPLETED'}) return n
PostgreSQL

Select * from coursemgm.programs where
program_name = 'dvdstore' and
program_owner_id='47'

Πίνακας 5: Ερωτήματα ανάκτησης συγκεκριμένης εφαρμογής
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η περίπτωση στην οποία στόχος είναι η ανάκτηση των
οντοτήτων που δημιουργήθηκαν σε μία εφαρμογή. Το πλήθος των εγγραφών δεν είναι
ίδιο καθώς εξαρτάται από την βούληση του χρήστη.
Query 4

Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης
(ms)

Cypher

Match (n:TestApp {appname:'myDVDstore',

3

15

4

117

appowner:'myUser',c_flag:'COMPLETED'}) [:MANAGES]-(entities) return entities
PostgreSQL

Select distinct cl_name from coursemgm.cl where
program_id='19'
Πίνακας 6: Ερωτήματα ανάκτησης οντοτήτων εφαρμογής

Παρακάτω, στο Γράφημα 11, παρουσιάζονται διαγραμματικά οι χρόνοι απόκρισης των
βάσεων σε ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

500
400
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200
100
0
Query 1

Query 2
Cypher

Query 3
PostgreSQL

Query 4

Γράφημα 11: Διαγραμματική απεικόνιση χρόνου ανάκτησης δεδομένων

Παρατηρώντας το διάγραμμα προκύπτει ότι η βάση δεδομένων γράφων ανταποκρίνεται
γρηγορότερα σε ερωτήματα ανάκτησης εγγραφών. Ακόμα και σε μεγαλύτερο όγκο
δεδομένων, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιήθηκε ο περιορισμός των εγγραφών, ο
χρόνος απόκρισής της, ήταν χαμηλότερος από τον απαιτούμενο της PostgreSQL. Το
γεγονός αυτό διακρίνεται και στην περίπτωση όπου η σχεσιακή βάση επέστρεψε
περισσότερες εγγραφές για τους χρήστες. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας
ανήλθε στα 1sec και 690 ms επιστρέφοντας 18 εγγραφές, ενώ στην Neo4j ανακτήθηκαν
110 κόμβοι σε 110 ms.
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Insert Statement

Στο επόμενο στάδιο μελετήθηκε ο χρόνος απόκρισης του συστήματος της κάθε βάσης
κατά την διάρκεια εισαγωγής δεδομένων στους πίνακες και δημιουργία κόμβων,
αντίστοιχα, στην περίπτωση των γράφων.
Κατά την εκτέλεση του 1ου ερωτήματος δημιουργήθηκε ένας νέος δοκιμαστικός χρήστης
στις δύο βάσεις, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ιδιότητες-πεδία. Κατά την εκτέλεση
του query στην βάση δεδομένων Postgres παρατηρήθηκε ότι λόγω περιορισμών
(constraints) υπήρχαν πεδία που έπρεπε να οριστούν κατά την δημιουργία του χρήστη.
Παράλληλα, στη βάση δεδομένων γράφων δεν υπήρχε ο αντίστοιχος περιορισμός ενώ
ταυτόχρονα μπορούσε να οριστεί οποιαδήποτε ιδιότητα, διότι, οι κόμβοι δεν έχουν
προκαθορισμένη δομή, όπως, οι πίνακες στη σχεσιακή βάση. Τα αποτελέσματα
εκτέλεσης των ερωτημάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.

Query 1

Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης
(ms)

Cypher

PostgreSQL

Create (n:TestUser{username: 'theuser', password:
'check', user_id:'101010',
user_male:'0',user_experience_pc:'0',
user_experience_web:'0', user_experience_db:'0',
user_experience_programming:'0'})
Insert into coursemgm.users(user_name, user_password,
user_id, user_male,user_experience_pc,
user_experience_web,user_experience_db,
user_experience_programming) values
('theuser', 'check', '101010', 0,0,0,0,0);

1

2

1

215

Πίνακας 7: Ερωτήματα δημιουργίας χρηστών

Έπειτα, σύμφωνα με τον Πίνακα 8, δημιουργήθηκε και μία εφαρμογή στις βάσεις,
ακολουθώντας όμοιο ορισμό ιδιοτήτων. Χρησιμοποιώντας, ωστόσο, τις ιδιότητες που
υπάρχουν σε έναν κόμβο στην οντότητα της εφαρμογής, για την περίπτωση της βάσης
δεδομένων γράφων.

Query 2

Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφώ

Απόκριση

ν

ς

47

(ms)
Cypher
PostgreSQL

Create (n:TestApp{app_id:'9999', appname:'mytestprogram',
appowner:'101010', user_id:'101010' })
Insert into
coursemgm.programs(program_id,program_name,program_o
wner_id)
values('9999','mytestprogram','101010')
Πίνακας 8: Ερωτήματα δημιουργίας εφαρμογών

1

6

1

269

Τα συνολικά αποτελέσματα της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων στις βάσεις Neo4j
και Postgres παρουσιάζονται παρακάτω, στο Γράφημα 12.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Query 2
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PostgreSQL

Γράφημα 12: Διαγραμματική απεικόνιση χρόνου εισαγωγής δεδομένων

Συγκρίνοντας τους χρόνους εισαγωγής των δεδομένων ανάμεσα στην σχεσιακή βάση και
στη βάση γράφων παρατηρείται μεγάλη χρονική απόκλιση. Η βάση δεδομένων Postgres
παρουσιάζει μεγαλύτερο χρόνο εισαγωγής δεδομένων και στις δύο περιπτώσεις, ενώ
ταυτόχρονα για την καλύτερη λειτουργία της εφαρμογής έχουν οριστεί διάφοροι
περιορισμοί. Όσον αφορά την Neo4j, οι χρόνοι που απαιτούνται για την εκτέλεση των
ερωτημάτων είναι πολύ μικρότεροι. Οι περιορισμοί δεν κρίθηκαν απαραίτητοι κατά την
υλοποίηση της εφαρμογής ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την δημιουργία κόμβων χωρίς να
ακολουθούν μία προκαθορισμένη δομή. Ωστόσο, κατά την εκτέλεση του εργαλείου EUD
στον κόμβο που αντιστοιχεί η εφαρμογή έχουν οριστεί συγκεκριμένες ιδιότητες για την
καλύτερη διαχείριση του συστήματος, ενώ μέρος των ιδιοτήτων κληρονομούνται στις
υπόλοιπες οντότητες που σχεδιάζει ο χρήστης. Συνεχίζοντας, όμως, ο χρήστης στην
υλοποίηση μπορεί να δημιουργήσει οντότητες και ιδιότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της
εφαρμογή του.
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Update Statement

Σε αυτό το στάδιο μελέτης των χρόνων απόκρισης κάθε βάσης εξετάστηκε το ενδεχόμενο
ενημέρωσης των δεδομένων που εισάχθηκαν στο προηγούμενο βήμα.
Στο 1ο ερώτημα έγινε ενημέρωση του πεδίου του κωδικού πρόσβασης του χρήστη στην
πλατφόρμα χρησιμοποιώντας την ίδια συνθήκη, τροποποιημένη κατάλληλα στην Cypher
και στην PostgreSQL, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.

Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης

Query 1

(ms)
Cypher

Match (n:TestUser{username: 'theuser', password:

1

19

1

84

'check', user_id:'101010'}) set
n.password='updatepassword'
PostgreSQL

Update coursemgm.users set
user_password='updatepassword' where
user_name='theuser' and user_id='101010'
Πίνακας 9: Ερωτήματα ενημέρωσης χρήστη

Σύμφωνα με τον Πίνακα 10, στο 2ο ερώτημα, έγινε ενημέρωση του πεδίου που
αντιστοιχεί στο όνομα της εφαρμογής.

Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης

Query 2

(ms)
Cypher

Match

1

7

1

157

(n:TestApp{app_id:'9999', user_id:'101010' }) set
n.appname='mytestprogram_updated'
PostgreSQL

update coursemgm.programs set
program_name='mytestprogram_updated' where
program_id='9999' and program_owner_id='101010'
Πίνακας 10: Ερωτήματα ενημέρωσης εφαρμογής

Τα αποτελέσματα των δύο ερωτημάτων παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Γράφημα
13:
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Query 2
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PostgreSQL

Γράφημα 13: Διαγραμματική απεικόνιση χρόνου ενημέρωσης δεδομένων

Και στην περίπτωση ενημέρωσης των δεδομένων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι
περιορισμοί που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην δομή των πινάκων, η ολοκλήρωση
του ερωτήματος στη βάση δεδομένων γράφων παρατηρείται σε μικρότερο χρόνο ενώ
στην περίπτωση της PostgreSQL ο χρόνος είναι αυξημένος.
Delete Statement

Ολοκληρώνοντας, στο τελευταίο στάδιο, καταγράφηκαν οι χρόνοι διαγραφής των
δεδομένων μελέτης από τις βάσεις.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 11, διαγράφηκε ο
δοκιμαστικός χρήστης που δημιουργήθηκε κατά το στάδιο εξέτασης χρόνου εισαγωγής
δεδομένων, με χρήση της ίδιας συνθήκης.

Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης

Query 1

(ms)
Cypher

Match (n:TestUser{username: 'theuser', user_id :

1

12

1

128

'101010' }) detach delete n
PostgreSQL

Delete from coursemgm.users where user_name =
'theuser' and user_id = '101010'
Πίνακας 11: Ερωτήματα διαγραφής χρήστη

Τέλος, μετρήθηκε ο χρόνος διαγραφής των εγγραφών που σχετίζονται με την οντότητα
των εφαρμογών ακολουθώντας την παραπάνω προσέγγιση, Πίνακας 12.
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Πλήθος

Χρόνος

Εγγραφών

Απόκρισης

Query 2

(ms)
Cypher

Match

1

6

1

68

(n:TestApp{app_id:'9999', user_id:'101010' })
detach delete n
PostgreSQL

delete from coursemgm.programs where
program_id='9999' and
program_owner_id='101010'
Πίνακας 12: Ερωτήματα διαγραφής εφαρμογής

Τα αποτελέσματα των χρόνων απόκρισης της σχεσιακής και της βάσης γράφων κατά την
διάρκεια διαγραφής δεομένων απεικονίζονται διαγραμματικά στο Γράφημα 14:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Γράφημα 14: Διαγραμματική απεικόνιση χρόνου διαγραφής δεδομένων

Εξετάζοντας την περίπτωση διαγραφής εγγραφών από τις δύο βάσεις παρατηρείται
εξίσου μεγάλη απόκλιση στους χρόνους τους. Μελετώντας τα δύο ερωτήματα που
εκτελέστηκαν, τα οποία χρησιμοποιούν τις ίδιες συνθήκες, η Postgres φαίνεται να
καταγράφει σχεδόν δεκαπλάσιο χρόνο από αυτόν της Neo4j.
Συνοψίζοντας, έπειτα από την μελέτη των χρόνων που απαιτείται και ανταποκρίνεται
κάθε σύστημα για την διεκπεραίωση των αντίστοιχων ερωτημάτων Data Manipulation
Language (DML), παρατηρείται ότι η βάση δεδομένων γράφων Neo4j σημειώνει
χαμηλότερους χρόνους. Ταυτόχρονα, κατά την διαδικασία εισαγωγής δεδομένων
διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στον χρήστη για τον ορισμό των ιδιοτήτων, ενώ,
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παράλληλα δημιουργεί μοναδικό αναγνωριστικό πεδίο σε κάθε κόμβο (id), το οποίο θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον περαιτέρω διαχωρισμό των δεδομένων.
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5. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη με σκοπό την μελέτη του ερωτήματος
εάν οι βάσεις δεδομένων γράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργαλείο
υποβοήθησης τελικών χρηστών στο σχεδιασμό εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων.
Μέσω της ανάπτυξης του EUD εργαλείου και της δοκιμαστικής χρήσης του σε επίπεδο
λειτουργικότητας, συμπεραίνουμε ότι πράγματι, ο μη-σχεσιακός τύπος βάσης γράφων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση τέτοιων ειδών λογισμικού. Το συμπέρασμα
αυτό προκύπτει παράλληλα και από την μελέτη των χρόνων απόκρισης της βάσης μέσω
γράφων συγκριτικά με την σχεσιακή. Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο,
παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση στους χρόνους εκτέλεσης ερωτημάτων μεταξύ των δύο
βάσεων. Ωστόσο, οι διαφορές τους κυμαίνονται σε επίπεδο ms, γεγονός που δεν καθιστά
ακατάλληλη την σχεσιακή βάση.
Γενικότερα, μέσω και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρατηρείται μεγαλύτερη
«ωρίμανση» στις σχεσιακές βάσεις, κυρίως, λόγω της δομημένης του μορφής αλλά και
της μακροχρόνιας χρήσης σε εφαρμογές διαφόρων τύπων. Αντιθέτως, οι βάσεις
δεδομένων γράφων εμφανίστηκαν για να καλύψουν τους περιορισμούς που
δημιουργήθηκαν μέσω των μεγάλων όγκων δεδομένων καθιστώντας ευκολότερη την
διαχείριση και την διασύνδεση τους.
Από προγραμματιστικής πλευράς, η συγκεκριμένη βάση δεδομένων παρουσιάζει μεγάλη
ευελιξία.

Ο

αδόμητος

χαρακτήρας

της

προσφέρει

μεγάλη

ελευθερία

στον

προγραμματιστή να διαχειριστεί κατά βούληση τα δεδομένα, ενώ οι πιθανές αλλαγές της
προσέγγισης υλοποίησης πραγματοποιούνται αρκετά εύκολα, χωρίς να υπάρχουν
περιορισμοί σε επίπεδο κλειδιών, όπως συμβαίνει στις σχεσιακές βάσεις. Παράλληλα,
παρέχονται πολλές πηγές μάθησης με εφαρμογές σε διαφορετικές γλώσσες
προγραμματισμού και τεχνολογίες.
Όσον αφορά την εφαρμογή της βάσης δεδομένων γράφων σε εργαλεία υποβοήθησης
τελικών χρηστών, δεν βρέθηκε συγκεκριμένη βιβλιογραφία που να στηρίζει το ανάλογο
ερώτημα της έρευνας. Παρολ’ αυτά, ο συγκεκριμένος τύπος βάσης εφαρμόζεται σε
πολλούς διαφορετικούς τομείς, και μέσω της ευελιξίας που παρουσιάζει θεωρούμε ότι θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
Όσον αφορά τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στο επίπεδο της έρευνας, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν βρέθηκαν έρευνες που μελετάνε την καταλληλόλητα
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χρήσης των βάσεων τύπου γράφων σε EUD εργαλεία σχεδιασμού εφαρμογών
διαχείρισης δεδομένων. Επίσης, σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα
των χρόνων απόκρισης του

EUD εργαλείου που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της

συγκεκριμένης εργασίας, αντιστοιχούν σε μικρό όγκο δεδομένων. Ωστόσο, κατά την
διάρκεια δοκιμαστικής χρήσης της εφαρμογής, παρατηρήθηκε ότι το σύστημα
ανταποκρίνεται γρήγορα και σε πιο πολύπλοκες εφαρμογές, οι οποίες διαχειρίζονται
αρκετές οντότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, συμπεραίνουμε ότι η έρευνα στον
τομέα του End-User- Development βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Έτσι, οι
περαιτέρω έρευνες σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσαν να αποφέρουν χρήσιμα
αποτελέσματα στον τομέα ανάπτυξης και εφαρμογής τους, μελετώντας πιθανώς την
ανταπόκριση της βάσης σε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων αλλά και την επέκταση του
συγκεκριμένου εργαλείου για τον σχεδιασμό εφαρμογών που απαιτούν μεγαλύτερη
πολυπλοκότητα.
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