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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιτάσσεται η 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με σκοπό την απόκτηση του σχετικού διπλώματος. 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία φέρει τον τίτλο “Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου 

Επικοινωνίας με Σκοπό την Ανάκτηση Πληροφοριών από Κατανεμημένες Βάσεις στο 

Διαδίκτυο και Μελέτη Απόδοσης του Συστήματος”. Το χρονικό διάστημα 

ενασχόλησης του συγγραφέα με αυτήν ορίζεται  από 03/07 έως 08/07. Κατά το 

χρονικό αυτό διάστημα απαιτήθηκε ηλεκτρονικός  και δικτυακός εξοπλισμός για την 

ανάπτυξη της εφαρμογής και την διεξαγωγή των πειραματικών μετρήσεων. Ο 

σχετικός εξοπλισμός προσφέρθηκε από το εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων 

και Τεχνολογίας Λογισμικού του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.  

 Η επιλογή του θέματος έγινε κατόπιν συνεννοήσεως του συγγραφέα με τον 

επιβλέποντα καθηγητή κ. Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου, Επίκουρο καθηγητή του 

τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η ανάγκη 

συλλογής δεδομένων από διάφορα σημεία του διαδικτύου με στόχο την ανάκτηση 

πληροφοριών. Παράλληλα το από κοινού ενδιαφέρον σε θέματα ανάπτυξης και 

σχεδίασης λογισμικού συνέβαλε και αυτό στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. 

Το γεγονός επίσης ότι για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα έπρεπε να εφαρμοστούν 

τεχνικές Data Mining, να μελετηθεί η λειτουργία του διαδικτύου, να 

χρησιμοποιηθούν Βάσεις Δεδομένων και να αναπτυχθεί κώδικας που να συντονίζει 

όλο αυτό το σύστημα λειτούργησε καταλυτικά στη επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος. 

 Η επικαιρότητα και οι προοπτικές του θέματος είναι μεγάλες. Παρατηρούμε 

πως η χρήση των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων  αυξάνονται  ολοένα 

και συνεχώς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Grids. Κατά το οποίο ο 

χρήστης αφού γίνει μέλος στην κοινότητα των Grids, έχει την δυνατότητα να 

δεσμεύσει ένα μέρος του υπολογιστικού όγκου των Grids και να εξάγει τα πειράματα 

που επιθυμεί. Η δυνατότητα αυτή σηματοδοτεί έναν νέο τρόπο αντίληψης της 

λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και εξαλείφονται σημαντικά οι 

περιορισμοί των υπολογιστικών πόρων. 
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Παράλληλα έχει γίνει επιτακτική ανάγκη η ανάκτηση πληροφοριών από το 

διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που 

παρουσιάζεται σε κάθε αναζήτηση προκαλεί σύγχυση και απαιτεί μεγάλα χρονικά 

διαστήματα μέχρι να επεξεργαστεί ή επαληθευθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση 

στρέφονται αρκετές έρευνες που επιδιώκουν να ανακτούν πληροφορίες μέσα από 

ηλεκτρονικά κείμενα. Επίσης η ραγδαία και συνεχώς αναπτυσσομένη πορεία της 

επιστήμης ανάκτησης πληροφοριών αποτελεί και αυτό ένδειξη της παραπάνω 

διατύπωσης. 

Η σημαντικότητα της εργασίας έγκειται στην ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου για 

την μεταφορά της δομής των περιεχομένων από Β.Δ. που βρίσκονται σε οντότητες 

που συνδέεται με το διαδίκτυο. Εκτός από αυτό, η διερεύνηση του τρόπου κατανομής 

των δεδομένων καθώς και η μελέτη απόδοσης του συστήματος είναι και αυτά 

στοιχεία που συμβάλουν στην ανάδειξη της σημαντικότητας της  εργασίας. Το 

γεγονός επίσης ότι αναπτύχθηκε ένα μοντέλο αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου των 

χωρών το οποίο είναι πλήρης παραμετροποίησιμο και  εξάγει άμεσες πληροφορίες 

για την κατάσταση των χωρών είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει  ιδιαίτερη σημασία 

τόσο για την οικονομετρία όσο και την επιστήμη της ανάκτησης πληροφοριών.         

 Η συνεισφορά της εργασίας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής ευρείας χρήσης για την συλλογή δεδομένων από πολλές πηγές του 

διαδικτύου με σκοπό την ανάκτηση και την αναπαράσταση πληροφοριών.  

Στο σημείο αυτό μου θα ήθελα  να  εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον 

επιβλέποντα καθηγητή μου, για την δυνατότητα  που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα 

τόσο ενδιαφέρον και σύνθετο θέμα καθώς επίσης και για την σημαντική και 

ουσιαστική  του βοήθεια. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ. Παναγιώτη 

Φουληρά, Λέκτορα του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, για την συμβολή 

του στο κομμάτι της προσομοίωσης της εφαρμογής.  Τέλος θα πρέπει να αποδοθούν 

ευχαριστίες τόσο στους υπεύθυνους του εργαστηρίου όσο και στα άτομα που 

συμβάλουν  στην ομαλή και σωστή του λειτουργία. 
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ABSTRACT 

 

 

In our days many people speak about the “information society” and also a lot 

of economical and research programs have this phrase as a title. The value of this 

expression is overestimated, as at the moment it is utopian to believe that we acquire 

knowledge from the Internet. This opinion is supported by the fact that when someone 

searches on the internet or any electronic library he never obtains directly the 

knowledge that he needs; on the contrary, he is bombarded with a great amount of 

useless data, and as a result spends many hours in order to get the part of knowledge 

that he wishes. 

This thesis has made an effort to select data from a distributed environment 

such as the internet and then to extract a piece of knowledge from these data. More 

specifically, during this work a communication protocol adapted over the TCP/IP 

protocol was developed in order to take advantage of the tremendous size of data 

which exists in databases around the world. This protocol provides compression and 

encryption methods so that each user can communicate and select the data.  In 

addition this protocol allows the client to communicate with many servers and the 

server to communicate with many clients.  

Furthermore, during the development of this application experiments have 

taken place that had an impact on the moderation of the protocol and on the form of 

the distribution of databases. Moreover, since the aim of the application was to make 

the system work and estimate its performance during its action over the internet and 

due to the difficulty of this adventure, the emulation has been set as a solution to this 

problem. Particularly, the behavior of the application in the LAN - where all the 

experiments took place -has been emulated and the internet delay has been introduced 

as an additional parameter to the emulation.    

 Finally, a data mining model has been developed for the selected data, which 

resulted in the extraction of knowledge regarding the standard of living in particular 

countries. In order to find a proper mining model that will represent the reality we 

experimented with clustering algorithms and their parameters.    

Keywords:  Communication Protocol, Data Mining, Distributed Databases, 

Evaluation of Performance. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Στις μέρες μας συχνά γίνεται λόγος για την  “Κοινωνία της Πληροφορίας”. 

Πολλά οικονομικά και ερευνητικά προγράμματα υιοθετούν αυτόν τον τίτλο και τον 

προβάλλουν έντονα. Η αίσθηση του συγγραφέα είναι πως η έννοια αυτή είναι 

υπερτιμημένη και προς το παρόν (07/07) ουτοπική. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο 

γεγονός ότι κατά την αναζήτηση δεδομένων από το διαδίκτυο ή από ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες, αυτό που τελικά γίνεται είναι ένας βομβαρδισμός πολλών άχρηστων 

δεδομένων, με αποτέλεσμα να ακολουθούν αρκετές ώρες για την αξιολόγησης τους, 

μέχρι να προκύψει η επιθυμητή πληροφορία.  

Η διπλωματική αυτή κάνει μια προσπάθεια εξόρυξης δεδομένων από το 

διαδίκτυο με σκοπό την ανάκτηση γνώσης. Συγκεκριμένα ως αντικείμενο μελέτης 

έχει την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας το οποίο βασίζεται στο 

πρωτόκολλο TCP/IP και  το οποίο παρέχει δυνατότητες κρυπτογραφίας και 

συμπίεσης των δεδομένων. Το πρωτόκολλο σχεδιάστηκε και  υλοποιήθηκε έτσι ώστε 

να κάνει χρήση του τεράστιου όγκου δεδομένων που βρίσκεται στις Βάσεις 

Δεδομένων Β.Δ. του διαδικτύου.     

Επίσης η εργασία αυτή μελετά την συμπεριφορά ενός κατανεμημένου 

συστήματος Βάσεων Δεδομένων και προσπαθεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει έναν 

ικανοποιητικό τρόπο κατανομής των δεδομένων, βασισμένο στις απαιτήσεις της 

εφαρμογής. Για τον λόγω αυτόν έγιναν πειραματικές μετρήσεις που καθόρισαν την 

τοπολογία της κατανομής. 

Επιπλέον διερευνάται η απόδοση της εφαρμογής και ο φόρτος  δεδομένων 

που δέχεται κάθε πελάτης της. Στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης  

πραγματοποιήθηκαν ορισμένες ακόμη πειραματικές μετρήσεις στα όρια ενός τοπικού 

δικτύου. Παράλληλα βάσει μεθόδου προσομοίωσης, έγινε μια προσπάθεια μελέτης 

της απόδοσης της εφαρμογής κατά την λειτουργία της στο διαδίκτυο.   

Τέλος αναπτύσσεται ένα μοντέλο εξόρυξης δεδομένων που βασίζεται σε 

μεθόδους συσταδοποίησης. Από το μοντέλο αυτό προκύπτουν πληροφορίες σχετικά 

με το βοιωτικό επίπεδο συγκεκριμένων χωρών. Για την ορθή και ρεαλιστική εξαγωγή 

συμπερασμάτων έγιναν πειραματισμοί τόσο με τον αλγόριθμο συσταδοποίησης όσο 

και με τις παραμέτρους του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Είναι κοινός τόπος πως το διαδίκτυο αποτελεί μια άναρχη και ανεξέλεγκτη 

πηγή δεδομένων, με αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετός κόπος προκειμένου να 

συγκεντρωθεί μια ποσότητα δεδομένων ώστε να ανακτηθεί ο κατάλληλος όγκος 

πληροφοριών. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο ή η ανάγκη ορισμένα δεδομένα να 

βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και να απαιτείται επιπλέον χρόνος 

αναζήτησης.   

Σκοπός της εργασίας είναι η εξόρυξη δεδομένων από κατανεμημένες Βάσεις 

Δεδομένων (Β.Δ.) στο διαδίκτυο και η ανάκτηση γνώσης σχετικά με το βοιωτικό 

επίπεδο ορισμένων χωρών. Επιπλέον παρουσιάζονται τα προβλήματα που προέκυψαν 

καθ’ όλη την διάρκεια του εγχειρήματος και οι προοπτικές που δημιουργούνται από 

την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα.     

Κατά την διάρκεια της εργασίας μελετήθηκε ο τρόπος επικοινωνίας με την 

χρήση sockets, συμπίεσης δεδομένων και κρυπτογραφίας. Επιπλέον αναπτύχθηκε 

κώδικας σε Java για την υλοποίηση της εφαρμογής με αποτέλεσμα την καλύτερη 

εκμάθηση της γλώσσας. Το γεγονός επίσης ότι κατά την ανάπτυξη του κώδικα έγινε 

μια προσπάθεια τήρησης ορισμένων βασικών αρχών σχεδίασης, όπως αυτής της 

χαμηλής σύζευξης και της υψηλής συνεκτικότητας συντέλεσε στην βαθύτερη 

κατανόηση των παραπάνω αρχών.      

 Παράλληλα η διαδικασία προσομοίωσης της εφαρμογής κατά την λειτουργία 

της στο διαδίκτυο έθεσε νέες απαιτήσεις και ανέδειξε ορισμένα νέα προβλήματα. 

Συντέλεσε  επίσης σημαντικά στο να γίνει μια εκτίμηση για την συνολική χρονική 

απόκριση και απόδοση της εφαρμογής.   

 Η ενασχόληση με την  ανάκτηση πληροφοριών έδωσε το έναυσμα  για την 

εκμάθηση ενός εμπορικού και συγχρόνου RDBMS. Ταυτόχρονα παρουσίασε μια 

άλλη πλευρά της επιστήμης η οποία σχετίζεται με την προεπεξεργασία των 

δεδομένων. Συγκεκριμένα υπήρχαν καταγραφές που δεν είχαν τιμές σε όλα τα πεδία 

ή υπήρχαν διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Από τα προβλήματα αυτά προέκυψε η 

ενασχόληση με θέματα ανάκτησης χαμένων τιμών (Data Missing Values) και έγινε 

αντιληπτό το πόσο σημαντική και χρονοβόρα είναι η προεπεξεργασία των δεδομένων 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο μοντέλο εξόρυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Περιγραφή Προβλήματος 
 

 

Όσες φορές χρειάστηκε να κάνουμε μια έρευνα μέσω διαδικτύου 

διαπιστώσαμε πως είναι μια χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία. Οι μηχανές 

αναζήτησης έχουν βελτιώσει κατά πολύ την απόδοση τους παρόλα αυτά ο όγκος των 

άχρηστων ή επαναλαμβανόμενων δεδομένων που παρουσιάζεται είναι σημαντικός. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν στις πρώτες 

θέσεις των αποτελεσμάτων τους, συνδέσμους που τους αναφέρουν άλλοι σημαντικοί 

δικτυακοί τόποι.  Το πόσο σημαντικός είναι ένας δικτυακός τόπος  εξαρτάται από την 

βαρύτητα που έχουν οι δικτυακοί τόποι που αναφέρονται σε αυτόν. Ο συγκεκριμένος 

τρόπος αναζήτησης έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να έχει αρκετά 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, δεν λαμβάνει όμως πουθενά υπόψη του το γεγονός ότι 

μπορεί να υπάρχει δικτυακός τόπος με αξιόλογα δεδομένα χωρίς όμως να υπάρχει 

αναφορά σε αυτόν. Επίσης βάσει αυτού του τρόπου αναζήτησης περιορίζεται η 

εξόρυξη δεδομένων από Β.Δ. οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. 

   Επιπλέον η διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης των δεδομένων 

απαιτεί και αυτή αρκετές ώρες. Ακόμη και όταν παρουσιάζονται τα επιθυμητά 

δεδομένα πολλές φορές δεν είναι πλήρη και θα πρέπει να γίνει μια δεύτερη πιο 

ενδελεχής αναζήτηση προκειμένου να βρεθούν τα επιμέρους κομμάτια των 

δεδομένων. Υπάρχει δηλαδή  ένα διαχειριστικό κενό ανάμεσα στην αναζήτηση και  

παρουσίαση των δεδομένων. Βάσει της παραπάνω διαπίστωσης θα πρέπει πριν την 

αναζήτηση να υπάρχει μια σχετική εικόνα της ποσότητας και της ποιότητας των 

δεδομένων που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Παράλληλα θα πρέπει μετά την αναζήτηση 

να γίνεται ένα είδος φιλτραρίσματος και  προσαρμογής των δεδομένων με σκοπό την 

αξιολόγηση τους. 

Η φάση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων εμπεριέχει μεγάλο βαθμό 

δυσκολίας αφού αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που έχει και υποκειμενική 

διάσταση.  Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τεχνικές και μέθοδοι που θα  
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είχαν ως σκοπό την αξιολόγηση των δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές θα συνέβαλαν 

σημαντικά στο να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα ως αποτέλεσμα της 

αναζήτησης. 

Βάσει όσων αναφέρθηκαν μπορεί να ειπωθεί πως η δυνατότητα του 

διαδικτύου και ειδικότερα των μηχανών αναζήτησης να παράσχουν ολοκληρωμένης 

μορφής δεδομένα ώστε στην συνέχεια να προκύψει άμεση πληροφορία είναι 

περιορισμένη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πριν την παρουσίαση των 

δεδομένων δεν γίνεται καμία προσπάθεια ανάκτησης πληροφοριών. Θα πρέπει ακόμη 

και αν η εξόρυξη και η παρουσίαση των δεδομένων είναι ικανοποιητική να γίνει 

ανάγνωσή όλων δεδομένων, να γίνουν οι σχετικοί συμπερασμοί, ο εντοπισμός των 

συσχετίσεων, κατηγοριοποιήσεις, συσταδοποίηση κ.α. ώστε τελικά ο αναγνώστης να 

εισπράξει την επιθυμητή ποσότητα πληροφορίας.    

Τέλος κατά πόσο μπορεί να θεωρεί κανείς ότι έχει εισπράξει την επιθυμητή 

ποσότητα πληροφορίας, όταν σε μια εποχή που ενώ όλοι ευαγγελίζονται τον όρο 

“Κοινωνία της Πληροφορίας” δεν έχουμε ορίσει ακόμη μονάδα μέτρησης  της. 

Αποτέλεσμα αυτής της “παράβλεψης” είναι να  γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η 

διαδικασία αποτίμησης  ή σύγκριση της πληροφορίας. Ο καθορισμός μιας τέτοιας 

μονάδας μέτρησης δεν είναι μια τόσο εύκολή υπόθεση, αφού η αξία της πληροφορίας 

έγκειται αφενός μεν στην ήδη υπάρχουσα γνώση του ατόμου που κάνει την 

αναζήτηση και αφετέρου στην επικαιρότητα της. Επίσης τα ξεχωριστά ενδιαφέροντα 

του κάθε ατόμου κάνουν την μέτρηση της ακόμη πιο δύσκολη αφού για άλλους 

μπορεί να έχει μεγάλη σημασία και για άλλους μηδενική η ίδια πληροφορία, 

υπεισέρχεται δηλαδή ο παράγοντας υποκειμενικότητα που είτε εκτοξεύει στα ύψη 

είτε μηδενίζει την αξία της. 
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Δυνατότητες Βελτίωσης της Κατάστασης 
 

 

Οι προοπτικές βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης είναι μεγάλες και 

εφικτές. Σε αυτό συμβάλει η υποδομή του διαδικτύου καθώς επίσης και οι επενδύσεις 

γύρω από αυτό. Στην προσπάθεια όμως να βελτιωθεί ο τρόπος αναζήτησης των 

δεδομένων θα πρέπει κάθε κόμβος που συνδέεται στο διαδίκτυο να αποστέλλει 

πληροφορία σχετική με το περιεχόμενο του. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει 

στις ήδη υπάρχουσες υποδομές του διαδικτύου να οριστούν ορισμένοι διακομιστές, 

που ως ρόλο θα έχουν την τήρηση και ενημέρωση καταλόγων, οι οποίοι θα έχουν στις 

λίστες τους περιγραφές των δεδομένων που φέρει η κάθε οντότητα του διαδικτύου.  

Επίσης όσο αφορά το θέμα της προεπεξεργασίας των δεδομένων και 

συγκεκριμένα της σύνθεσης τους, θα πρέπει αρχικά να υπάρχει μια φάση σάρωσης 

και ταξινόμησης τους. Επειδή η φάση αυτή απαιτεί χώρο και χρόνο θα πρέπει να 

εκτελείται στα άκρα του δικτύου από κάθε οντότητα χωριστά και όχι από κάποιον 

διακομιστή, σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούν ορισμένοι διακομιστές να 

επωμισθούν  έναν τεράστιο φόρτο εργασίας με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση 

του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν ο ρόλος των  διακομιστών να περιορίζεται μόνο 

στην επιλογή των κατάλληλων δικτυακών τοποθεσιών. Στην συνέχεια η κάθε 

οντότητα εφόσον παραλάβει τις διευθύνσεις των επιθυμητών τοποθεσιών θα πρέπει 

να συλλέγει τα δεδομένα και να εκτελεί την διαδικασία σάρωσης και ταξινόμησης. 

Το εγχείρημα αυτό απαιτεί την ανάπτυξη προγραμμάτων πλοήγησης (Browsers) με 

τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Επιπλέον θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να μπορούν 

να φιλτράρουν τα δεδομένα εντοπίζοντας τις επαναληπτικές εμφανίσεις τους. Προς 

την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη αλγορίθμων και τεχνικών 

εντοπισμού παρόμοιων δεδομένων. Στόχος του εγχειρήματος είναι η ολοκληρωμένη 

παρουσίαση των δεδομένων και ταυτοχρόνως η μείωση του χρόνου αναζήτησης  

δεδομένων από τον χρήστη.  

Σαν παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η  αναζήτηση οικονομικών δεικτών. 

Εδώ αρχικά θα πρέπει να γίνει μια αναζήτηση από τους κεντρικούς διακομιστές που 

θα αναλάβουν τον ρόλο της τήρησης των καταλογών με τις περιγραφικές δομές των 

δεδομένων που θα έχει η κάθε οντότητα του διαδικτύου. Με το πέρας της αναζήτησης 

θα προταθούν ορισμένες πήγες, στην προκειμένη περίπτωση αυτές μπορεί να είναι  
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της Eurostat, του Ο.Α.Σ.Α., και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στην συνέχεια 

η οντότητα που έθεσε το ερώτημα στον διακομηστή θα πρέπει να αναλάβει την 

συλλογή των δεδομένων από τις προτεινόμενες τοποθεσίας με σκοπό την σύνθεση 

τους.   Με τον τρόπο αυτόν  μπορεί να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η πληρότητα 

των δεδομένων. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η ανάγκη συλλογής δεδομένων από 

πολλούς δικτυακούς τόπους. Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη 

μέθοδος έγκειται στο γεγονός ότι σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας κάποια 

πηγή δεδομένων η περισυλλογή στοιχείων δεν ανακόπτεται, αλλά ενδεχόμενος 

μπορεί να καθίσταται ελλιπής.  

Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα ακόμη εάν εκτός 

από την παρουσίαση των δεδομένων γίνει και ανάκτηση πληροφοριών. Να υπάρχει 

δηλαδή η δυνατότητα εντοπισμού συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων ή εντοπισμού 

παραμέτρων που συμβάλλουν κατά μεγάλο ποσοστό στην διαμόρφωση μιας 

κατάστασης. Επίσης η δυνατότητα κατηγοριοποίησης ή συσταδοποίησης των 

δεδομένων θα μπορούσε σε πολλούς τομείς να δημιουργήσει τεράστια οφέλη. Η 

ανάκτηση πληροφοριών συνδέεται και με την ανάλυση χρονοσειρών η οποία μπορεί 

να οδηγήσει  σε προβλέψεις.  

     Ο βαθμός κατά τον οποίον οι δυο αυτές προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν 

είναι αρκετά μεγάλος. Η πρώτη πρόταση η οποία σχετίζεται με τους διακομιστές που 

θα πρέπει να αναλάβουν τον εντοπισμό της ζητούμενης πηγής δεδομένων και να 

κρατούν έναν κατάλογο με τις περιγραφές των δεδομένων τους, απαιτεί την ανάπτυξη 

ενός πρωτοκόλλου με δυνατότητες μεταφοράς μιας περιγραφικής δομής των 

δεδομένων κάθε οντότητας, την συχνή ενημέρωση των καταλόγων και τον ορισμό 

διακομιστών για την εκτέλεση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Όσο αφορά την 

δεύτερη πρόταση που σχετίζεται με την αναπαράσταση των δεδομένων και την 

ανάκτηση πληροφοριών, πρέπει να αναφερθεί πως τα επιμέρους κομμάτια της έχουν 

πραγματοποιηθεί και συνεπώς η δεύτερη πρόταση έχει περισσότερο χαρακτήρα 

σύνθεσης παρά ανάπτυξης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η υλικοτεχνική υποδομή του 

διαδικτύου δεν απαιτεί αλλαγές, απλά χρειάζεται εμπλουτισμός των εφαρμογών του. 

Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές και προκλήσεις στην λειτουργία του 

διαδικτύου. 
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Παρουσίαση Σχετικών Εφαρμογών  
 

 

Στην προηγούμενη παράγραφο έγιναν προτάσεις σχετικές με τις προοπτικές 

εξέλιξης των εφαρμογών του διαδικτύου. Οι προτάσεις είχαν τρεις άξονες, την 

συλλογή δεδομένων από πολλές πηγές, την σύνθεση και παρουσίαση των δεδομένων 

και την ανάκτηση πληροφοριών. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια 

παρουσίαση ορισμένων εφαρμογών οι οποίες επιδεικνύουν παρόμοια συμπεριφορά 

με την προτεινόμενη. Η παρουσίαση αυτή ως στόχο έχει την εκτίμηση της χρονικής 

στιγμής μέχρι την πιθανή εφαρμογή των προτάσεων της προηγούμενης παραγράφου. 

Αρχικά οι εφαρμογές που σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων από πολλές 

πηγές έχουν να κάνουν με peer to peer επικοινωνία και εφαρμογές torrent. Το eMule, 

και το μTorrent είναι μερικές από τις πλέον διαδεδομένες εφαρμογές αυτού του τύπου. 

Οι εφαρμογές αυτές δίνουν την δυνατότητα συλλογής κομματιών ενός αρχείου από 

πολλούς χρήστες, υστερούν όμως σε θέματα ασφαλείας και  εξακρίβωσης του 

περιεχομένου των αρχείων.  

Εφαρμογές με σκοπό την σύνθεση δεδομένων δεν έχουν κάνει ακόμη αισθητή 

την παρουσία τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το πεδίο αυτό βρίσκεται 

ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. Υπάρχουν όμως πακέτα παρουσίασης γραφημάτων, 

πινάκων και βίντεο όπως επίσης και πακέτα πλοήγησης στον χώρο του διαδικτύου. 

Το Microsoft Office, ο Κ-Lite codec  και o Mozilla Firefox είναι ορισμένα από αυτά.  

 Στο κομμάτι της ανάκτησης πληροφοριών τα πράγματα είναι καλύτερα. 

Έχουν αναπτυχθεί πακέτα που επιτρέπουν την προεπεξεργασία των δεδομένων και 

την εφαρμογή μεθόδων κατηγοριοποίησης, συσταδοποίησης, ανάλυσης χρονοσειρών 

και εντοπισμού συσχετίσεων. Ορισμένα από αυτά τα πακέτα είναι ο Intelligent Miner 

της IBM, το Weka και ο SQL Server 2005 Standard Edition της Microsoft. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν στο γεγονός ότι δεν απέχουμε πολύ 

από την “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Προς το παρόν όμως βρισκόμαστε στο 

μεταβατικό στάδιο της “Κοινωνίας των Δεδομένων” κατά το οποίο θα πρέπει να 

συμπληρωθεί ένα παζλ με κομμάτια που έχουν αναφορά στο διαδίκτυο, σε 

αλγόριθμούς σύνθεσης δεδομένων, σε τεχνικές παρουσίασης δεδομένων και 

μεθόδους ανάκτησης πληροφοριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Περιγραφή του Τρόπου Λειτουργίας της Εφαρμογής 

 

 

 Ξεκινώντας την περιγραφή του τρόπου της λειτουργίας της εφαρμογής θα 

πρέπει αρχικά να αναφερθεί ο σκοπός ανάπτυξης της. Σκοπός της εργασίας είναι 

συγκέντρωση δεδομένων από κατανεμημένες Β.Δ με στόχο την διαμόρφωση ενός 

μοντέλου για την αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου των χωρών.  Το λειτουργικό 

μέρος της εφαρμογής απαρτίζεται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση σχετίζεται με την 

σύνδεση και την επικοινωνία του πελάτη με τους διακομιστές, την επιλογή των 

δεικτών που θα καθορίσουν το μοντέλο αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου, την 

εισαγωγή των δεδομένων στην Β.Δ. του πελάτη και τέλος την παρουσίαση των 

δεδομένων από τους δείκτες που επελέγησαν. Η δεύτερη φάση αφορά την υλοποίηση 

του μοντέλου εξόρυξης από το οποίο θα προκύψει η επιθυμητή πληροφορία. Η 

υλοποίηση της πρώτης φάσης της εφαρμογής έγινε εξολοκλήρου σε Java, ενώ για την 

δεύτερη φάση έγινε χρήση του πακέτου SQL Server 2005 Standard Edition της 

Microsoft.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος γίνεται η περιγραφή της λειτουργίας 

της πρώτης φάσης της εφαρμογής, ενώ η περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης του 

μοντέλου εξόρυξης γίνεται στο παράρτημα Α του συγγράμματος. Ο διαχωρισμός 

αυτός έγινε επειδή θεωρήθηκε ότι περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης του 

μοντέλου εξόρυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μελλοντικούς φοιτητές του 

τμήματος χωρίς να χρειάζεται να προβούν στην ανάγνωσή του επιμέρους 

συγγράμματος.      

 Αρχικά για να μπορεί ο χρήστης να έχει μια αίσθηση φιλικής διεπαφής με την 

εφαρμογή αναπτύχθηκε κατά την πρώτη φάση της ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο 

επιτρέπει στον χρήστη να προβεί στην εκτέλεση των ενεργειών που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως με εύκολο τρόπο. Από την άλλη, όσο αφορά την φιλική αίσθηση της 

διεπαφής στην δεύτερη φάση της εφαρμογής, την ευθύνη επωμίσθηκε ο SQL Server 

2005 της Microsoft, ένα εμπορικό πακέτο με μεγάλη αγοραστική απήχηση.  
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Τρόπος Λειτουργίας του Διακομιστή 
 

Στο σημείο αυτό θεωρείται χρήσιμό να διευκρινιστεί πως η πρώτη φάση της 

εφαρμογής σχετίζεται με τον  τρόπο λειτουργίας τόσο του πελάτη όσο και των 

διακομιστών. Για τον λόγο αυτόν η περιγραφή που ακολουθεί αναφέρεται και στις 

δύο πλευρές της εφαρμογής, αφού η λειτουργία της μίας μόνο πλευράς  καθιστά την 

εκτέλεση της εφαρμογής  αδύνατη.  

  Για την εκτέλεση της λειτουργίας της πρώτης φάσης η πλευρά του διακομιστή 

θα πρέπει αρχικά να εκκινήσει τον MySQL Server. Από το μενού start επιλέγουμε  

start → All programs → MySQL → MySQL System Tray Monitor. 

 
 

Σχήμα 2. 1 : Εκκίνηση MySQL System Tray Monitor 
 

 Αφού εκκινήσει ο  MySQL System Tray Monitor με δεξί κλικ σε αυτόν 

επιλέγουμε Start Instance. 

 
Σχήμα 2. 2 : Εκκίνηση MySQL Server 

 

Το επόμενο βήμα είναι να “τρέξουμε” τον κώδικά του διακομιστή. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να γίνει είτε από Command Prompt, ορίζοντας αρχικά το path 

classes\production\Server του project Server και στην συνέχεια 

πληκτρολογώντας java main, είτε από το IDE που έχουμε εγκατεστημένο για την 

ανάπτυξη projects σε Java.  
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Σχήμα 2. 3 : Διαδικασία  “τρεξίματος” του κώδικα του διακομιστή της εφαρμογής 

 

Αφού ολοκληρωθεί η προηγουμένη διαδικασία εμφανίζεται ένα παράθυρο από το 

οποίο  ο χρήστης θα καθορίσει την λειτουργία του διακομιστή και θα μπορεί επίσης 

να ελέγχει τα δεδομένα των Β.Δ. που υπάρχουν σε αυτόν. Ειδικότερα στην πρώτη 

καρτέλα Server Connection ορίζονται οι παράμετροι διασύνδεσης του 

διακομιστή με το διαδίκτυο.  

 
Σχήμα 2. 4 : Απεικόνιση 1ης καρτέλας της γραφικής  διεπιφάνειας του διακομιστή 
 

 

Παρακολούθηση  
των  μηνυμάτων  
εισόδου  του διακομιστή   

Παρακολούθηση  
των  ενεργειών (Log) 
 του διακομιστή  

Πλήκτρα  για τον καθαρισμό 
των περιοχών κειμένου 

Πλήκτρα για την σύνδεση / 
αποσύνδεση του 
διακομιστή από το 
διαδίκτυο και για τον 
τερματισμό της Εφαρμογής 

Απεικόνιση της διεύθυνσης 
IP του διακομιστή και 
καθορισμός της θύρας 
διεργασίας. 
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Πατώντας το πλήκτρο Connect  ο διακομιστής συνδέεται στο διαδίκτυο 

δημιουργώντας μια υποδοχή ακρόασης (Listen socket). Για την δημιουργία της 

υποδοχής ως αριθμός θύρας λαμβάνεται η τιμή του πεδίου Communication Port. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή σε αυτό το πεδίο τότε ως αριθμός θύρας ορίζεται 

ο αριθμός 9090. Η υποδοχή αυτή  ακροάται αιτήσεις πελατών και δημιουργεί μια 

σύνδεση για κάθε αίτηση. Με τον τρόπο αυτόν ο διακομιστής δύναται να εξυπηρετεί 

πολλούς πελάτες μαζί. Το πλήκτρο Disconnect κλείνει την υποδοχή ακρόασης με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργηθούν νέες συνδέσεις και να τερματιστούν 

οι ήδη υπάρχουσες. Ο τερματισμός της εφαρμογής γίνεται με το πλήκτρο Exit. 

Όταν τερματίσει η εφαρμογή κλείνει το παράθυρο της γραφικής διεπαφής και 

σταματά κάθε λειτουργία του διακομιστή.  

Στο επάνω τμήμα της πρώτης καρτέλας υπάρχουν επίσης δύο περιοχές 

κείμενου, η Server log Display και η Client Messages Display. Οι 

περιοχές αυτές καθιστούν δυνατή την ανάγνωση του ιστορικού του διακομιστή και 

των μηνυμάτων που λαμβάνει. Κάτω από κάθε περιοχή κειμένου υπάρχουν δύο 

πλήκτρα (Delete) για τον καθαρισμό της κάθε περιοχής.   

Από την καρτέλα Databases ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με τα 

δεδομένα των Β.Δ.  του διακομιστή. 

 
Σχήμα 2. 5 : Απεικόνιση 2ης καρτέλας της γραφικής  διεπιφάνειας του διακομιστή 

 

 

Περιοχή καθορισμού 
ερωτημάτων 

Δεντρική δομή για την 
επιλογή πινάκων από τις 
Β.Δ. του διακομιστή 

Περιοχή απεικόνισης 
των αποτελεσμάτων 
από τα ερωτήματα.

Πλήκτρα για την εκτέλεση 
των ερωτημάτων και τον 
καθαρισμό της περιοχής 
καθορισμού τους 
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Συγκεκριμένα στην πάνω αριστερή γωνία της καρτέλας απεικονίζεται η 

δεντρική δομή των Β.Δ. του διακομιστή. Σε αυτήν κάνοντας διπλό κλικ στην Β.Δ και 

στην συνέχεια διπλό κλικ σε έναν πίνακα, δημιουργείται ένα SQL ερώτημα το οποίο 

επιστρέφει όλα τα δεδομένα του πίνακα. Το ερώτημα αυτό απεικονίζεται στην 

περιοχή κειμένου που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά της κάρτας. Σε αυτή την 

περιοχή κειμένου εκτός από την απεικόνιση του συγκεκριμένου ερωτήματος, ο 

χρήστης μπορεί να θέσει και δικά του ερωτήματα. Στην συνέχεια πατώντας το 

πλήκτρο Execute εμφανίζονται τα αποτελέσματα του ερωτήματος υπό την μορφή 

κελίων σε έναν πίνακα που βρίσκεται κάτω από την περιοχή ορισμού των 

ερωτημάτων. Επίσης πατώντας το πλήκτρο Delete διαγράφεται το ερώτημα που 

υπάρχει στην περιοχή κειμένου και έτσι ο χρήστης μπορεί να θέσει κάποιο άλλο. 

 Η χρήση της δεύτερης καρτέλας έγκειται στο να διευκολύνει τον χρήστη στον 

έλεγχο των δεδομένων του διακομιστή, αφού ο ίδιος δεν εμπλέκεται στην χρήση ή 

την λειτουργία του MySQL Server εκτός από την φάση της εκκίνηση του. Σε 

περίπτωση όμως που ο χρήστης επιθυμεί να εμπλακεί στην λειτουργία του MySQL 

Server για να εισάγει επιπλέον πίνακες, να δημιουργήσει νέες Β.Δ. ή  ακόμη για να 

επιβλέψει τα δεδομένα, θα πρέπει αρχικά να υπάρχει ένας λογαριασμός με 

δικαιώματα καθορισμένα από τον διαχειριστή του συστήματος που θα του επιτρέπουν 

να προβεί στις παραπάνω ενέργειες. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει το όνομα χρήστη 

και τον κωδικό του λογαριασμού. Στην συνέχεια με δεξί κλικ στο MySQL System 

Try Monitor επιλέγουμε MySQL Administrator. 

 
Σχήμα 2. 6 : Διαδικασία σύνδεσης στον MySQL Server σαν διαχειριστής των Β.Δ. 

 

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο αυθεντικοποίησης όπου ο χρήστης θα πρέπει να 

επιλέξει την σύνδεση με τον διακομιστή του RDBMS και να εισάγει το όνομα χρήστη  
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(user name) και των κωδικό του (password). Μετά τον ορισμό των παραμέτρων 

πατάμε OK.  

 
Σχήμα 2. 7 : Αυθεντικοποίηση στον MySQL Server σαν διαχειριστής των Β.Δ. 

 

Αφού περάσουμε την φάση της αυθεντικοποίησης εμφανίζεται το παράθυρο 

διαχείρισης του συστήματος.  

 
Σχήμα 2. 8 : Παράθυρο διαχείρισης του  MySQL Server. 
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Εδώ επιλέγοντας από την επάνω αριστερά περιοχή Κατάλογοι εμφανίζονται  στην 

περιοχή Σχήματα όλες οι Β.Δ. του συστήματος και στην διπλανή περιοχή 

εμφανίζονται οι πίνακες, τα ευρετήρια, οι όψεις και οι αποθηκεμένες διαδικασίες των 

Β.Δ.  Επίσης με δεξί κλικ στην περιοχή που εμφανίζονται οι Β.Δ. του συστήματος 

εμφανίζεται μια καρτέλα η οποία επιτρέπει την δημιουργία νέων πινάκων ή Β.Δ. στο 

σύστημα. Επιπλέον από το παράθυρο αυτό υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων 

λογαριασμών, απεικόνισης δεδομένων σχετικά με την λειτουργία του διακομιστή και 

η δυνατότητα δημιουργίας και αποκατάστασης αντιγράφων.  

 Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να έχει διαχειριστικό ρόλο στις Β.Δ. του 

συστήματος,  αλλά επιθυμεί να εκτελέσει ορισμένα ερωτήματα προς τους πίνακες 

τους, τότε θα πρέπει από το MySQL System Try Monitor να επιλέξει MySQL 

Query Browser.  

 
Σχήμα 2. 9 : Διαδικασία εκκίνησης του MySQL Query Browser 

 

Κάνοντας αυτή την επιλογή εμφανίζεται ένα παράθυρο αυθεντικοποίησης παρόμοιο 

με αυτό του σχήματος 2.7, θέτουμε τις παραμέτρους αυθεντικοποίησης και πατάμε 

OK. Μετά την διαδικασία αυθεντικοποίησης εμφανίζεται το περιβάλλον από το οποίο 

μπορούμε να εκτελούμε ερωτήματα προς τις Β.Δ. του συστήματος.  

 Από το περιβάλλον αυτό και συγκεκριμένα από την περιοχή Σχήματα 

μπορούμε με διπλό κλικ να επιλέξουμε την Β.Δ. που θέλουμε και να δούμε τους 

πίνακες που έχει. Επίσης με διπλό κλικ σε κάθε πίνακα της Β.Δ. δημιουργείται ένα 

ερώτημα SQL, στην περιοχή κάτω από τις επιλογές των μενού, που επιστρέφει όλα τα  

δεδομένα του πίνακά. Για να  εκτελεστεί το ερώτημα θα πρέπει να πατήσουμε 

Εκτέλεση δίπλα από την περιοχή ορισμού των ερωτημάτων. Τα δεδομένα  από το 

αποτέλεσμα του ερωτήματος παρουσιάζονται στην μεγάλη περιοχή κάτω από την 

περιοχή ορισμού ερωτημάτων.  
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Σχήμα 2. 10 : Γραφικό Περιβάλλον του MySQL Query Browser 

 

 Από την παραπάνω περιγραφή γίνεται αντιληπτό πως το γραφικό περιβάλλον 

διεπαφής για τον έλεγχο των δεδομένων και την εκτέλεση των ερωτημάτων που 

αναπτύχθηκε από τον συγγραφέα στην δεύτερη καρτέλα της πλευράς του διακομιστή,  

δεν στερείται λειτουργικότητας και γραφικής αναπαράστασης έναντι του MySQL 

Query Browser επιτρέποντας στον χρήστη να έχει όλες τις δυνατότητες που του 

προσφέρει ο MySQL Query Browser χωρίς όμως να χρειάζεται να έχει άμεση 

επαφή με τον MySQL Server.  

 Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως κάθε τροποποίηση που γίνεται στο σύστημα 

των Β.Δ. θα πρέπει να επιφέρει και τις σχετικές αλλαγές  στον κώδικα του διακομιστή.  

Θα πρέπει ειδικότερα να τροποποιείται η μέθοδος initiallizeDatabaseInfo  

της κλάσης dataBaseConnection η οποία δημιουργεί ένα μήνυμα με τα 

ονόματα των Β.Δ. και των πινάκων τους που βρίσκονται σε κάθε διακομιστή. Το 

μήνυμα αυτό αποστέλλεται κατά την εκκίνηση της συνόδου επικοινωνίας από τον 

διακομιστή προς τον πελάτη της εφαρμογής.  
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Τρόπος Λειτουργίας του Πελάτη  
 

 Όπως η πλευρά του διακομιστή έτσι και η πλευρά του πελάτη συνδέεται με 

ένα RDBMS στο οποίο υπάρχει μια Β.Δ. για την αποθήκευση των δεδομένων που 

συλλέγονται από τους διακομιστές. Αρχικά για να ξεκινήσει η λειτουργία του πελάτη 

θα πρέπει πρώτα να εκκινήσει ο SQL Server (MSSQLSERVER) της Microsoft 

και να δημιουργηθεί μια Β.Δ. Αυτό γίνεται επιλέγοντας από το μενού start → 

Microsoft SQL Server 2005 → Configuration Tools → SQL 

Server Configuration Manager. 

   
Σχήμα 2. 11 : Διαδικασία Εκκίνησης του SQL Server (MSSQLSERVER) 

 

Στην συνέχεια διαλέγουμε τον SQL Server (MSSQLSERVER)και με δεξί κλικ σε 

αυτόν  επιλέγουμε start.  

 
Σχήμα 2. 12 :  Εκκίνηση του SQL Server (MSSQLSERVER) 

 

Μετά την εκκίνηση του SQL Server είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε την  Β.Δ. 

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την εκκίνηση του SQL Server Management 

Studio. Αυτό γίνεται επιλέγοντας από το μενού start → Microsoft SQL 

Server 2005 → SQL Server Management Studio. 
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Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθούμε στον διακομιστή του RDBMS, παρέχοντας τα 

στοιχεία αυθεντικοποίησης. Όπου Server type επιλέγουμε Database Engine 

και στην περίπτωση που αυθεντικοποιούμαστε μέσω του λειτουργικού συστήματος 

των Windows, στο πεδίο Authentication επιλέγουμε Windows 

Authentication και πατάμε Connect.  

 
Σχήμα 2. 13 : Σύνδεση με τον SQL Server 

 

Αφού συνδεθούμε με τον διακομιστή του RDBMS από τον Object Explorer 

κάνοντας δεξί κλικ στον φάκελο Databases επιλέγουμε New Database…  
 

 
 

Σχήμα 2. 14 : Δημιουργία Β.Δ. στον SQL Server 
 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται (New Database) δίνουμε στο πεδίο Database 

name το όνομα standardOfLiving και πατάμε ΟΚ. Εφόσον δημιουργήσουμε 

την συγκεκριμένη Β.Δ. μπορούμε πλέον να “τρέξουμε” τον κώδικα του πελάτη.  
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Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε στην προηγούμενη 

ενότητα  για τον τρόπο λειτουργίας του διακομιστή. Το μόνο που θα πρέπει να 

αναφερθεί είναι πως ο φάκελος με τον κώδικα του πελάτη ονομάζεται Client. Ο 

κώδικας που αναπτύχθηκε στην πλευρά του πελάτη εκτός από τις δικτυακές και 

αποθηκευτικές λειτουργίες που εκτελεί παρέχει επίσης και ένα γραφικό περιβάλλον 

για την φιλική διεπαφή του χρήστη με την εφαρμογή. Έτσι λοιπόν τρέχοντας τον 

κώδικα του πελάτη εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο περιέχει μια καρτέλα 

(Client Connection). Από την καρτέλα αυτή καθορίζονται τόσο οι 

διακομιστές που θα  συνδεθεί ο πελάτης όσο και ορισμένοι παράμετροι της σύνδεσης. 

 
Σχήμα 2. 15 :  Απεικόνιση 1ης καρτέλας της γραφικής  διεπιφάνειας του Πελάτη 

 

Πιο συγκεκριμένα στην επάνω πλευρά της καρτέλας υπάρχουν τρεις περιοχές 

κειμένου για την απεικόνιση του ιστορικού των ενεργειών του πελάτη (Client 

Log Display), την σύνταξη μηνυμάτων – ερωτημάτων (Client Messages  

 

Περιοχή απεικόνισης 
του ιστορικού των 
ενεργειών του πελάτη

Περιοχές απεικόνισης των 
μηνυμάτων εισόδου / εξόδου 
του πελάτη

Πλήκτρα για τον καθαρισμό 
των περιοχών κειμένου και την 
αποστολή μηνυμάτων

Πεδίο καθορισμού της 
θύρας διεργασίας 

Πλήκτρα για την σύνδεση / 
αποσύνδεση του πελάτη 
από το διαδίκτυο και τον 
τερματισμό της εφαρμογής 

Περιοχή απεικόνισης των διευθύνσεων IP  
των επιλεγμένων διακομιστών με τους 
οποίους θα συνδεθεί ο πελάτηςΕπιλογή για την φόρτωση 

ή μη των αποτελεσμάτων 
στην Β.Δ. του πελάτη

Πλήκτρα εισαγωγής / διαγραφής των 
διευθύνσεων IP των διακομιστών από 
την περιοχή επιλογής των διακομιστών 

Λίστα επιλογής των 
διευθύνσεων IP των 
διακομιστών με τους 
οποίους επιθυμεί να 
συνδεθεί ο πελάτης 

Πεδίο απεικόνισης της 
διεύθυνσης ΙP του πελάτη  
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Display) και την ανάγνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων (Server 

Messages Display). Ειδικότερα η χρήση της δεύτερης περιοχής κειμένου 

έγκειται στην  σύνταξη ερωτημάτων τύπου SQL και λειτουργεί σε συνδυασμό με την 

τιμή του πεδίου Server IP.  Επεξηγηματικά αναφέρεται πως το ερώτημα το οποίο 

συντάσσεται στην ανωτέρω περιοχή κειμένου αποστέλλεται στον διακομιστή του 

οποίου η διεύθυνση IP είναι επιλεγμένη στο πεδίο Server IP . Με τον τρόπο 

αυτόν δεν υπάρχει καμία σύγχυση σχετικά με τον παραλήπτη του μηνύματος όταν οι 

επιλεγμένοι διακομιστές είναι περισσότεροι του ενός. Το γεγονός αυτό περιορίζει την 

ταυτόχρονη αποστολή μηνυμάτων σε πολλούς διακομιστές. Επίσης πρέπει να 

σημειωθεί πως η σύνταξη ενός ερωτήματος SQL στην συγκεκριμένη περιοχή 

κειμένου προϋποθέτει την γνώση των ονομάτων των πινάκων καθώς και των 

ονομάτων των πεδίων τους. Αυτό αναφέρεται γιατί σε περίπτωση που ο διακομιστής 

παραλάβει ένα λανθασμένο ερώτημα, δεν θα είναι σε θέση να το εκτελέσει και 

συνεπώς δεν θα μπορέσει να επιστρέψει αποτελέσματα στον πελάτη. Για τον 

παραπάνω λόγο θα πρέπει να γίνεται με προσεκτικό τρόπο η σύνταξη των 

ερωτημάτων στην συγκεκριμένη περιοχή κειμένου.         

   Κάτω από τις τρεις αυτές περιοχές κειμένου βρίσκονται  τρία πλήκτρα 

(Delete) για τον καθαρισμό των περιοχών, ενώ η περιοχή σύνταξης των 

ερωτημάτων έχει ένα ακόμη πλήκτρο (Send) για την αποστολή του ερωτήματος. 

Στην αριστερή πλευρά της καρτέλας υπάρχει το πεδίο Client IP όπου 

απεικονίζεται η διεύθυνση IP του πελάτη. Ακριβώς κάτω από το πεδίο αυτό υπάρχει 

μια λίστα (Server IP)με IP διευθύνσεις που αντιστοιχούν στους διακομιστές του 

συστήματος. Από την λίστα αυτή επιλέγεται ο διακομιστής και με το πάτημα του 

πλήκτρου Add >>> εισάγεται η διεύθυνση του στην περιοχή Selected 

Servers, όπου και απεικονίζονται η  IP διεύθυνση του. Ο καθαρισμός της περιοχής  

Selected Servers γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου Remove Servers.  

Ακριβώς κάτω από την περιοχή Selected Servers υπάρχει το πεδίο Load 

Data to SQL Server 2005. Ρόλος του πεδίου αυτού είναι η παροχή της 

δυνατότητας επιλογής για την φόρτωση ή μη των αποτελεσμάτων από τα ερωτήματα 

στην Β.Δ. του πελάτη. Στο πεδίο Communication Port καθορίζεται η θύρα 

διεργασίας της εφαρμογής. Σε περίπτωση που αυτό μείνει κενό η εφαρμογή ορίζει μια 

εξορισμού τιμή (9090).   
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Πατώντας το πλήκτρο Connect o πελάτης συνδέεται με όλους τους επιλεγμένους 

διακομιστές που υπάρχουν στην περιοχή Selected Servers. Για να αποσυνδεθεί 

από αυτούς θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο Disconnect, ενώ για τον τερματισμό 

της εφαρμογής απαιτείται το πάτημα του πλήκτρου Exit.   

 Μετά την σύνδεση με τους επιλεγμένους διακομιστές στην γραφική διεπαφή 

του παραθύρου δημιουργούνται άλλες δύο καρτέλες. Η πρώτη εξ αυτών ονομάζεται 

Select Indexes  και η λειτουργία της έγκειται στην επιλογή των οικονομικών 

και κοινωνικών δεικτών από κάθε διακομιστή για την ανάπτυξη του μοντέλου 

αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου.  

 
Σχήμα 2. 16 : Απεικόνιση 2ης καρτέλας της γραφικής  διεπιφάνειας του Πελάτη 

 

 

 

 

Δενδρική δομή 
αναπαράστασης των 
οικονομικών δεικτών 
κάθε διακομιστή.  

Λίστα Επιλογής 
διακομιστή  

Περιοχή κειμένου  
για την απεικόνιση 
των επιλεγμένων 
δεικτών  

Πλήκτρα καθαρισμού 
της περιοχής κειμένου 
και καθορισμού του 
μοντέλου αξιολόγησης  

Απεικόνιση κρίσιμων 
χρόνων για την λειτουργία 
της εφαρμογής 

Πλήκτρα για την αποστολή 
του μηνύματος με τους 
επιλεγμένους δείκτες και τον 
καθαρισμό των πεδίων 
απεικόνισης των χρόνων  
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Πιο ειδικά στην πάνω αριστερή γωνία της καρτέλας υπάρχει μια λίστα (SERVER IP 

ADDRESS) με τις διευθύνσεις IP των διακομιστών. Επιλέγοντας μια διεύθυνση IP 

ακριβώς κάτω από την λίστα παρουσιάζεται μια δενδρική δομή Β.Δ. που εμπεριέχει 

πίνακες με τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες κάθε διακομιστή. Η επιλογή 

ενός δείκτη γίνεται κάνοντας διπλό κλικ στον πίνακα και το όνομα αυτού  εισέρχεται 

στην περιοχή INDEXES THAT MODULE STAND. OF LIVING INDEX.  Πρέπει 

να σημειωθεί πως η λειτουργία της λίστας των διακομιστών, της δενδρικής δομής των 

Β.Δ. και της περιοχή απεικόνισης των επιλεγμένων δεικτών είναι συγχρονισμένη. 

Όταν για παράδειγμα επιλεγεί ένας διακομιστής και εν συνεχεία “ανοίξει” η δενδρική 

δομή των Β.Δ. του, επιλέγοντας ορισμένους δείκτες  αυτοί θα εισαχθούν στην 

περιοχή των επιλεγμένων δεικτών. Στην συνέχεια επιλέγοντας έναν άλλο διακομιστή 

και εκτελώντας ξανά την παραπάνω διαδικασία υπάρχει η δυνατότητα  

επιστρέφοντας στον πρώτο διακομιστή, να αναπαρίσταται η δενδρική δομή του και η 

περιοχή των επιλεγμένων δεικτών του με τον ίδιο τρόπο που αναπαρίστατο την 

τελευταία φορά.  

 Αφού επιλεγούν οι δείκτες για την διαμόρφωσή του μοντέλου αξιολόγησης, 

τότε θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο Create Model για να καθοριστεί   η τελική 

μορφή του μοντέλου. Σε περίπτωση που οι επιλεγμένοι δείκτες δεν είναι οι 

επιθυμητοί τότε θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο Delete κάτω από την περιοχή 

των επιλεγμένων δεικτών διαγράφοντας τους παλιούς δείκτες και να επαναληφθεί η 

διαδικασία επιλογής για τους νέους.  Έχοντας καθορίσει την τελική μορφή του 

μοντέλου αξιολόγησης θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο Send Queries to 

Servers για να αποσταλούν τα ονόματα των επιλεγμένων δεικτών  στους 

διακομιστές και αυτοί με την σειρά τους να αποστείλουν στον πελάτη τα ζητούμενα 

δεδομένα από κάθε δείκτη. Κατά την διαδικασία αποστολής των ονομάτων των 

δεικτών και της παραλαβής των δεδομένων τους, υπολογίζονται ορισμένοι κρίσιμοι 

χρόνοι για την λειτουργία της εφαρμογής. Οι χρόνοι αυτοί σχετίζονται με τον χρόνο, 

αποστολής των ονομάτων των δεικτών και λήψης των δεδομένων τους ανά 

διακομιστή, με τον συνολικό χρόνο επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και διακομιστή, με 

τον χρόνο επεξεργασίας των ερωτημάτων από κάθε διακομιστή και με  τον εκάστοτε 

χρόνο συνόδου (αποστολή – επεξεργασία –λήψη )  μεταξύ πελάτη και διακομιστή. Οι 

χρόνοι αυτοί μετά το πέρας της παραλαβής των δεδομένων από τον πελάτη  
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απεικονίζονται στην κάτω πλευρά της καρτέλας και συγκεκριμένα στα πεδία 

Transmission Time, Receive Time, Communication Time, 

Computation Time και Total Time κάθε διακομιστή. Για τον καθαρισμό 

αυτών των πεδίων θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο Delete που βρίσκεται κάτω 

από αυτά. 

  Μετά την συλλογή των δεδομένων, η οποία υποδηλώνεται με την απεικόνιση 

των χρόνων που αναφέρθηκαν, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την καρτέλα Indexes, 

η οποία παρέχει την δυνατότητα αναπαράστασης των δεδομένων από τους δείκτες 

που επελέγησαν.   

 
 

Σχήμα 2. 17 : Απεικόνιση 3ης καρτέλας της γραφικής  διεπιφάνειας του Πελάτη 
 

Στην καρτέλα αυτή, στην επάνω αριστερή γωνία βρίσκεται η περιοχή αναπαράστασης 

της δενδρικής δομής της Β.Δ. του πελάτη. Αυτή η Β.Δ. περιέχει όλους τους πίνακες 

δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών που επελέγησαν και  

Δενδρική αναπαράσταση των πινάκων 
– δεικτών που συγκεντρώθηκαν στην 
Β.Δ. του πελάτη

Περιοχή απεικόνισης και 
καθορισμού ερωτημάτων 
προς την Β.Δ. του πελάτη

Πλήκτρα για την εκτέλεση 
των ερωτημάτων, τον 
καθαρισμό της περιοχής 
κειμένου και την διαγραφή 
των πινάκων από την  Β.Δ. 
του πελάτη.

Περιοχή αναπαράστασης, 
υπό την μορφή κελίων , 
των αποτελεσμάτων από τα 
ερωτήματα του θέτονται   
στην περιοχή καθορισμού 
ερωτημάτων 
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συγκεντρώθηκαν στην πλευρά του πελάτη. Κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε πίνακα, 

στην περιοχή καθορισμού ερωτημάτων δημιουργείται ένα ερώτημα το οποίο 

επιστρέφει όλα τα δεδομένα  του πίνακα. Το ερώτημα εκτελείται όταν πατηθεί το 

πλήκτρο Execute, ενώ  τα αποτελέσματα του ερωτήματος απεικονίζονται υπό την 

μορφή κελιών στην περιοχή που βρίσκεται κάτω από την περιοχή καθορισμού των 

ερωτημάτων. Για τον καθαρισμό της περιοχής ορισμού των ερωτημάτων θα πρέπει να 

πατηθεί το πλήκτρο Delete. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την διαγραφή 

των πινάκων που επέλεξε από την Β.Δ. θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο Drop 

Tables διαγράφοντας έτσι όλους τους πίνακες των δεικτών που θα 

χρησιμοποιούνταν για την  ανάπτυξη του μοντέλου αξιολόγησης.  

 Πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η αναπαράσταση των πινάκων στην δενδρική 

δομή της Β.Δ. δεν λαμβάνει υπόψη της την προγενέστερη ύπαρξη πινάκων, που 

ενδεχομένως να οφείλεται σε προηγούμενες συνεδρίες ή προηγούμενες προσπάθειες 

ανάπτυξης του μοντέλου αξιολόγησης. Δηλαδή η αναπαράσταση και η διαγραφή των 

πινάκων σχετίζεται μόνο με τις επιλογές των δεικτών κάθε συνεδρίας. Έτσι μπορεί 

ένας χρήστης επιλέξει ορισμένους δείκτες για την ανάπτυξη του μοντέλου 

αξιολόγησης και τερματίσει την εφαρμογή με σκοπό να συνεχίσει την διαδικασία 

ανάπτυξης του μοντέλου αργότερα. Εάν στην συνέχεια έρθει ένας δεύτερος χρήστης 

και “τρέξει” την εφαρμογή επιλέγοντας κάποιους άλλους  δείκτες, τότε η δενδρική 

αναπαράσταση των πινάκων θα παρουσιάσει μόνο τους πίνακες των δεικτών που 

επέλεξε ο δεύτερος χρήστης και όχι όλους του πίνακες που υπάρχουν στην Β.Δ. του 

πελάτη. Αυτό γίνεται για να μην υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διαγραφής των 

πινάκων επιλογής του πρώτου χρήστη από τον δεύτερο και για να μπορεί επίσης κάθε 

χρήστης να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα των δεικτών που διαμορφώνουν το δικό του 

μοντέλο αξιολόγησης χωρίς να επηρεάζεται ή να του δημιουργείται κάποια σύγχυση 

από τις επιλογές των άλλων χρηστών.  

Με το πέρας της συλλογής των δεικτών στην πλευρά του πελάτη τελειώνει η 

λειτουργία της πρώτης φάσης της εφαρμογής και μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία 

ανάπτυξης  του μοντέλου εξόρυξης που περιγράφεται στο παράρτημα Α αυτού του 

συγγράμματος.
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Περιγραφή του Λογισμικού και του Υλισμικού που 
Χρησιμοποιήθηκε   
 

 

Για την ανάπτυξη και την μελέτη απόδοσης της εφαρμογής έγινε χρήση 

ορισμένων πακέτων λογισμικού καθώς και υλισμικού το οποίο αφορούσε κυρίως 

ηλεκτρονικό και δικτυακό εξοπλισμό. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απαιτήθηκε 

ήταν τρεις Η/Υ για να  εκτελούν τις λειτουργίες των διακομιστών και ένας φορητός 

Η/Υ που εκτελούσε την λειτουργία πελάτη. Ο δικτυακός εξοπλισμός που ήταν ήδη 

εγκατεστημένος στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας 

Λογισμικού παρείχε τις δυνατότητες ενός LAN το οποίο μέσω ενός δρομολογητή του 

πανεπιστημίου συνδέονταν με το διαδίκτυο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναφέρονται στον πίνακα 2.1 

 
 Πελάτης  Διακομιστής 1 Διακομιστής 2 Διακομιστής 3 

Επεξεργαστής - CPU 

Ιntel Pentium 

(R) 1500 MHz 

Centrino 

Ιntel Pentium 

(R) 4     3.4 GHz 

Ιntel Pentium 

(R) 4  3.00 GHz  

Ιntel Pentium 

(R) 4  3.00 GHz  

Μνήμη  - RAM 1250 MB 1022 MB 512 MB 512 MB 

Σκλ. Δίσκος - H.D 40 GB 200 GB 120 GB 120 GB 

Λειτ. Σύστ. - Op. Sys 
Windows XP 

(SP2) 
Windows Vista Windows Vista Windows Vista 

 
Πίνακας 2.1 :Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών του Ηλεκτρονικου εξοπλισμού 

 

Τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής ήταν το IDE IntelliJ IDEA για την συγγραφή του κώδικα σε Java και τα 

RDBMS MySQL Server και SQL Server 2005 Standard Edition της Microsoft για την 

διαχείριση και δημιουργία των Β.Δ. στους διακομιστές και τον πελάτη της εφαρμογής 

αντίστοιχα. Ειδικότερα το  IntelliJ IDEA έχει την δυνατότητα εντοπισμού λαθών 

κατά την συγγραφή του κώδικα και ημιαυτόματης διόρθωση τους. Επίσης παρέχει 

την δυνατότητα εκτέλεσης αναδομήσεων (Refactorings), εκσφαλμάτωσης 

(Debugging) και ένα ελκυστικό  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                  Περιγραφή του Λογισμικού και του Υλισμικού που Χρησιμοποιήθηκε   

 - 28 -  

 

γραφικό περιβάλλον για την ανάπτυξη κώδικα. Όσο αφορά τις επιλογές των RDBMS 

ως στόχος είχε τεθεί η εκμάθηση ενός  RDBMS ανοιχτού κώδικα και ενός εμπορικού 

με πιο ειδικές δυνατότητες. Από την ακαδημαϊκή κοινότητα φάνηκε να υπάρχει μια 

μεγάλη αποδοχή για τον MySQL Server  ενώ η βιομηχανία είχε θετικές κριτικές και 

μεγάλη ζήτηση  για τον SQL Server 2005. Συνεπώς κρίθηκε πως η χρήση των 

ανωτέρω RDBMS κάλυπτε τόσο τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της εφαρμογής όσο και 

την εξειδίκευση που θα πρέπει να έχει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.   

Συμπληρωματικά με την χρήση του RDBMS MySQL Server 

χρησιμοποιήθηκε επίσης και το πακέτο Navicat MySQL για την φόρτωση των 

δεδομένων στις Β.Δ. των διακομιστών. Λόγω των χαμένων τιμών που υπήρχαν στα 

δεδομένα των πινάκων έγινε χρήστη τόσο του Weka 3.4 όσο και του MATLAB 7.0. 

Τα πακέτα αυτά παρείχαν εργαλεία για την ανάκτηση χαμένων τιμών σε χρονοσειρές  

και συνέβαλαν σημαντικά στην πληρότητα των δεδομένων κάθε δείκτη.  

Για την μελέτη απόδοσης της εφαρμογής έγινε χρήση του λογιστικού πακέτου  

Microsoft Office Excel 2003 και του πακέτου  προσομοίωσης δικτύων OMNet ++. Οι 

συγκεκριμένες  επιλογές έγιναν λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πακέτα αυτά 

καθώς και της ευκολίας χρήσης τους. Η χρήση του Microsoft Office Excel 2003 έγινε 

επειδή αυτό παρέχει έναν αρκετά καλό τρόπο αποθήκευσης και παρουσίασης των 

δεδομένων ενώ επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων στατιστικών 

συναρτήσεων και η δημιουργία γραφημάτων σε συνδυασμό με την ευρεία  χρήση του 

έκανε την επιλογή του ακόμη πιο εύκολη. 

Τέλος η επιλογή του OMNet ++ έγινε επειδή το πακέτο αυτό κάνει χρήση της 

γλώσσας C++ για την προσομοίωση του τρόπου λειτουργίας των δικτυακών 

εφαρμογών, γλώσσα η οποία είναι κοινά αποδεκτή για τις δυνατότητες και την 

απόδοσης της. Παράλληλα το γεγονός ότι η C++ ήταν οικία στον συγγραφέα που 

ανέπτυξε την εφαρμογή ήταν και αυτό ένα στοιχείο που συνέβαλε στην επιλογή του 

συγκεκριμένου πακέτου. Επίσης το OMNet ++ παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης 

εφαρμογών προσομοίωσης σε υψηλό επίπεδο και εκτός αυτού δίνει την δυνατότητα 

για μια καλή γραφική αναπαράσταση της προσομοίωσης. Ο κώδικας που 

αναπτύχθηκε σε C++ γράφηκε με τον κειμενογράφο EditPlus2, αφού δεν είχε μεγάλη 

έκταση και επειδή θεωρήθηκε υπερβολική η εγκατάσταση ενός περιβάλλοντος  

ανάπτυξης για το μέγεθος του κώδικα που απαιτούνταν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

Περιγραφή των Αρχών Σχεδίασης της Εφαρμογής 
 

 

 Κατά την διαδικασία ανάπτυξης του κώδικά τόσο στην πλευρά του 

διακομιστή όσο και στην πλευρά του πελάτη έγινε μια προσπάθεια να τηρηθούν 

ορισμένες αρχές σχεδίασης. Οι αρχές αυτές σχετίζονταν με την αποφυγή της 

δημιουργίας μιας θεϊκής κλάσης  και την κατανομή του φόρτου εργασιών σε 

περισσότερες της μιας κλάσης. Ειδικότερα έγινε προσπάθεια να τηρηθεί η αρχή της 

ενσωμάτωσης, της χαμηλής σύζευξής και της υψηλής συνεκτικότητας.  

 Σκοπός της αρχής ενσωμάτωσης είναι η τροποποίηση των ιδιοτήτων κάθε 

κλάσης να γίνεται μόνο μέσω μεθόδων που έχουν δημόσια πρόσβαση σε αυτές. Η 

παραβίαση αυτής της αρχής έχει ως αποτέλεσμα την αναξιοπιστία των δεδομένων της 

κλάσης και την απομάκρυνση του κώδικα από την φιλοσοφία του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.    

Η επιδίωξη για την εφαρμογή της αρχής χαμηλής σύζευξης, έχει ως στόχο την 

κατά τον δυνατό λιγότερη εξάρτηση μεταξύ των κλάσεων. Η εξάρτηση αυτή 

οφείλεται κυρίως στην ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των κλάσεων. Όσο μικρότερος 

είναι ο αριθμός μηνυμάτων που ανταλλάσει μια κλάση τόσο μεγαλύτερο βαθμό 

αυτονομίας έχει και τόσο πιο εύκολα γίνονται τροποποίησης στην λειτουργία της, 

χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των υπολοίπων κλάσεων.   

Η αρχή της ενσωμάτωσης  σχετίζεται με το κατά πόσο μεγάλη συνάφεια 

έχουν οι λειτουργίες της κλάσης με τα δεδομένα της. Έτσι όταν μια κλάση εκτελεί 

λειτουργίες που τα δεδομένα τους βρίσκονται σε άλλες κλάσεις τότε το σύστημα έχει 

χαμηλή συνεκτικότητα. Το επιθυμητό είναι η συνεκτικότητα να είναι υψηλή για να 

γίνεται προσπέλαση των δεδομένων από τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν. Κάτι τέτοιο 

συντελεί στην συντήρηση και επέκταση του κώδικά με το λιγότερο δυνατό κόστος.    

Στην συνέχει αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται το διάγραμμα UML των 

κλάσεων καθώς επίσης περιγράφεται η λειτουργία κάθε κλάσης  τόσο  από τον 

κώδικα του διακομιστή όσο και από τον κώδικα του πελάτη. 
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 Σχεδίαση Λογισμικού του Διακομιστή 
 

 Το διάγραμμα UML των κλάσεων αναπαριστά με γραφικό τρόπο την 

αλληλεπίδραση των κλάσεων μεταξύ τους και παρουσιάζει επίσης τις ιδιότητες και 

τις μεθόδους κάθε κλάσης. Από το διάγραμμα αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό το 

πόσο άρτιο από πλευράς σχεδίασης είναι ένα έργο λογισμικού ενώ η συνεισφορά του 

στον καθορισμό των απαιτήσεων της λειτουργίας του λογισμικού είναι πολύ μεγάλη. 

Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα UML των κλάσεων για τον κώδικα του 

διακομιστή.      

 
Σχήμα 3. 1 : Απεικόνιση του διαγράμματος κλάσεων από τον κώδικα του Διακομιστή 

 

Από το διάγραμμα φαίνεται πως η κλάση main περιέχει ένα αντικείμενο της κλάσης 

serverUserInterface το οποίο καλεί κατασκευαστή του. Με την κλήση του 

κατασκευαστή του αντικειμένου της κλάση serverUserInterface 

δημιουργείται το γραφικό περιβάλλον διεπαφής του διακομιστή.  Η κλάση  

serverUserInterface με την σειρά της περιέχει ένα αντικείμενο της κλάσης 

firstTab, ένα αντικείμενο της κλάσης secondTab και επίσης δημιουργεί έναν  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                                     Σχεδίαση Λογισμικού του Διακομιστή 

 - 31 -  

 

αριθμό αντικειμένων της κλάσης clientWorker. Το αντικείμενο της κλάσης 

firstTab δημιουργεί την πρώτη καρτέλα της γραφικής διεπαφής ενώ το 

αντικείμενο της κλάσης secondTab δημιουργεί την δεύτερη καρτέλα. Τα 

αντικείμενα της κλάσης clientWorker που δημιουργούνται σχετίζονται με την 

πολυνηματική λειτουργία του διακομιστή και μέσω αυτών εκτελείται το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας από την πλευρά του διακομιστή. Η  κλάση firstTab περιέχει επίσης 

ένα αντικείμενο τύπου serverConnection. Η λειτουργία του αντικείμενου αυτού 

σχετίζεται με την δημιουργία και το κλείσιμο της υποδοχής ακρόασης του διακομιστή, 

η οποία συντελεί στην δημιουργία νέων συνδέσεων.  Από την άλλη η κλάση 

secondTab περιέχει ένα αντικείμενο της κλάσης dataBaseConnection και ένα 

αντικείμενο της κλάσης dataBaseTree. Το αντικείμενο της κλάσης 

dataBaseConnection παρέχει την απαραίτητη λειτουργικότητα για την σύνδεση 

την εφαρμογής με το RDBMS του MySQL Server καθώς και την δυνατότητα 

εκτέλεσης ερωτημάτων από την γραφική διεπαφή της εφαρμογής. Τέλος ο ρόλος της 

κλάσης dataBaseTree έγκειται στην απεικόνιση των πινάκων των οικονομικών 

και κοινωνικών δεικτών κάθε χώρας καθώς  και στην εύχρηστη δημιουργία 

ερωτημάτων για την επιστροφή όλων των δεδομένων από κάθε πίνακα. 

 Στην Τεχνολογία Λογισμικού ένα άλλο διάγραμμα μεγάλης σημασίας είναι το 

διάγραμμα ακολουθίας. Το διάγραμμα αυτό αναπαριστά την αλληλεπίδραση των 

κλάσεων στο πεδίο του χρόνου. Επίσης με την βοήθεια του διαγράμματος ακολουθίας 

μπορεί να γίνει αντιληπτή και η ροή των μηνυμάτων ανάμεσα στα αντικείμενα. Τόσο 

το διάγραμμα κλάσεων όσο και το διάγραμμα ακολουθίας χρησιμοποιούνται για την 

τεκμηρίωση ενός έργου λογισμικού. Επειδή το μέγεθος του διαγράμματος αυτού είναι 

πολύ μεγάλο και η ολοκληρωμένη απεικόνιση του καθίσταται αδύνατη στο σχήμα 3.2 

δίνεται ένα μικρό τμήμα του διαγράμματος ακολουθίας από τον  κώδικα του 

διακομιστή. Η παρουσίαση αυτού του μικρού τμήματος του διαγράμματος γίνεται για 

να αντιληφθεί ο αναγνώστης την μορφή ενός διαγράμματος ακολουθίας. Σε 

περίπτωση που ενδεχομένως ο αναγνώστης επιθυμεί να έχει μια ολοκληρωμένη 

εικόνα από το διάγραμμα ακολουθίας μπορεί να κάνει χρήση του πακέτου Borland 

Together Architect 2006 και αφού δημιουργήσει ένα Java Modeling 

Project να δει το διάγραμμα ακολουθίας του έργου.  
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Σχήμα 3. 2 : Απεικόνιση ενός τμήματος του διαγράμματος ακολουθίας από τον κώδικα του 

Διακομιστή 
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Σχεδίαση Λογισμικού του Πελάτη 
 

 Οι αρχές σχεδίασης που επιδιωχθήκαν να εφαρμοστούν στην πλευρά του 

διακομιστή προσπάθησαν να εφαρμοστούν και στην πλευρά του πελάτη.  Η πλευρά 

του πελάτη είχε ορισμένες απαιτήσεις περισσότερες από την πλευρά του διακομιστή. 

Οι επιπλέον αυτές απαιτήσεις προέρχονταν κυρίως από την διαδικασία επιλογής των 

δεικτών που διαμορφώνουν το μοντέλο αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου καθώς 

και από την αλληλεπίδραση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης καρτέλας. Οι επιπλέον 

αυτές απαιτήσεις γίνονται αντιληπτές και από το διάγραμμα κλάσεων του πελάτη που 

είναι πιο σύνθετο από το διάγραμμα του διακομιστή. 

 
Σχήμα 3. 3 : Απεικόνιση του διαγράμματος κλάσεων από τον κώδικα του Πελάτη 

 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα αρχικά η κλάση main περιέχει ένα αντικείμενο 

της κλάσης clientUserInterface του οποίου ο κατασκευαστής καλείται από  
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την μέθοδό main της κλάσης main. Η κλάση clientUserInterface είναι αυτή 

που δημιουργεί την γραφική διεπαφή ανάμεσα στον χρήστη και την εφαρμογή του 

πελάτη. Πιο συγκεκριμένα η κλάση αυτή περιέχει ένα αντικείμενο της κλάσης 

firstTab το οποίο δημιουργεί την πρώτη καρτέλα για το γραφικό περιβάλλον 

διεπαφής. Η κλάση firstTab περιέχει έναν αριθμό αντικειμένων της κλάσης 

connectionWorker για την δημιουργία σύνδεσης μεταξύ πελάτη και διακομιστή. 

Η κλάση connectionWorker εκτελεί την πρώτη φάση του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας για την ανταλλαγή των κλειδιών κρυπτογράφησης και την παραλαβή 

της δομής με τα περιεχόμενα των Β.Δ. κάθε διακομιστή. Επίσης η κλάση 

connectionWorker περιέχει ένα αντικείμενο της κλάσης clientSocket για 

την δημιουργία της υποδοχής που απαιτείται για κάθε σύνοδο επικοινωνίας μεταξύ 

πελάτη και διακομιστή. Παράλληλα η κλάση firstTab περιέχει ένα αντικείμενο 

της κλάσης secondTab το οποίο καλείται αφού εκτελεστεί η πρώτη φάση του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Η λειτουργία του αντικειμένου αυτού έγκειται στην 

δημιουργία της δεύτερης καρτέλας της γραφικής διεπαφής. Η κλάση secondTab  

με την σειρά της περιέχει ένα αντικείμενο της κλάσης thirdTab του οποίου ο 

κατασκευαστής καλείται από την μέθοδο representTab της κλάσης  

secondTab. Ρόλος του αντικειμένου της κλάσης thirdTab είναι η δημιουργία 

της τρίτης καρτέλας της  γραφικής διεπαφής. Βάσει των παραπάνω γίνεται αντιληπτό 

πως η γραφική διεπαφή δημιουργείται σταδιακά.  Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως 

τόσο η κλάση secondTab όσο και η κλάση  thirdTab περιέχουν από ένα 

αντικείμενο της κλάσης dataBaseTree για την απεικόνιση της δενδρικής δομής 

των δεικτών κάθε διακομιστή και την απεικόνιση των δεικτών που τελικά επελέγησαν 

από τον πελάτη. Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως και οι τρεις κλάσεις που σχετίζονται 

με την δημιουργία της γραφικής διεπαφής περιέχουν από ένα αντικείμενο της κλάσης 

dataBaseConnection είτε για την αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγουν 

από την πλευρά του διακομιστή είτε για να μπορούν να εκτελούν ερωτήματα στην 

Β.Δ. που βρίσκεται στην πλευρά του διακομιστή.  

Στο σημείο αυτό έγινε μια προσπάθεια εισαγωγής του διαγράμματος 

ακολουθίας του λογισμικού που σχετίζεται με τον κώδικά του πελάτη. Όπως στην 

περίπτωση του διακομιστή έτσι και εδώ, το διάγραμμα είχε μεγάλες διαστάσεις και  

συνεπώς δεν μπόρεσε να γίνει δυνατή η απεικόνιση του. 
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Σημαντικά Τμήματα του Κώδικά του Διακομιστή 
 

 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η περιγραφή ορισμένων σημαντικών 

τμημάτων του κώδικα του διακομιστή. Αρχικά η κλάση main περιέχει την μέθοδο 

main από την οποία ξεκινά η εκτέλεση του κώδικα.  

 
Σχήμα 3. 4 : Απεικόνιση της κλάσης main του διακομιστή 

 

Στην μέθοδο αυτή δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης 

serverUserInterface το οποίο δημιουργεί την γραφική διεπαφή μεταξύ 

χρήστη και του διακομιστή.  

 
Σχήμα 3. 5 : Απεικόνιση της κλάσης serverUserInterface του διακομιστή 

 

Ο κατασκευαστής αυτής της κλάσης ορίζει τις παραμέτρους που σχετίζονται με το 

μέγεθος του παραθύρου της γραφικής διεπαφής, το χρώμα του φόντου και της 

γραμματοσειράς καθώς και τον τρόπο κλεισίματος του παραθύρου. Επίσης  στον 

κατασκευαστή αυτόν εκτελείται η πολυνυματική λειτουργία του διακομιστή 

δημιουργώντας  συνδέσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών. Ο κώδικας που 

ακολουθεί εξυπηρετεί την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας του διακομιστή. Από τον 

κώδικα φαίνεται πως στον βρόγχο εκτελείται συνέχεια η διαδικασία ακρόασης 

αιτήσεων σύνδεσης. Έτσι όταν ένας πελάτης αιτηθεί μιας σύνδεσης τότε η υποδοχή 

ακρόασης του διακομιστή αποδέχεται την αίτηση και δημιουργεί μια σύνδεση. Η 

δημιουργία της σύνδεσης συνίσταται στην κλήση του κατασκευαστή της κλάσης 

clientWorker. 
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Σχήμα 3. 6 : Απεικόνιση της κλάσης serverUserInterface του διακομιστή 

 

Η κλάση clientWorker έχει την πλήρη αρμοδιότητα της εκτέλεσης του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας στην πλευρά του διακομιστή. Ως παράμετροι του 

κατασκευαστή της λαμβάνονται η υποδοχή ακρόασης του διακομιστή και η περιοχή 

κειμένου για την απεικόνιση του ιστορικού του διακομιστή.   

 
Σχήμα 3. 7 : Απεικόνιση της κλάσης clientWorker του διακομιστή 

 

Το κομμάτι κώδικα που ακολουθεί είναι από την εκτέλεση της πρώτης φάσης του 

πρωτοκόλλου και σχετίζεται με την δημιουργία και ανταλλαγή των κλειδιών 

κρυπτογράφησης καθώς και με την αποστολή της δομής με τα περιεχόμενα των Β.Δ. 

του διακομιστή. Η λεπτομερής επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του πρωτοκόλλου  
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επικοινωνίας στο σημείο αυτό κρίθηκε πλεονάζουσα αφού αυτό γίνεται στο τέταρτο 

κεφάλαιο του συγγράμματος. Το μόνο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι πως η 

επικοινωνία βάσει αυτού του πρωτοκόλλου βασίζεται σε τεχνικές κρυπτογραφίας και 

συμπίεσης δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3. 8 : Παρουσίαση του κώδικα για την εκτέλεση της πρώτης φάσης λειτουργίας του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας στην πλευρά του διακομιστή 
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Μετά την εκτέλεση της πρώτης φάσης του πρωτοκόλλου ο διακομιστής αναμένει για 

τον τύπο του μηνύματος  που θα παραλάβει από τον πελάτη. Επειδή ο πελάτης έχει 

την δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων είτε κάνοντας χρήση της περιοχής κειμένου 

Client Messages Display από την πρώτη καρτέλα της γραφικής διεπαφής  

του, είτε  επιλέγοντας μια σειρά δεικτών χρησιμοποιώντας την δενδρική δομή στην 

δεύτερη καρτέλα της διεπαφής του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση του 

τύπου  μηνύματος για κάθε περίπτωση αποστολής.  

Πιο συγκεκριμένα όταν ο πελάτης αποστείλει ένα μήνυμα - ερώτημα το οποίο 

προέρχεται από την περιοχή Client Messages Display, τότε ο τύπος του 

μηνύματος είναι String. Όταν το μήνυμα προέρχεται από επιλογές δεικτών της 

δενδρικής δομής από την δεύτερη καρτέλα  του πελάτη τότε ο τύπος του μηνύματος 

είναι ένα ArrayList που περιέχει τα ονόματα των επιλεγμένων δεικτών.   

 Λόγω αυτής της διαφοροποίησης του μηνύματος αποστολής από τον πελάτη, 

θα πρέπει κάθε φορά ο διακομιστής μετά τον τερματισμό της πρώτης φάση του 

πρωτοκόλλου να ελέγχει τον τύπο του μηνύματος που παρέλαβε. Έτσι εάν ο τύπος 

του μηνύματος είναι String αυτό σημαίνει πως ο διακομιστής θα πρέπει να 

εκτελέσει ένα μόνο ερώτημα σε κάποια από τις Β.Δ. του. Το γεγονός αυτό οδηγεί τον 

διακομιστή στην κλήση της μεθόδου executeStringQuery η οποία είναι 

αρμόδια για την εκτέλεση ενός μόνο ερωτήματος.  

Αντίθετα αν ο τύπος του μηνύματος είναι ArrayList τότε καλείται η 

μέθοδος executeArrayListQueries που είναι αρμόδια για την εκτέλεση μιας 

σειράς ερωτημάτων. Το τμήμα του κώδικα που εκτελεί το έλεγχο που περιγράφηκε 

παρατίθεται στο σχήμα 3.9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. 9 : Έλεγχος του τύπου μηνύματος παραλαβής από τον διακομιστή 
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Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του κώδικα της κλάσης clientWorker σχετίζεται με 

την κρυπτογράφηση και συμπίεση των δεδομένων καθώς και με την αντίστροφη 

λειτουργία αυτών των διαδικασιών. Ειδικότερα κάθε μήνυμα πριν αποσταλεί από τον 

διακομιστή στον πελάτη πρώτα κρυπτογραφείται με ένα συμμετρικό κλειδί που έχουν 

και οι δύο πλευρές και μετά αποστέλλεται μέσα από ένα ρεύμα συμπίεσης. Ο κώδικας 

που εκτελεί την αποστολή ενός μηνύματος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 
Σχήμα 3. 10 : Αποστολή κρυπτογραφημένου και συμπιεσμένου μηνύματος 

 

Επειδή όμως και ο πελάτης πριν αποστείλει ένα μήνυμα εκτελεί την ίδια διαδικασία, 

θα πρέπει ο διακομιστής να είναι σε θέση αρχικά να αποσυμπιέζει και μετά να 

αποκρυπτογραφεί το μήνυμα που παρέλαβε. Ο κώδικας αυτής της διαδικασίας 

φαίνεται στο σχήμα 3.11. 

 
Σχήμα 3. 11 : Παραλαβή μηνύματος μετά από αποσυμπίεση και αποκρυπτογράφηση 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία των μεθόδων 

executeStringQuery και executeArrayListQueries  καθώς και με την 

διαδικασία αποστολής και λήψης των μηνυμάτων  αναφέρονται  στο τέταρτο 

κεφάλαιο όπου αναπτύσσεται αναλυτικά η λειτουργία του πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 
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Η διαδικασία της σύνδεσης, μεταξύ διακομιστή και πελάτη, που εκτελεί ένα 

αντικείμενο της κλάσης clientWorker προϋποθέτει την κλήση του κατασκευαστή 

της κλάσης firstTab. Η κλάση αυτή παρέχει το γραφικό περιβάλλον της πρώτης 

καρτέλας του διακομιστή η λειτουργία της οποίας εξηγήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο 

του συγγράμματος. Ο κώδικας της κλάσης αυτής δεν παρουσιάζει σημεία τα οποία να 

χρήζουν επεξήγησης γι’ αυτό και δεν γίνεται ιδιαίτερος σχολιασμός σε αυτόν. 

 

 
Σχήμα 3. 12  : Απεικόνιση της κλάσης firstTab του διακομιστή 

 

Για να μπορεί ο διακομιστής να συνδεθεί στο διαδίκτυο και να ακροάται αιτήσεις 

σύνδεσης θα πρέπει να δημιουργήσει μια υποδοχή ακρόασης. Η λειτουργία της 

υποδοχής ακρόασης εκτελείται από ένα αντικείμενο της κλάσης 

serverConnection. Ο κατασκευαστής  της κλάσης αυτής δέχεται ως όρισμα τον 

αριθμό της θύρας διεργασίας και στην συνέχεια ανακτά την διεύθυνση IP του 

διακομιστή για να δημιουργήσει την υποδοχή ακρόασης. Ούτε στην κλάση αυτή 

υπάρχει κάτι το οποίο να απαιτεί ιδιαίτερο σχολιασμό και  συνεπώς δεν χρειάζεται 

καμία επιπλέον επεξήγηση σχετικά με την λειτουργία αυτής της κλάσης.      

 
Σχήμα 3. 13 : Απεικόνιση της κλάσης serverConnection του διακομιστή 
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Εκτός της σύνδεσης με το διαδίκτυο και την μεταφορά των αποτελεσμάτων από τα 

απομακρυσμένα ερωτήματα που θέτουν στις Β.Δ. του διακομιστή, ο κώδικας που 

αναπτύχθηκε για τον διακομιστή παρέχει και δυνατότητες επίβλεψης των δεδομένων. 

Σε αυτή την λειτουργία συμβάλουν οι κλάσεις secondTab, dataBaseTree και η 

dataBaseConnection. Ειδικότερα ρόλος της κλάσης secondTab  είναι να 

προσφέρει στον χρήστη ένα γραφικό περιβάλλον οπού θα μπορεί να ελέγχει τους 

πίνακες των Β.Δ. και να εκτελεί ερωτήματα προς αυτούς έχοντας μια ικανοποιητική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων.  

 
Σχήμα 3. 14 : Απεικόνιση της κλάσης secondTab του διακομιστή 

 

Για την επίτευξη της συμπεριφοράς που περιγράφηκε η κλάση secondTab κάνει 

χρήση ενός αντικειμένου της κλάσης dataBaseConnection  και ενός της κλάσης 

dataBaseTree. Η κλάση  dataBaseConnection  παρέχει όλες τις λειτουργίες  

που απαιτούνται για την διασύνδεση της γραφικής διεπαφής με τον MySQL Server. 

Οι λειτουργίες αυτές σχετίζονται με την δημιουργία σύνδεσης και αποσύνδεσης  με / 

από τον MySQL Server, την δυνατότητα εκτέλεσης ερωτημάτων καθώς και την 

επιστροφή αποτελεσμάτων τους. Μια άλλη σημαντική λειτουργία της κλάσης 

dataBaseConnection είναι δημιουργία μηνύματος σχετικά με την δομή των 

περιεχομένων των Β.Δ. του διακομιστή. Η λειτουργία αυτή είναι μείζονος σημασίας 

γιατί από την εγκυρότητα του μηνύματος εξαρτάται η ορθότητα εκτέλεσης της 

επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και διακομιστή. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει 

μια δομή περιεχομένων της οποίας τα ονόματα των πινάκων, είτε είναι λανθασμένα 

είτε δεν υπάρχουν, τότε το γεγονός αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την λανθασμένη 

διατύπωση  των ερωτημάτων από την πλευρά του πελάτη και την αδυναμία 

εκτέλεσης τους από την πλευρά του διακομιστή.  Θα πρέπει λοιπόν κάθε αλλαγή που 

γίνεται στις Β.Δ. του RDBMS να έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο στην μέθοδο 

initiallizeDatabaseInfo όπου εκτελείται η δημιουργία  του μηνύματος 

σχετικά με την δομή των περιεχομένων των Β.Δ. του διακομιστή.  
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Σχήμα 3. 15 : Απεικόνιση της κλάσης dataBaseConnection του διακομιστή 

 

Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος της κλάσης  dataBaseTree. Η λειτουργία της 

κλάσης αυτής σχετίζεται με την δημιουργία μιας δενδρικής δομής όπου τον ρόλο των 

κόμβων έχουν επωμισθεί οι Β.Δ. ενώ το ρόλο των φύλλων οι πίνακες τους. Επιπλέον 

η κλάση αυτή παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης της δενδρικής δομής που 

αναφέρθηκε με σκοπό την άμεση κατανόηση της δομής από την πλευρά του χρήστη.  

 
Σχήμα 3. 16 : Απεικόνιση της κλάσης dataBaseTree του διακομιστή 

 

Η λειτουργία της απεικόνισης της δενδρικής δομής εκτελείται από τον κατασκευαστή 

της κλάσης ο οποίος δέχεται ως ορίσματα ένα αντικείμενο τύπου ArrayList το 

οποίο περιέχει την απαραίτητη πληροφορία για την σχεδίαση του δένδρου και ένα 

αντικείμενο τύπου JTextArea για την απεικόνιση του δέντρού. Παρακάτω 

παρατίθεται ο κώδικας του κατασκευαστή της κλάσης. 
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Σχήμα 3. 17 : Ο κώδικας του κατασκευαστή της κλάσης dataBaseTree 

 

Ο τρόπος με τον οποίον το  ArrayList  καταχωρεί την πληροφορία για την 

σχεδίαση του δέντρου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Βάσει αυτού  του τρόπου οι 

κόμβοι του δέντρου προέρχονται από το πρώτο στοιχείο του Main ArrayList, το 

οποίο αποτελεί επίσης ένα ArrayList  με όλα τα ονόματα των Β.Δ. του δέντρου, 

ενώ τα ονόματα των φύλων του i κόμβού (Β.Δ.) προέρχονται από τα ονόματα που 

βρίσκονται στο i +1 Supplementary ArrayList. 

 

 
Σχήμα 3. 18 : Τρόπος καταχώρησης της πληροφορίας για την σχεδίαση του δέντρου 
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Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η δενδρική δομή που απεικονίζεται  στην 

δεύτερη καρτέλα της γραφικής διεπαφής του διακομιστή. Τέλος στο σχήμα 3. 19 

παρατίθεται ο κώδικας της μεθόδου createNodes η οποία δημιουργεί το σχήμα 

της δενδρικής δομής. Η μέθοδος αυτή  δέχεται ως όρισμα ένα αντικείμενο της κλάσης 

DefaultMutableTreeNode, το οποίο αναπαριστά την ρίζα της δενδρικής δομής 

και ένα αντικείμενο τύπου ArrayList που περιέχει την πληροφορία για την 

σχεδίαση του δέντρού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3. 19 :  Ο κώδικας της μεθόδου createNodes 
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Σημαντικά Τμήματα του Κώδικά του Πελάτη 
 

 

 Η εκτέλεση του κώδικα στην πλευρά του πελάτη ξεκινά με την κλήση της 

μεθόδου main που βρίσκεται στην ομώνυμη κλάση. Στην μέθοδο αυτή καλείται ο 

κατασκευαστής ενός αντικειμένου της κλάσης clientUserInterface.  

 
Σχήμα 3. 20 : Απεικόνιση της κλάσης main του Πελάτη 

 

Η λειτουργία του κατασκευαστή της κλάσης clientUserInterface συνίσταται 

στην δημιουργίας της γραφικής διεπαφής του πελάτη, η οποία αρχικά αποτελείται 

από μια μόνο καρτέλα. Παράλληλα ο κατασκευαστής αυτός ορίζει κατά την 

υλοποίηση του ορισμένες παράμερους που σχετίζονται με τις διαστάσεις του 

παραθύρου, το χρώμα του φόντου και της γραμματοσειράς του καθώς και τον τρόπο 

κλεισίματος του.  

 
Σχήμα 3. 21 : Απεικόνιση της κλάσης clientUserInterface του Πελάτη 

 

Η δημιουργία της πρώτης καρτέλας προκύπτει από την κλήση του κατασκευαστή του 

αντικειμένου tabOne, η οποία γίνεται μέσα από τον κατασκευαστή της κλάσης 

clientUserInterface. Το αντικείμενο tabOne είναι της κλάσης firstTab 

της οποίας ο ρόλος  δεν περιορίζεται μόνο στην δημιουργία της γραφικής διεπαφής 

για την πρώτη καρτέλα του πελάτη, αλλά συμβάλει επίσης και στην προσφορά της 

λειτουργικότητας που απαιτείται, προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να  εκτελεί 

απομακρυσμένα ερωτήματα στις Β.Δ. των διακομιστών και τα φορτώνει τα 

αποτελέσματα τους στην Β.Δ. του πελάτη. Επιπλέον μέσω της καρτέλας αυτής 

καθορίζονται και οι παράμετροι σύνδεσης του πελάτη με το διαδίκτυο. 
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Σχήμα 3. 22 : Απεικόνιση της κλάσης firstTab του Πελάτη 

 

Για την επίτευξή της φόρτωσης των αποτελεσμάτων στην Β.Δ. του πελάτη γίνεται 

χρήση της κλάσης dataBaseConnection και συγκεκριμένα της μεθόδου 

loadData2DB. 

 
Σχήμα 3. 23 : Απεικόνιση της κλάσης dataBaseConnection του Πελάτη 

 

Η λειτουργία της μεθόδου loadData2DB έχει ως εξής. Από το αντικείμενο της 

κλάσης CachedRowSet, στο οποίο μεταφέρονται τα αποτελέσματα του 

ερωτήματος, εξάγονται ορισμένα κρίσιμα μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα αυτά 

αφορούν το όνομα του πίνακα από όπου προέρχονται τα αποτελέσματα, τα ονόματα 

των πεδίων των αποτελεσμάτων καθώς και τον τύπο των δεδομένων που φέρει το εν 

λόγω αντικείμενο. Στην συνέχεια δημιουργείται ένας πίνακας κλώνος στην Β.Δ. του 

πελάτη με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο όρος παρόμοια αναφέρεται επειδή στις Β.Δ. 

των διακομιστών χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου δεδομένα απ’ ότι στην Β.Δ. 

του πελάτη. Για να μπορεί να γίνει ο μετασχηματισμών αυτών των τύπων 

προκειμένου να εισαχθούν τα δεδομένα στον πίνακα κλώνο της Β.Δ. του πελάτη  
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καλείται η μέθοδός convertType η οποία κάνει την σχετική μετατροπή στον τύπο 

των δεδομένων. Αφού δημιουργηθεί ο πίνακας κλώνος με την χρήση των ξεκινά η 

διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων. Η διαδικασία αυτή εκτελείται διαβάζοντας 

κάθε γραμμή του αντικειμένου της  κλάσης CachedRowSet και αντιγράφοντας την 

στον πίνακα κλώνο της Β.Δ. του πελάτη. Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας της 

μεθόδου loadData2DB. 
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Σχήμα 3. 24 : Ο κώδικας της μεθόδου loadData2DB 

 

Επιπρόσθετα η κλάση dataBaseConnection παρέχει και τις λειτουργίες της 

αντίστοιχής κλάσης του διακομιστή. Συνεχίζοντας την περιγραφή λειτουργίας της 

κλάσης firstTab θα πρέπει να σημειωθεί πως ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι 

του κώδικα της είναι η δημιουργία ξεχωριστών συνδέσεων με κάθε  διακομιστή που 

επιλέγει ο χρήστης. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί πως ένα ακόμη 

στοιχείο που συμβάλλει στην ιδιαιτερότητα της εφαρμογής είναι η πολυνηματική 

λειτουργία του πελάτη, αφού κάθε πελάτης έχει την δυνατότητα να συναλλάσετε με 

πολλούς διακομιστές. Ο κώδικας για την έναρξη της πολυνηματικής λειτουργίας του 

πελάτης  φαίνεται στο σχήμα 3.25. 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. 25 : Κώδικας για την έναρξη της πολυνηματικής λειτουργίας του Πελάτη 
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Οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου για να διεκπεραιωθεί  μια 

σύνδεση μεταξύ πελάτη και διακομιστή γίνονται από τον κατασκευαστή της κλάσης 

connectionWorker. Ειδικότερα η λειτουργία του κατασκευαστή αυτού έγκειται 

στην εκτέλεση της πρώτης φάσης του πρωτοκόλλου επικοινωνίας, κατά την οποία 

πελάτης και διακομιστής ανταλλάσουν τα κλειδιά κρυπτογραφίας της συνόδου και  

μεταφέρεται επίσης από την πλευρά του διακομιστή προς την πλευρά του πελάτη η 

δομή περιεχομένων των Β.Δ. του.  

 
Σχήμα 3. 26 : Απεικόνιση της κλάσης connectionWorker του Πελάτη 

 

Τα τμήματα του κώδικα στην πλευρά του πελάτη για την εκτέλεση των 

κρυπτογραφικών τεχνικών και των τεχνικών συμπίεσης είναι παρόμοια με  αυτά του 

κώδικα του διακομιστή. Διαφέρει όμως η τοποθεσία τους στις κλάσεις του κάθε 

συστήματος. Συγκεκριμένα στην πλευρά του διακομιστή τα τμήματα του κώδικα για 

την εκτέλεση των ανωτέρω λειτουργιών εκτελούνται από την κλάση  

clientWorker, η οποία εκτελεί επίσης και τις υψηλού επιπέδου λειτουργίες του 

πρωτοκόλλου. Στην πλευρά του πελάτη οι αντίστοιχες  λειτουργίες δεν εκτελούνται 

από την κλάση connectionWorker, η οποία εκτελεί τις αντίστοιχες υψηλού 

επιπέδου λειτουργίες, αλλά από την κλάση clientSocket που χρησιμοποιείται για 

την εκτέλεση των λειτουργιών της υποδοχής του πελάτη. Δηλαδή στην περίπτωση 

του πελάτη ο κώδικάς για την εκτέλεση των κρυπτογραφικών τεχνικών και των 

τεχνικών συμπίεσης εκτελείται ένα επίπεδο χαμηλότερα από ότι στην περίπτωση του 

διακομιστή. Η κλάση clientSocket όπως αναφέρθηκε εκτελεί τις λειτουργίες της 

υποδοχής στην πλευρά του πελάτη, όπου μέσω αυτής αποστέλλονται ή λαμβάνονται 

τα μηνύματα στην πλευρά του πελάτη.  
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Σχήμα 3. 27 : Απεικόνιση της κλάσης clientSocket του Πελάτη 

 

Αφού συνδεθεί ο πελάτης με τους επιθυμητούς διακομιστές, εμφανίζονται στο 

παράθυρο της γραφικής του διεπαφής δύο ακόμη καρτέλες. Η πρώτη εξ αυτών έχει 

αναλάβει την απεικόνιση της δομής των περιεχομένων κάθε διακομιστή, την συλλογή 

και αποστολή των δεικτών που θα καθορίσουν το μοντέλο αξιολόγησης του βιοτικού 

επιπέδου των χωρών, την  λήψη και φόρτωση των περιεχομένων των δεικτών στην 

Β.Δ. του πελάτη και τέλος την απεικόνιση και μέτρηση ορισμένων χρόνων που 

σχετίζονται με την επικοινωνία πελάτη - διακομιστή. Ειδικότερα πρέπει να αναφερθεί 

πως οι διαδικασίες της αποστολής των δεικτών, της παραλαβής των περιεχομένων 

τους καθώς και της ανταλλαγής ορισμένων μηνυμάτων μεταξύ πελάτη και 

διακομιστή πού συγχρονίζουν την μεταξύ τους επικοινωνία αποτελεί την δεύτερη 

φάση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας.  Όλη λοιπόν η παραπάνω λειτουργία 

εκτελείται  από την κλάση secondTab.  

 
Σχήμα 3. 28 : Απεικόνιση της κλάσης secondTab του Πελάτη 
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Τα τμήματα του κώδικα  της κλάσης secondTab που χρήζουν επεξήγησης είναι της 

συλλογής δεδομένων των επιλεγμένων δεικτών και της μέτρησης των χρόνων 

επικοινωνίας. Η επεξήγηση της λειτουργίας της δεύτερης φάσης του πρωτοκόλλου 

γίνεται στο τέταρτο κεφάλαιο του συγγράμματος. 

 Η συλλογή των δεικτών που θα καθορίσουν το μοντέλο αξιολόγησης γίνεται 

εξάγοντας από την περιοχή κειμένου (INDEXES THAT MODULE STAND. OF 

LIVING INDEX.) τους επιλεγμένους δείκτες κάθε διακομιστή και αποθηκεύοντας 

στην συνέχεια τα ονόματα των δεικτών σε αντικείμενα τύπου ArrayList για να 

αποσταλούν σε κάθε διακομιστή ξεχωριστά. Ο κώδικας της παραπάνω λειτουργίας 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3. 29 : Κώδικας για την συλλογή των επιλεγμένων δεικτών 

 

Ένα άλλο σημαντικό τμήμα κώδικα της κλάσης secondTab είναι η λήψη των 

χρόνων επικοινωνίας και εκτέλεσης των ερωτημάτων. Η παρουσίαση της  

μεθοδολογίας των  μετρήσεων γίνεται στο έκτο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό 

περιγράφονται τμήματα του κώδικα για την λήψη των  συγκεκριμένων μετρήσεων.  

Αρχικά λοιπόν μετριέται ο χρόνος αποστολής του μηνύματος που περιέχει τα 

ονόματα των δεικτών που επελέγησαν. Ο χρόνος αυτός προκύπτει από την αφαίρεση 

των τιμών ρολογιού του υπολογιστή, μετά και πριν την αποστολή του μηνύματος. Στο 

σχήμα 3.30 φαίνεται ο κώδικας αυτής της λειτουργίας. 
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Σχήμα 3.  30 : Κώδικας για την μέτρηση του χρόνου αποστολής των δεικτών 
 

Αφού μετρηθούν οι χρόνοι αποστολής των μηνυμάτων,  λαμβάνεται στην συνέχεια ο 

χρόνος μετάδοσης του μηνύματος που περιέχει τα αποτελέσματα των ερωτημάτων 

και ο χρόνος εκτέλεσης των ερωτημάτων. Η διαδικασία αυτή εκτελείται 

αποστέλλοντας πρώτα η πλευρά του πελάτη ένα μήνυμα στον διακομιστή που 

δηλώνει την ετοιμότητα του για την λήψη του χρόνου μετάδοσης των αποτελεσμάτων. 

Αφού παραληφθεί το μήνυμα αυτό από τον διακομιστή  στην συνέχεια αποστέλλεται 

στον πελάτη ο χρόνος μετάδοσης του μηνύματος που περιέχει τα αποτελέσματα. 

Έπειτα εκτελείται ξανά η ίδια διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές για την 

παραλαβή του χρόνου εκτέλεσης των ερωτημάτων. Ο κώδικας του σχήματος 3.31 

δείχνει την ανταλλαγή μηνυμάτων που περιγράφηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. 31  : Κώδικας για την παραλαβή των χρόνων αποστολής και εκτέλεσης των 
ερωτημάτων από την πλευρά του διακομιστή 

 

 

Από τον κώδικα του σχήματος 3.31 φαίνεται ότι μετριέται και ο συνολικός  χρόνος  

εκτέλεσης της παραπάνω διαδικασίας. Αυτό γίνεται γιατί η συγκεκριμένη ανταλλαγή 

μηνυμάτων εισαγάγει μια πρόσθετη καθυστέρηση εκτός από αυτή που προέρχεται  
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από τον φόρτο του δικτύου. Η καθυστέρηση αυτή θα πρέπει να είναι γνωστή για την 

εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος. 

 Η κλάση secondTab προκειμένου να μπορεί να απεικονίζει την δομή 

περιεχομένων των Β.Δ. κάθε διακομιστή και να φορτώνει τα αποτελέσματα από την 

εκτέλεση των απομακρυσμένων ερωτημάτων κάνει χρήση των  κλάσεων 

dataBaseTree και dataBaseConnection. Η λειτουργία των κλάσεων αυτών 

είναι παρόμοια με λειτουργία των αντίστοιχων κλάσεων του διακομιστή. Ορισμένες 

επιπλέον δυνατότητες που έχει η  κλάση dataBaseConnection έχουν να κάνουν 

με την διαγραφή των πινάκων από την Β.Δ. του πελάτη και την δημιουργία πινάκων 

για την φόρτωση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από την εκτέλεση των 

απομακρυσμένων ερωτημάτων.    

 

 

 

 
Σχήμα 3. 32 : Απεικόνιση της κλάσης dataBaseTree του Πελάτη 

 

Συνεχίζοντας την περιγραφή από το σημείο που ειπώθηκε πως μετά την  σύνδεση του 

πελάτη με τους επιθυμητούς διακομιστές δύο νέες καρτέλες δημιουργούνται, θα 

πρέπει να εξηγηθεί και ο τρόπος λειτουργίας της δεύτερης εξ αυτών καρτέλας. Η 

τελευταία καρτέλα της γραφικής διεπαφής του πελάτη απεικονίζει τους πίνακες των 

δεικτών που επελέγησαν κατά το προηγούμενο  στάδιο και δίνει επίσης στον χρήστη 

την δυνατότητα να εκτελέσει ερωτήματα σε αυτούς με σκοπό τον έλεγχο των 

δεδομένων τους. Η λειτουργία αυτής της καρτέλας εκτελείται από τον κώδικα της 

κλάσης thirdTab. Η κλάση thirdTab για την επίτευξη της ανωτέρω λειτουργίας  

κάνει χρήση δύο αντικειμένων των κλάσεων dataBaseTree και 

dataBaseConnection. Το ιδιαίτερο κομμάτι του κώδικα της κλάσης thirdTab 

σχετίζεται με την απεικόνιση των αποτελεσμάτων μετά την εκτέλεση των 

ερωτημάτων που προαναφέρθηκαν. Για  την επίτευξη ενός σχετικά καλού τρόπου 

απεικόνισης των αποτελεσμάτων η κλάση thirdTab κάνει χρήση ενός 

αντικειμένου της κλάσης JTable για να αναπαρίστανται τα αποτελέσματα σε κελία. 
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Σχήμα 3. 33 : Απεικόνιση της κλάσης thirdTab του Πελάτη 

 

Όπως στην περίπτωση της φόρτωσης των αποτελεσμάτων στην Β.Δ. του πελάτη, 

όπου πρώτα έπρεπε να δημιουργηθεί ο πίνακας και μετά να εισαχθούν σε αυτόν τα 

δεδομένα, έτσι και στην περίπτωση του αντικειμένου της κλάσης JTable πρέπει 

πρώτα να καθοριστεί ο αριθμός των κελίων που θα εισαχθούν τα δεδομένα καθώς και 

τα ονόματα των στηλών τους και μετά να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων. Ο 

καθορισμός του αριθμού των στηλών γίνεται με την εξαγωγή των μεταδεδομένων 

από το αντικείμενο που φέρει τα αποτελέσματα. Για τον καθορισμό όμως του 

αριθμού των γραμμών, γίνεται σειριακή ανάγνωση και μέτρηση των γραμμών αυτού 

του αντικείμενού. Ο κώδικας αυτής της λειτουργίας φαίνεται στο σχήμα 3.34. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3. 34 : Κώδικας για την εξαγωγή του αριθμού των γραμμών και των στηλών του 

αντικειμένου που φέρει τα αποτελέσματα του απομακρυσμένου ερωτήματος 
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Μετά τον καθορισμό των διαστάσεων του αντικειμένου της κλάσης JTable 

εισάγονται σε έναν μονοδιάστατο και έναν δυσδιάστατο πίνακα τα ονόματα των 

στηλών και τα δεδομένα των κελίων αντίστοιχα. Τα ονόματα των στηλών εξάγονται 

από τα μεταδεδομένα του αντικειμένου που φέρει τα αποτελέσματα του 

απομακρυσμένου ερωτήματος, ενώ τα δεδομένα των κελίων εξάγονται  απευθείας 

από το εν λόγω αντικείμενο. Επειδή όμως η τιμή του δείκτη του αντικειμένου που 

φέρει τα αποτελέσματα είναι η μέγιστή, καθώς το αντικείμενο αυτό χρησιμοποιήθηκε 

για την μέτρηση των γραμμών του, θα πρέπει η τιμή του δείκτη να μηδενιστεί ώστε 

να δείχνει στην πρώτη γραμμή των αποτελεσμάτων. Αφού διευθετηθεί το θέμα με την 

τιμή του δείκτη θα πρέπει να εισαχθούν τα δεδομένα στον δυσδιάστατο πίνακα 

δεδομένων. Η εισαγωγή  αυτή συνίσταται στην μεταφορά των δεδομένων από το 

αντικείμενο result. Με την συμπλήρωση των τιμών του μονοδιάστατου και 

δυσδιάστατου πίνακα καλείται ο κατασκευαστής του αντικειμένου της κλάσης 

JTable και πλέον τα δεδομένα είναι έτοιμα προς απεικόνιση. Ο κώδικας των 

παραπάνω λειτουργιών παρατίθεται στο σχήμα 3.35. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 3. 35 : Κώδικας για την δημιουργία του αντικειμένου JTable  με τα ονόματα των στηλών 

και τα δεδομένα των κελίων του 
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Ένα επίσης πολύ σημαντικό τμήμα του κώδικα που αναπτύχθηκε για την πλευρά του 

πελάτη και συγκεκριμένα στην κλάση secondTab σχετίζεται με την αλληλεπίδραση 

μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης καρτέλας. Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργείται 

όταν μετά την συλλογή των πινάκων με τα περιεχόμενα των κοινωνικών και 

οικονομικών δεικτών, αποφασίσει ο χρήστης να επιστρέψει στην δεύτερη καρτέλα, 

δηλαδή στην καρτέλα επιλογής των δεικτών, και να ξαναεκτελέσει την διαδικασία 

επιλογής. Τότε πριν αποσταλούν οι νέοι δείκτες στους διακομιστές για να 

επιστρέφουν οι πίνακες με τα περιεχόμενα τους, ελέγχεται εάν στην Β.Δ. του πελάτη 

υπάρχουν πίνακες οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της τρέχουσας 

συνόδου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πίνακες που δημιουργήθηκαν κατά την 

τρέχουσα σύνοδο, διαγράφονται και την θέση τους παίρνουν οι νέοι πίνακες που 

προέρχονται από την τελευταία επιλογή δεικτών. Ο κώδικας που εκτελεί την αυτή την 

λειτουργία παρουσιάζεται παρακάτω.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.36 : Κώδικας για την διαγραφή των πινάκων που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια 

της τρέχουσας συνόδου 
 

Τέλος ένα ακόμη κομμάτι κώδικα που πρέπει να αναφερθεί είναι αυτό που σχετίζεται 

με το κλείσιμο των δύο τελευταίων καρτελών μετά το πάτημα του πλήκτρου 

Disconnect και την αποσύνδεση του πελάτη από το διαδίκτυο και τους 

διακομιστές. Για το κλείσιμο των δύο τελευταίων καρτελών έγινε χρήση της μεθόδου 

removeTabAt της κλάσης JTabbedPane. Το τμήμα του κώδικα που εκτελεί το 

κλείσιμο της δεύτερης και τρίτης καρτέλας φαίνεται στο σχήμα 3.37. 
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Σχήμα 3. 37 : Κώδικας για το κλείσιμο της δεύτερης και τρίτης καρτέλας της γραφικής διεπαφής 

του πελάτη 
 

Πριν το κλείσιμο αυτής της ενότητας πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν ακόμη 

πολλά σημαντικά τμήματα κώδικα τόσο στην πλευρά του διακομιστή όσο και στην 

πλευρά του πελάτη τα οποία χρήζουν επεξήγησης και σχολιασμού. Επίσης θα 

μπορούσαν να δοθούν διευκρινήσεις και για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας ορισμένων 

μεθόδων των οποίων η λειτουργία δεν έγινε πλήρως αντιληπτή. Πρέπει όμως να γίνει 

κατανοητό από τον αναγνώστη πως είναι αδύνατο στα πλαίσια ενός κεφαλαίου να 

γίνει πλήρης επεξήγηση του κώδικα μιας διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού 

επιπέδου, ο όγκος του οποίου είναι αρκετά μεγάλος. Σε περίπτωση που ο αναγνώστης 

είναι διατεθειμένος να προβεί σε περαιτέρω μελέτη του κώδικα θα μπορούσε να 

επισκεφθεί τον δικτυακό  τόπο της Sun όπου παρατίθεται πολύ καλής ποιότητας 

τεκμηρίωση των κλάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του κώδικα.       



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                       Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα της Σχεδίασης 

 - 58 -  

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα της Σχεδίασης 
 

 

Μετά την περιγραφή της σχεδίασης λογισμικού σε κάθε πλευρά και την 

επεξήγηση σημαντικών τμημάτων κώδικα της εργασίας θα πρέπει να αναφερθούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σχεδίασης που έγινε.  Τα πλεονεκτήματα 

της σχεδίασης συνίστανται καταρχάς στο γεγονός της εύκολης εισαγωγής  νέων 

καρτελών για την γραφική διεπαφή κάθε πλευράς χωρίς να επηρεάζεται ο κώδικας ή 

λειτουργία του κάθε συστήματος. 

Επίσης οι δυνατότητες σύνδεσης του πελάτη και του διακομιστή με 

οποιονδήποτε αριθμό διακομιστών ή πελατών αντίστοιχα είναι και αυτό ένα στοιχείο 

που κατατάσσετε στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σχεδίασης. Η ευκολία 

συντήρησης ή τροποποίησης του υπάρχοντα κώδικα είναι ένα στοιχείο το οποίο 

αποδεικνύει την ποιότητα σχεδίασης της εργασίας. Τέλος η σχετικά καλή απόδοση 

του φόρτου εργασιών κάθε κλάσης καταδεικνύει τον καλό τρόπο σχεδίασης της 

εφαρμογής. 

Παρόλα τα θετικά στοιχεία που έχει η συγκεκριμένη σχεδίαση όπως κάθε 

έργο λογισμικού παρουσιάζει και αυτή μειονεκτήματα. Ένα εξ αυτών είναι η 

εκτέλεση πολλών λειτουργιών από την κλάση secondTab στην πλευρά του πελάτη. 

Τα αποτελέσματα των μετρικών θα βελτιώνονταν αρκετά στην περίπτωση που ο 

κώδικας αυτής της κλάσης εκτελούσε λιγότερες λειτουργίες και ταυτόχρονα 

απλοποιούνταν. Το δεύτερο μειονέκτημα της σχεδίασης σχετίζεται με τον τρόπο που 

αλληλεπιδρούν τα αντικείμενα της κλάσης firstTab  και secondTab με αυτά της 

κλάσης connectionWorker. Θα ήταν ορθότερο να μην γίνεται πέρασμα των 

αναφορών των αντικειμένων της κλάσης connectionWorker από την 

firstTab  στην , secondTab αλλά να γίνει εφαρμογή κάποιου προτύπου σαν 

αυτό του Παρατηρητή. Επίσης το γεγονός ότι στην πλευρά του διακομιστή έχει 

τοποθετηθεί στην ίδια κλάση ο κώδικάς  εκτέλεσης των ενεργειών χαμηλού επιπέδου 

του πρωτοκόλλου με αυτόν για την εκτέλεση των ενεργειών υψηλού επιπέδου είναι 

στοιχείο που κατατάσσετε στα μειονεκτήματα της σχεδίασης. Ένα τελευταίο 

μειονέκτημα της σχεδίασης έγκειται στο γεγονός ότι κάθε φάση εκτέλεσης του  

πρωτοκόλλου επικοινωνίας εκτελείται από διαφορετική κλάση. Αυτό ως αποτέλεσμα 

έχει την δυσκολία κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του και της τροποποίησης του. 
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Περιγραφή του Κώδικα Προσομοίωσης του Συστήματος 
 

 

 Εκτός από τον κώδικα που αναπτύχθηκε για την εκτέλεση των λειτουργιών 

της εφαρμογής απαιτήθηκε και η συγγραφή κώδικα σε C++ για την μελέτη της 

απόδοσης  του συστήματος. Ο τρόπος με τον οποίον έγινε η μελέτη απόδοσης του 

συστήματος καθώς και η ακριβής μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για την 

προσομοίωση δικτυακών εφαρμογών περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο του 

συγγράμματος. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι για την προσομοίωση της εφαρμογής 

χρειάστηκε να αναπτυχθεί κώδικας για τις τρεις οντότητες του συστήματος. Οι 

οντότητες αυτές είναι ο πελάτης της εφαρμογής, ο διακομιστής και ένας κόμβος που 

αναπαριστά τον φόρτο του δικτύου. Η συμβολή της τελευταίας οντότητας 

περιορίζεται στην μεταβίβαση του μηνύματος από την μια πλευρά στην άλλη 

παράγοντας μια μεταβλητή χρονοκαθυστέρηση.  

 Η φιλοσοφία ανάπτυξης κώδικα για μια εφαρμογή όπως είναι η προσομοίωση 

του τρόπου λειτουργίας ενός πρωτοκόλλου στηρίζεται κυρίως στον χειρισμό 

συμβάντων της κάθε οντότητας που συμμετάσχει στην επικοινωνία. Ειδικότερα το 

σημαντικότερο τμήμα του κώδικα που αναπτύσσεται σχετίζεται με τον χειρισμό του 

συμβάντος μετά την παραλαβή ενός μηνύματος. Εκτός από αυτό το συμβάν υπάρχουν 

ορισμένα ακόμη που είτε συμβάλουν στην εκτέλεση του πρωτοκόλλου είτε στην 

απεικόνιση ορισμένων μετρήσεων κατά την διάρκεια της προσομοίωσης.  

 
 

Σχήμα  3.38 : Η κλάση Client που αναπαριστά τον τρόπο λειτουργίας του πελάτη 
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Η κλάση Client  αναπαριστά την λειτουργία του πελάτη και συγκεκριμένα 

η μέθοδός handleMessage χειρίζεται το συμβάν παραλαβής μηνύματος. Ο 

πελάτης κατά το συμβάν αυτό το εκτελεί τρεις διαφορετικές φάσεις συμπεριφοράς, 

ανάλογα με το στάδιο εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Κατά την πρώτη φάση ο πελάτης 

αποστέλλει και λαμβάνει ένα μήνυμα από κάθε διακομιστή. Τα μηνύματα αυτά 

μπορεί να εμπεριέχουν είτε τα κλειδιά κρυπτογραφίας της συνόδου και της δομής 

περιεχομένων των Β.Δ. των διακομιστών, είτε να περιέχουν τους χρόνους μετάδοσης 

των αποτελεσμάτων και εκτέλεσης των απομακρυσμένων ερωτημάτων. Η αποστολή 

και  παραλαβή του μηνύματος κατά την πρώτη φάση εκτελείται δύο φορές για κάθε 

διακομιστή. Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας της πρώτης φάσης για την εκτέλεση 

της handleMessage στην πλευρά του πελάτη. Ο κώδικας αυτός έχει αναπτυχθεί 

για ένα σύστημα με πέντε διακομιστές. 
 

 
 

Σχήμα 3. 39 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της πρώτη φάσης στην πλευρά του 
πελάτη 

 

Αφού αποστείλει και παραλάβει ο πελάτης δύο μηνύματα προς / από κάθε διακομιστή 

τότε ξεκινά η δεύτερη φάση της handleMessage. Στην φάση αυτή ο πελάτης 

αποστέλλει από ένα μήνυμα σε κάθε διακομιστή χωρίς να περιμένει καμία απόκριση . 

Ο κώδικας του σχήματος 3.40 αναπαριστά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. 
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Σχήμα 3. 40 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της δεύτερης φάσης στην πλευρά 

του πελάτη 
 

Ο τύπος του μηνύματος κατά την δεύτερη φάση εκτέλεσης της handleMessage  

αναπαριστά τους επιλεγμένους δείκτες που θα διαμορφώσουν το μοντέλο 

αξιολόγησης. Μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος και αφού ο πελάτης δεν 

δέχεται καμία απόκριση από τον πρώτο διακομιστή αδυνατεί να καλέσει την 

handleMessage. Η μέθοδος αυτή καλείται μόνο όταν ο πελάτης δέχεται ένα 

μήνυμα. Μη μπορώντας λοιπόν ο πελάτης να καλέσει αυτή την μέθοδο και να 

αποστείλει στον επόμενο διακομιστή το μήνυμα με τους επιλεγμένους δείκτες 

αναγκάζεται να προβεί σε μια ενέργεια αποστολής μηνύματος στον εαυτό του. Η 

ενέργεια αυτή εκτελείται αμέσως μετά την αποστολή του μηνύματος στον πρώτο 

διακομιστή και έχει σαν αποτέλεσμα την παραλαβή ενός μηνύματος από την πλευρά 

του πελάτη του οποίου αποστολέας είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Συνέπεια αυτής της 

κίνησης είναι η κλήση της μεθόδου handleMessage  που με την σειρά της θα 

προβεί στις αποστολές των μηνυμάτων σε όλους τους διακομιστές. Η ενέργεια της 

αποστολής μηνύματος από τον πελάτη προς τον ίδιο του τον εαυτό εκτελείται από την 

μέθοδο enableClient. Ο κώδικας της μεθόδου αυτής δίνεται στο σχήμα 3.41. 

  
Σχήμα 3. 41 : Κώδικάς της  enableClient  κατά την οποία ο  πελάτης αποστέλλει μήνυμα στον 

εαυτό του 
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Μετά το πέρας της δεύτερης φάσης ο πελάτης εισέρχεται στην τρίτη φάση εκτέλεσης 

της handleMessage. Κατά την φάση αυτή ο πελάτης δέχεται από τους 

διακομιστές από ένα μήνυμα το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα από την εκτέλεση 

των ερωτημάτων. Ο κώδικας εκτέλεσης της τρίτης φάσης παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 
Σχήμα 3. 42 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της τρίτης φάσης στην πλευρά του 

πελάτη 
 

Αφού εκτελεστεί και η τρίτη φάση της handleMessage στην πλευρά του πελάτη 

επαναλαμβάνετε η διαδικασία εκτέλεσης των τριών διαδοχικών φάσεων για πέντε 

φορές. Ο αριθμός των επαναλήψεών αποτελεί σύμβαση της προσομοίωσης αφού 

θεωρείται ότι μετά από πέντε ερωταποκρίσεις του πελάτη προς τους διακομιστές ο 

πρώτος θα έχει κατασταλάξει στους δείκτες που θα καθορίσουν το μοντέλο 

αξιολόγησης. 

 Πρέπει επίσης να σημειωθεί  για την δημιουργία των αρχικών συνθηκών 

προσομοίωσης στην πλευρά του πελάτη η κλάση Client καλεί την μέθοδο 

initialize ενώ για την αναπαράσταση ορισμένων μετρούμενων μεγεθών 

καλείται η updateDisplay. Τέλος με τον τερματισμό της προσομοίωσης 

παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Για την 

διεκπεραίωση αυτής της λειτουργίας καλείται η μέθοδος finish που παρουσιάζει 

επίσης και στατιστικά στοιχεία των μετρήσεων.  
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Όπως αναφέρθηκε πριν για την ικανοποιητική προσομοίωση της λειτουργίας 

του πρωτοκόλλου ανάμεσα στην πλευρά του πελάτη και του διακομιστή εισάχθηκε 

μια ακόμη οντότητα που αναπαριστά τον φόρτο του δικτύου. Η οντότητα αυτή 

ονομάστηκε NetNode και στόχος της λειτουργίας της είναι η μεταβίβαση του 

μηνύματος από την μια πλευρά στην άλλη δημιουργώντας μια μεταβλητή χρονική 

καθυστέρηση. Την εκτέλεση των λειτουργιών αυτής της οντότητας έχει επωμισθεί η 

ομώνυμη κλάση. 

  
Σχήμα 3. 43 : Η κλάση NetNode εκτελεί τις λειτουργίες της οντότητας που είναι υπεύθυνη  για 

την αναπαράσταση του φόρτου του διαδικτύου 
 

Όπως στην περίπτωση της κλάσης Client έτσι και στην κλάση NetNode  υπάρχει 

μια μέθοδος χειρισμού των λαμβανόμενων μηνυμάτων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται 

επίσης  handleMessage αλλά έχει διαφορετική υλοποίηση. Για να μπορεί να 

εναρμονίζεται η λειτουργία της ενδιάμεσης αυτής οντότητας με αυτή του πελάτη θα 

πρέπει η λειτουργία της μεθόδου handleMessage να συμπληρώνει την λειτουργία 

της αντίστοιχης μεθόδου του πελάτη. Εξάλλου το μόνο στοιχείο που θα καταμαρτυρεί  

την ύπαρξη αυτής της ενδιάμεσης οντότητας ανάμεσα στις δύο άμεσα 

επικοινωνούντες οντότητες θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας καθυστέρησης 

διάδοσης του μηνύματος από την μία προς την άλλη πλευρά. Βάσει αυτών αφού η 

πλευρά του πελάτη εκτελεί τρεις διαφορετικές φάσεις χειρισμού των λαμβανόμενων 

μηνυμάτων θα πρέπει επίσης και ο χειρισμός των λαμβανόμενων μηνυμάτων από την  

πλευρά της ενδιάμεσης οντότητας να υπόκεινται σε αυτή την τριαδική φάση 

εκτέλεσης. Πιο συγκεκριμένα επειδή κατά την πρώτη φάση, πελάτης και διακομιστής 

ανταλλάσουν μεταξύ τους δύο μηνύματα, θα πρέπει λοιπόν η ενδιάμεση οντότητα να  
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είναι σε θέση να μεταβιβάζει σε κάθε πλευρά αυτά τα μηνύματα. Συνεπώς κατά την 

πρώτη φάση της handleMessage στην πλευρά της ενδιάμεσης οντότητας 

εκτελείται αυτή η διπλή σε κάθε πλευρά μεταβίβαση μηνυμάτων. Στο σχήμα 3.44 

παρουσιάζεται ο κώδικάς της πρώτης φάσης της μεθόδου handleMessage για την 

πλευρά της ενδιάμεσης οντότητας.  

 
Σχήμα 3. 44 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της πρώτης φάσης στην πλευρά της 

ενδιάμεσης οντότητας 
 

Όπως φαίνεται από τον κώδικα κατά την πρώτη φάση παραλαβής ενός μηνύματος η 

ενδιάμεση οντότητα ελέγχει ποιος θα πρέπει να είναι ο παραλήπτης του μηνύματος 

αφού η πρώτη φάση επικοινωνίας ανάμεσα σε πελάτη και διακομιστή είναι 

αμφίδρομη.  Μετά τον καθορισμό του παραλήπτη για την αποστολή του μηνύματος 

σε αυτόν γίνεται χρήση της μεθόδου sendDelayed και όχι της send όπως στην 

περίπτωση του πελάτη.  Αυτό γίνεται γιατί η sendDelayed δημιουργεί την 

επιθυμητή καθυστέρηση που επιδιώκουμε ώστε να αναπαρίσταται ο φόρτος του 

δικτύου. Η τιμή της καθυστέρηση είναι τυχαία και σε αυτό συμβάλει η χρήση της 

μεθόδου drand η οποία παράγει έναν τυχαίο αριθμό ανάμεσα σε έναν ελάχιστό και 

έναν μέγιστο διπλής ακριβείας που δέχεται σαν ορίσματα. Με την ολοκλήρωση της  
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πρώτης φάσης της handleMessage ξεκινά δεύτερη φάση λειτουργίας της. Κατά 

την δεύτερη φάση ο πελάτης αποστέλλει ένα μήνυμα με τους επιλεγμένους δείκτες σε 

κάθε διακομιστή. Στην περίπτωση αυτή η ενδιάμεση οντότητα δεν ελέγχει ποιος είναι 

ο παραλήπτης του μηνύματος και μεταβιβάζει το μήνυμα προς την πλευρά του 

διακομιστή. Ο κώδικάς αυτής της λειτουργίας δίνεται παρακάτω. 

 
Σχήμα 3. 45 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της δεύτερης φάσης στην πλευρά 

της ενδιάμεσης οντότητας 
 

Μετά την μεταβίβαση των μηνυμάτων σε όλους τους διακομιστές ξεκινά η τρίτη 

φάση λειτουργίας της  handleMessage κατά την φάση αυτή εκτελείται η 

αντίστροφή διαδικασία όσο αφορά την μεταβίβαση των μηνυμάτων. Αυτή την φορά ο 

ενδιάμεσος κόμβος μεταβιβάζει τα μηνύματα που δέχεται προς τον πελάτη της 

εφαρμογής. Παρόλο που ο τρόπος μεταβίβασης παραμένει ο ίδιος με τις 

προηγούμενες φάσεις, υπάρχει δηλαδή ο παράγοντας καθυστέρηση, τον παράγοντα 

αυτόν πλέον τον επηρεάζει και άλλη μια παράμετρος η οποία ονομάζεται 

καθυστέρηση διάδοσης και σχετίζεται με τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. 

Ο παράγοντας αυτός υπεισέρχεται επειδή τα δεδομένα που αποστέλλει ο διακομιστής 

προκύπτουν από την εκτέλεση των ερωτημάτων σχετικά με τα περιεχόμενα των 

κοινωνικών και οικονομικών δεικτών. Τα δεδομένα αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερο 

μέγεθος από τα αυτά των υπόλοιπων μηνυμάτων που ανταλλάσσονται κατά την 

διάρκεια επικοινωνίας και συνεπώς ο χρόνος διάδοσης τους είναι υπολογίσιμος.  Ο 

κώδικας της τρίτης φάσης λειτουργία της  handleMessage δίνεται στο σχήμα 3.46 
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Σχήμα 3. 46 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της τρίτης φάσης στην πλευρά της 

ενδιάμεσης οντότητας 
 

Εκτός από την μέθοδο handleMessage η  κλάση NetNode περιέχει μεθόδους για 

την αρχικοποίηση των μεταβλητών την μέτρηση ορισμένων κρίσιμων μεγεθών και 

την γραφική αναπαράσταση τους. Επίσης περιέχει και μια μέθοδο που λειτουργεί σαν 

γεννήτρια  τυχαίων αριθμών για την παραγωγή της καθυστέρησης κατά την μετάδοση 

των μηνυμάτων.  

 Την τρίτη οντότητα στην προσομοίωση του πρωτοκόλλου αποτελεί ο 

διακομιστής. Η  προσομοίωση των λειτουργιών του γίνεται από την κλάση Server 

και η μέθοδος για τον χειρισμό των μηνυμάτων που λαμβάνει ονομάζεται επίσης 

handleMessage. 

 
Σχήμα 3.47 : Η κλάση Server χρησιμοποιείται  για την προσομοίωση των λειτουργιών   του 

διακομιστή 
 

Και στην περίπτωση αυτή η handleMessage εκτελεί τρεις διαφορετικές φάσεις 

λειτουργίας. Αυτό γίνεται για να μπορεί να εναρμονίζεται με τον τρόπο λειτουργίας 

των υπολοίπων δύο οντοτήτων της προσομοίωσης. Κατά πρώτη φάση λειτουργία της, 

η handleMessage του διακομιστή απλός επιστρέφει ένα μήνυμα προς τον 

ενδιάμεσο κόμβο που συνδέει τον διακομιστή με τον πελάτη.  
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Η διαδικασία αυτή εκτελείται μέχρι να αποσταλούν στον ενδιάμεσο κόμβο δύο 

μηνύματα. Ο κώδικας αυτής της λειτουργία παρουσιάζεται  στο σχήμα 3.48. 

 
Σχήμα 3. 48 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της πρώτης φάσης στην πλευρά του 

διακομιστή 
 

Αφού αποσταλούν δύο μηνύματα σε κάθε ενδιάμεση οντότητα τότε η 

handleMessage ξεκινά την δεύτερη φάση λειτουργίας της. Κατά την φάση αυτή 

δέχεται ένα μήνυμα από την ενδιάμεση οντότητα που περιέχει την λίστα των 

κοινωνικών και οικονομικών δεικτών των οποίων τα περιεχόμενα ζητούντα από την 

πλευρά του πελάτη. Μετά την αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος από την 

πλευρά του πελάτη ο ίδιος αναμένει τα αποτελέσματα των δεικτών που ζήτησε. 

Επίσης δεδομένου ότι στην πλευρά του διακομιστή κατά την δεύτερη φάση 

λειτουργίας της handleMessage δεν αποστέλλεται κανένα μήνυμα πουθενά και 

δεδομένου ότι μετά την παραλαβή των μηνυμάτων που απέστειλε ο πελάτης σε όλους 

τους διακομιστές θα πρέπει και αυτοί με την σειρά τους να ξεκινήσουν την αποστολή 

των δεδομένων που τους ζητήθηκαν, καλείται η μέθοδος enableServer. Ο 

κώδικας της δεύτερης φάσης της handleMessage φαίνεται στο σχήμα 3.49. 

 

Σχήμα 3. 49 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της δεύτερης φάσης στην πλευρά 
του διακομιστή 
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Η χρήση της μεθόδου enableServer γίνεται για να μεταβεί η handleMessage 

από την δεύτερη στην τρίτη φάση λειτουργία της κατά την οποία ξεκινά η διαδικασία 

αποστολής των δεδομένων που ζητήθηκαν από τον πελάτη. Η λειτουργία λοιπόν της 

enableServer  δεδομένου ότι η πλευρά του πελάτη αναμένει τα αποτελέσματα  

των δεικτών που ζήτησε και δεδομένου ότι οι διακομιστές βρίσκεται στην φάση 

συλλογής των αιτημάτων από τον πελάτη, συνίσταται στην αποστολή ενός μηνύματος 

από τον διακομιστή στον ίδιο του τον εαυτό. Η ενέργεια αυτή θα έχει σαν 

αποτέλεσμα η πλευρά του διακομιστή να προβεί στην κλήση της μεθόδου 

handleMessage, η οποία όμως αυτή την φορά θα εκτελέσει την τρίτη φάση της 

λειτουργίας της και κάθε διακομιστής θα ξεκινήσει να αποστέλλει τα δεδομένα που 

του ζητήθηκαν από την δεύτερη φάση λειτουργίας της handleMessage. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας της τρίτης φάσης λειτουργίας της 

handleMessage. 

 
Σχήμα 3. 50 : Κώδικάς της  handleMessage για την εκτέλεση της τρίτης φάσης στην πλευρά του 

διακομιστή 
 

Μετά το πέρας της εκτέλεσης της τρίτης φάσης η handleMessage ξαναεκτελεί την 

ίδια ακολουθία λειτουργιών. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πελάτης εκτελεί από την αρχή 

την ίδια λειτουργία πέντε φορές προκειμένου να κατασταλάξει στην μορφή του 

μοντέλου αξιολόγησης και συνεπώς παρασέρνει μαζί του και τις υπόλοιπες δύο 

οντότητες στην συνέχιση της εκτέλεσης της προσομοίωσης. Εκτός της μεθόδου  

handleMessage η κλάση Server έχει ορισμένες ακόμη μεθόδους για την 

μέτρηση ορισμένων κρίσιμών μεγεθών, την γραφική απεικόνιση τους και την 

αρχικοποίηση των ιδιοτήτων της.  

Με  την ολοκλήρωση της περιγραφής του κώδικα που αναπτύχθηκε για την 

προσομοίωση της λειτουργίας του πρωτοκόλλου τελειώνει και το τρίτο κεφάλαιο του 

συγγράμματος. Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η περιγραφή της λειτουργίας του 

πρωτοκόλλου καθώς και ορισμένες μετρήσεις της απόδοσης του κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

Περιγραφή της Λειτουργίας του Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας 
 

 

 Η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας για την συλλογή δεδομένων από 

πολλές πηγές που ταυτόχρονα θα παρέχει εγγύησεις για την ασφαλή και αξιόπιστη 

μεταφορά των δεδομένων ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για την ενασχόληση με την 

συγκεκριμένη εργασία. Σχετικά με την θέση του πρωτοκόλλου ανάμεσα στην στοίβα 

πρωτοκόλλων  των πέντε επιπέδων του διαδικτύου,  αυτή προσδιορίζεται στο επίπεδο 

εφαρμογής αφού η ανάπτυξη του έγινε βάσει της λειτουργίας του πρωτοκόλλου TCP 

του οποίου η θέση βρίσκεται στο επίπεδο μεταφοράς. 

 
Σχήμα 4. 1 : Στοίβα πρωτοκόλλων Διαδικτύου και οι μονάδες δεδομένων πρωτοκόλλου 

Πηγή : “Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο 

Διαδίκτυο”, J.F.Kurose, K.W.Ross 
 

Η επιλογή του πρωτοκόλλου TCP έγινε επειδή όπως αναφέρθηκε νωρίτερα η 

εφαρμογή απαιτούσε ένα πρωτόκολλο το οποίο να παρέχει εγγυήσεις για την ακέραια 

μεταφορά των δεδομένων. Τις εγγυήσεις αυτές τις παρείχε το συνδεσιοστραφές 

πρωτόκολλο TCP. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται από το TCP είναι η 

αξιόπιστη μεταφορά των δεδομένων και ο έλεγχος συμφόρησης. Για να μπορέσει να 

προσαρμοστεί η λειτουργία του πρωτοκόλλού της εφαρμογής πάνω στην λειτουργία  
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του πρωτοκόλλου TCP χρησιμοποιήθηκαν υποδοχές (sockets) οι οποίες λειτουργούν 

ως δίαυλοι για την μεταφορά των δεδομένων μεταξύ της διεργασίας και του 

διαδικτύου.         

 
 

Σχήμα 4. 2 : Απεικόνιση της τοποθεσίας μιας socket ανάμεσα στα επίπεδα των πρωτοκόλλων 

Πηγή : “Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο 

Διαδίκτυο”, J.F.Kurose, K.W.Ross 
 

Για την δημιουργία μιας socket από την πλευρά του πελάτη απαιτείται η 

διεύθυνση IP του διακομιστή  και ο αριθμός θύρας (port number) της διεργασίας.  

Η Java που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου 

υποστηρίζει την δημιουργία αντικειμένων που ως σκοπό έχουν την εκτέλεση 

δικτυακών λειτουργιών. Συγκεκριμένα παρέχει το πακέτο java.net στο οποίο 

υπάρχουν κλάσεις για την δημιουργία υποδοχών τόσο στην πλευρά του πελάτη όσο 

και στην πλευρά του διακομιστή, υπάρχουν επίσης κλάσεις για τον χειρισμό των 

διευθύνσεων IP.4 και IP.6, παράλληλα μπορεί να βρει κανείς  κλάσεις για την 

αυθεντικοποίηση κωδικών καθώς και διαφόρων άλλων λειτουργιών σχετικά με την 

ασφάλεια των δικτυακών εφαρμογών.    

Το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε προκειμένου να μπορεί ανταπεξέλθει στις 

προδιαγραφές που διατυπώθηκαν απαιτήθηκαν τρία στάδια  για την υλοποίηση του. 

Η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας καθώς και ο βαθμός απόδοσης του σε κάθε 

στάδιο παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. 
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Παρουσίαση του Πρώτου Σταδίου Ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου  
 

 Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του πρωτοκόλλου δημιουργήθηκαν τα sockets 

κάθε πλευράς και δημιουργήθηκαν επίσης τα ρεύματα για την μεταφορά των 

δεδομένων. Ο κώδικας του παρακάτω σχήματος δημιουργεί  μια socket στην πλευρά 

του πελάτη και από αυτήν στην συνέχεια δημιουργείται μια ροή εισόδου και μία 

εξόδου για την μεταφορά και παραλαβή των αντικειμένων προς και από την πλευρά 

του πελάτη. 

 
Σχήμα  4. 3 : Κώδικας για την δημιουργία socket και ροών εισόδου/εξόδου στην πλευρά πελάτη 

 

Όπως φαίνεται από τον κώδικα το αντικείμενο της κλάσης Socket δέχεται σαν 

ορίσματα στον κατασκευαστή του, την διεύθυνση IP του διακομιστή και τον αριθμό 

θύρας της διεργασίας.  Ο κώδικας για την δημιουργία της socket και των ρευμάτων 

εισόδου και εξόδου στην πλευρά του διακομιστή είναι παρόμοιος αυτόν του πελάτη. 

Η μόνη διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι επειδή η socket του διακομιστή 

ακροάται αιτήσεις δεν απαιτεί κατά την δημιουργία της την διεύθυνση IP του πελάτη, 

αντίθετα επειδή ο πελάτης είναι αυτός που αιτείται της σύνδεσης θα πρέπει να 

καθορίσει την διεύθυνση IP του διακομιστή με τον οποίον επιθυμεί να συνδεθεί. 

 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του κώδικα είναι ότι οι ροές για την μεταφορά 

των δεδομένων δεν απαιτούν από αυτά να βρίσκονται σε μορφή Bytes αλλά τα 

μεταφέρουν αυτούσια ως έχουν δηλαδή στην μορφή αντικειμένων. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ροές εισόδου / εξόδου κάθε πλευράς είναι τύπου 

ObjectInputStream  και ObjectOutputStream αντίστοιχα. Για να 

δημιουργηθεί μια ροή τέτοιου τύπου θα πρέπει αρχικά να υπάρχει μια δυαδικής 

μορφής (Binary) ροή εισόδου ή εξόδου. Στην συνέχεια αυτή η δυαδική ροή 

ενθυλακώνεται από την ροή αντικειμένων και δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πλευρά 

να μεταφέρει τα δεδομένα της υπό την μορφή αντικειμένων. 
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Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται κώδικας που επιτρέπει την προώθηση και 

λήψη αντικειμένων  τύπου String από την πλευρά του πελάτη. 

 
Σχήμα 4. 4 : Κώδικας για την προώθηση και λήψη ενός αντικειμένου της κλάσης String 

 

Αλλάζοντας τον τύπο του ορίσματος της πρώτης μεθόδου, τον επιστρεφόμενο 

τύπο  της δεύτερης και τον τύπο της τοπικής μεταβλητής στην δεύτερη μέθοδο μπορεί 

να προωθηθεί ή να παραληφθεί προς και από τον διακομιστή οποιοσδήποτε τύπος 

αντικειμένου. 

Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αξίζει να αναφερθεί σχετίζεται με την 

χρήση αντικειμένου της κλάσης CachedRowSet. Η χρήση αυτού του αντικειμένου 

προέκυψε όταν παρατηρήθηκε αδυναμία από την πλευρά του διακομιστή να 

μεταφέρει το αντικείμενο της κλάσης ResultSet στον πελάτη. Η αδυναμία αυτή 

οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με το γεγονός ότι τα αντικείμενα της 

κλάσης ResultSet δεν Serializable είναι και συνεπώς δεν μπορούν να 

μεταφερθούν ως έχουν από την μια πλευρά στην άλλη. Ο δεύτερος λόγος  έχει να 

κάνει με το ότι τα αντικείμενα της κλάσης ResultSet  είναι συνδεδεμένα καθ’ όλη 

την διάρκεια ζωής τους με την Β.Δ. από όπου εξάγουν τα αποτελέσματα των 

ερωτημάτων.  
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση του αντικειμένου της κλάσης 

ResultSet αποσκοπούσε στην μεταφορά των αποτελεσμάτων που προέκυπταν από 

τα απομακρυσμένα ερωτήματα που εκτελούσε ο πελάτης της εφαρμογής. Την λύση 

σε αυτό το πρόβλημα έδωσε η χρήση του αντικειμένου της κλάσης CachedRowSet. 

Η κλάση αυτή  υλοποιεί το Interface Rowset το οποίο παρέχει μεθόδους για τον 

καθορισμό παραμέτρων και την δημιουργία συνδέσεων σε μία Β.Δ. Υπάρχουν δύο 

είδη αντικειμένων Rowset, αυτά που είναι συνδεμένα με την Β.Δ. από την οποία 

ενθυλακώνουν τα δεδομένα τους και αυτά που μετά την ενθυλάκωση των 

αποτελεσμάτων αποσυνδέονται από την Β.Δ. Το CachedRowSet ανήκει στην 

δεύτερη κατηγορία και το γεγονός αυτό το καθιστά εύκολο στην μεταφορά του μέσω 

διαδικτύου.  

 Επιστρέφοντας στην λειτουργία του πρωτοκόλλου αναφέρεται ότι κατά το 

πρώτο στάδιο ανάπτυξης του ο πελάτης ήταν σε θέση να αποστείλει στον διακομιστή 

ένα αντικείμενο τύπου ArrayList  με τα ονόματα των δεικτών των οποίων τα 

περιεχόμενα επιθυμεί και να παραλάβει στην συνέχεια ένα αντικείμενο τύπου 

ArrayList  το οποίο περιέχει τα δεδομένα των δεικτών που ζήτησε. Η διαδικασία 

αποστολής και λήψης αυτών των μηνυμάτων έγινε με δύο τρόπους. Κατά τον πρώτο 

τρόπο αποστέλλονταν οι επιθυμητοί δείκτες στον πρώτο διακομιστή, αυτός 

εκτελούσε τα ερωτήματα από τα οποία θα προέκυπταν τα ονόματα των δεικτών  και 

στην συνέχει τα μετέφερε στον πελάτη. Μετά την συλλογή των αποτελεσμάτων από 

τον πρώτο διακομιστή η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνονταν και με  τον δεύτερο και 

τον τρίτο διακομιστή. Επειδή η πλευρά του πελάτη έπρεπε να γνωρίζει εκτός από τον 

χρόνο μετάδοσης και λήψης των μηνυμάτων και τον χρόνο εκτέλεσης των 

ερωτημάτων, μετά την αποστολή των αποτελεσμάτων ο διακομιστής απέστειλε και 

τον χρόνο εκτέλεσης των ερωτημάτων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η 

παραπάνω διαδικασία αποτελεί την σειριακή εκτέλεση του πρωτοκόλλου αφού η 

αποστολή των αιτημάτων και η συλλογή των δεδομένων αποτελούσε μια συνεχόμενη 

διαδικασία η οποία εκτελούνταν σειριακά με όλους τους διακομιστές που ήταν 

συνδεμένος ο πελάτης. Στο σχήμα 4.5 αναπαρίσταται η σειρά με την οποία πελάτης 

και διακομιστές ανταλλάσουν μηνύματα κατά την σειριακή εκτέλεση του 

πρωτοκόλλου.  
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Σχήμα 4. 5 : Απεικόνιση της σειράς με την οποία εκτελείται η ανταλλαγή των μηνυμάτων μεταξύ 

πελάτη και διακομιστών κατά την σειριακή εκτέλεση του πρωτοκόλλου 
 

 Ο δεύτερος τρόπος αποστολής και λήψης των ανωτέρω μηνυμάτων έδινε την 

δυνατότητα στο σύστημα να εκτελεί σχεδόν παράλληλα τα ερωτήματα. Αυτό 

γίνονταν γιατί ο πελάτης στην περίπτωση αυτή διένειμε σε όλους τους διακομιστές  

με σειριακό τρόπο τα αιτήματα του. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή οι 

χρόνοι αποστολής των αιτημάτων ήταν πολύ μικροί, την σχεδόν παράλληλη εκτέλεση 

των ερωτημάτων. Αυτό οδήγησε στην μείωση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των 

ερωτημάτων και στην αύξηση της απόδοσης του συστήματος. Μετά την διανομή των 

αιτημάτων σε κάθε διακομιστή ξεκινά η διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων η 

οποία εκτελείται επίσης σειριακά. Επειδή η εκτέλεση των ερωτημάτων γίνεται σχεδόν 

παράλληλα, ο τρόπος αυτός ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα σε πελάτη και 

διακομιστή αποτελεί την παράλληλη εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Η σειρά με την 

οποία ανταλλάσσονται τα μηνύματα μεταξύ πελάτη και διακομιστών κατά την 

παράλληλη εκτέλεση του πρωτοκόλλου φαίνεται στο σχήμα 4.6.   
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Σχήμα 4. 6 : Απεικόνιση της σειράς με την οποία εκτελείται η ανταλλαγή των μηνυμάτων μεταξύ 

πελάτη και διακομιστών κατά την παράλληλη εκτέλεση του πρωτοκόλλου 
 

Όπως στην σειριακή έτσι και στην παράλληλη εκτέλεση μετά την επιστροφή των 

αποτελεσμάτων από τον διακομιστή γίνεται επίσης μετάδοση και του χρόνου 

εκτέλεσης των ερωτημάτων από κάθε διακομιστή. Ένα μετρούμενο μέγεθος το οποίο 

άλλαξε μεθοδολογία μέτρησης στην περίπτωση της παράλληλης  εκτέλεσης του 

πρωτοκόλλου είναι ο χρόνος μετάδοσης των αποτελεσμάτων από τα ερωτήματα που 

εκτελεί ο διακομιστής. Ο χρόνος αυτός μετριόνταν κατά την σειριακή εκτέλεση από 

την πλευρά του πελάτη χωρίς να διαφαίνεται η περίπτωση της λανθασμένης μέτρησης. 

Κατά την παράλληλη εκτέλεση εάν η μέτρηση γίνει από την πλευρά του πελάτη τότε 

ενδέχεται να μην είναι σωστή γιατί ο πελάτης της εφαρμογής θα ξεκινήσει να μετρά 

τον χρόνο μετάδοσής των αποτελεσμάτων μετά την διανομή των αιτημάτων του. Το 

γεγονός αυτό όμως δεν περιορίζει κάποιον διακομιστή που εκτέλεσε σε μικρό 

χρονικό διάστημα τα ερωτήματα να ξεκινήσει την αποστολή των αποτελεσμάτων. 

Υπάρχει δηλαδή το  ενδεχόμενο στην περίπτωση της παράλληλης εκτέλεσης να 

ξεκινήσει κάποιος διακομιστής την μετάδοση των αποτελεσμάτων του πριν ο πελάτης 

ολοκληρώσει την διανομή των αιτημάτων του. Αποτέλεσμα αυτού του σεναρίου είναι 

να δημιουργηθεί ένα σφάλμα στην μέτρηση του χρόνου μετάδοσής των 

αποτελεσμάτων. Η περίπτωση αυτή  γίνεται όλο και πιο πιθανή καθώς αυξάνεται ο 

αριθμός των διακομιστών. Για να μην υπεισέρθει αυτό το σφάλμα στις μετρήσεις των 

χρόνων μετάδοσής ο χρόνος αυτός μετριέται από την πλευρά των διακομιστών και 

μεταφέρεται στον πελάτη μετά την μετάδοση των αποτελεσμάτων και πριν την 

μετάδοση του χρόνου εκτέλεσης των ερωτημάτων. Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως η  
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διαδικασία που περιγράφηκε και στην σειριακή και στην παράλληλη εκτέλεση του 

πρωτοκόλλου αποτελεί την δεύτερη φάση λειτουργίας του πρωτοκόλλου η οποία 

λειτουργεί επαναληπτικά. Πριν από την εκτέλεση της επαναληπτικής αυτής φάσης 

υπάρχει μια φάση αρχικοποίησης της συνόδου επικοινωνίας. Κατά την φάση 

αρχικοποίησης η πλευρά του πελάτη αποστέλλει στον διακομιστή την IP διεύθυνση 

της και ο πελάτης αποκρίνεται επιστρέφοντας ένα μήνυμα με την δομή των 

περιεχομένων των Β.Δ. του. Στο σχήμα που ακολουθεί αναπαρίσταται  η ανταλλαγή 

των μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  4. 7 : Αναπαράσταση του τρόπου ανταλλαγής των μηνυμάτων ανάμεσα σε πελάτη και 
διακομιστή κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του πρωτοκόλλου 

 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης αυτών των δύο διαφορετικών εκτελέσεων του 

πρωτοκόλλου έγιναν μετρήσεις των χρόνων επικοινωνίας και του χρόνου εκτέλεσης 

των ερωτημάτων ανά διακομιστή και ολόκληρου του συστήματος συνολικά. Οι 

μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι επειδή οι μετρήσεις γίνονταν ανά μετάδοση πίνακα σε κάθε Β.Δ. ήταν 

αδύνατη η παρουσίαση όλων των μετρήσεων λόγω των μεγάλων διαστάσεων που θα 

είχε ο πίνακας που θα περιείχε τις παραπάνω μετρήσεις. Λόγω αυτού του 

περιορισμού οι μετρήσεις που παρουσιάζονται αφορούν την μετάδοση 7 πινάκων ανά  

Β.Δ.   για κάθε διακομιστή. Πρέπει επίσης να ειπωθεί πως η συλλογή των δεδομένων 

κατά την διάρκεια των μετρήσεων έγινε προσθετικά. Δηλαδή για να συλλέξει ο 

πελάτης τα δεδομένα των πινάκων της έκτης Β.Δ. θα πρέπει πρώτα να συλλέξει τα  
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δεδομένα της πέμπτης Β.Δ. αφού προηγουμένως έχει συλλέξει όλα τα δεδομένα που 

βρίσκονται στις Β.Δ. του πρώτου διακομιστή. Αυτό γίνεται για να μελετηθεί η 

σταδιακή απόδοση του συστήματος. Φυσικά  κατά την λειτουργία της εφαρμογής 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από όποιον διακομιστή και με 

όποια σειρά θέλει όποιους και όσους πίνακες επιθυμεί.  

 
Number of 

Tables per DB 
Trans. time 

(msec) 
Rec. time 

(msec) 
Comm. time 

(msec) 
Comput. time  

(msec) 
Total time per 
server (msec) 

Total system 
time (msec) 

Total  compt. 
time (msec) 

 Server 1   

7 from DB1 10 377 387 264 651 651 264 
7 from DB2 10 751 761 240 1001 1001 240 
7 from DB3 10 553 556 579 1042 1142 579 
7 from DB4 0 1263 1263 360 1623 1623 360 

 Server 2   
7 from DB5 0 1173 1173 114 1287 2520 512 
7 from DB6 10 1400 1410 131 1541 2774 529 
7 from DB7 10 1213 1223 202 1425 2658 600 
7 from DB8 10 1607 1617 348 1965 3198 746 

 Server 3   
7 from DB9 10 377 387 124 511 3533 839 
7 from B10 0 481 481 170 651 3673 885 

7 from DB11 0 490 490 211 701 3723 926 
7 from DB12 0 307 307 354 661 3683 1069 

  
Πίνακας 4. 1: Μετρήσεις των χρόνων επικοινωνίας και εκτέλεσης των ερωτημάτων ανά 
διακομιστή και του συστήματος συνολικά για την σειριακή εκτέλεση του πρωτοκόλλου 

 

Από τις παραπάνω μετρήσεις φαίνεται ότι ο συνολικός χρόνος για την εκτέλεση των 

ερωτημάτων αυξάνεται γραμμικά και αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των 

διακομιστών και του αριθμού των Β.Δ. τους. Επίσης αυξάνεται και ο συνολικός 

χρόνος λειτουργία του συστήματος καθώς προστίθενται ο αριθμός των διακομιστών. 

Οι αυξήσεις αυτών των χρόνων οφείλονται στην σειρά εκτέλεσης των ενεργειών του 

πελάτη κατά την σειριακή εκτέλεση του πρωτοκόλλου, όπου για να μεταδώσει τα 

αιτήματα του στον ν – οστό  διακομιστή θα πρέπει πρώτα να παραλάβει τα 

αποτελέσματα των αιτημάτων του από τον ν-1 διακομιστή. Ο πίνακας 4.2 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μετρήσεων για την παράλληλη 

εκτέλεση του πρωτοκόλλου.  
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Number of 
Tables per DB 

Trans. time 
(msec) 

Rec. time 
(msec) 

Comm. time 
(msec) 

Comput. time  
(msec) 

Total time per 
server (msec) 

Total system 
time (msec) 

Total  compt. 
time (msec) 

 Server 1   

7 from DB1 0 146 146 166 312 312 166 
7 from DB2 0 283 283 171 454 454 171 
7 from DB3 0 386 386 373 759 759 373 
7 from DB4 10 675 685 364 1049 1049 364 

 Server 2   
7 from DB5 0 79 79 141 220 1264 439 
7 from DB6 0 859 859 180 1039 1263 439 
7 from DB7 10 752 762 246 1008 1795 439 
7 from DB8 10 2103 2113 330 2443 2997 439 

 Server 3   
7 from DB9 0 1473 1473 122 1595 1183 439 
7 from B10 0 1683 1683 166 1849 2163 439 

7 from DB11 0 1370 1370 395 1765 1983 439 
7 from DB12 10 1418 1428 272 1700 1743 439 

 
Πίνακας 4. 2 : Μετρήσεις των χρόνων επικοινωνίας και εκτέλεσης των ερωτημάτων ανά 
διακομιστή και του συστήματος συνολικά για την παράλληλη εκτέλεση του πρωτοκόλλου 

 

Από την σύγκριση των τελικών τιμών των παραπάνω πινάκων παρατηρείται πως 

κατά την παράλληλη εκτέλεση του πρωτοκόλλου ο χρόνος της συνολικής λειτουργίας 

του συστήματος μειώθηκε κατά 53% του αντίστοιχου χρόνου της σειριακής 

εκτέλεσης και επίσης μειώθηκε ο χρόνος για την συνολική εκτέλεση των ερωτημάτων 

κατά 59% σε σύγκριση τον αντίστοιχο της σειριακής εκτέλεση τους πρωτοκόλλου. 

Βάσει των παραπάνω μετρήσεων γίνονται αντιληπτές οι προοπτικές  των 

υπολογιστικών συστημάτων των οποίων η λειτουργία βασίζεται στις αρχές της 

παράλληλης επεξεργασίας και της πολυνηματικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου ο 

τρόπος για την ανταλλαγή των μηνυμάτων που ακολουθήθηκε, για την μετέπειτα 

ανάπτυξη πρωτοκόλλου, ανάμεσα σε πελάτη και διακομιστές είναί αυτός που 

εφαρμόστηκε κατά την παράλληλη εκτέλεση του πρωτοκόλλου. 
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 Παρουσίαση του Δεύτερου  Σταδίου Ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου 

 

Μετά την επίτευξη του στόχου για την μεταφορά των αντικειμένων ανάμεσα 

στις δικτυακές οντότητες της εφαρμογής, θεωρήθηκε χρήσιμη η μελέτη και η 

υλοποίηση ενός τρόπου επικοινωνίας που βασίζεται στην συμπίεση των δεδομένων. 

Κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του πρωτοκόλλου ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε 

στην υλοποίηση της παραπάνω απαίτησης. Για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος 

δημιουργήθηκαν δύο ροές συμπίεσης εισόδου και εξόδου. Η δημιουργία αυτών των 

ροών βασίστηκε στην κλήση δύο αντικειμένων των κλάσεων GZIPInputStream 

και GZIPOutputStream  αντίστοιχα. Οι ροές αυτές ενθυλακώνουν μια δυαδικής 

μορφή ροή (Binary) και στην συνέχεια για να παρέχεται και σε αυτό το στάδιο η 

δυνατότητα μεταφοράς αυτούσιων των αντικειμένων, οι ροές συμπίεσης 

ενθυλακώνονται από ροές τύπου ObjectStream. Στο σχήμα 4.8 φαίνεται η 

ανωτέρω ιεράρχηση των ροών. 

 
Σχήμα  4. 8 : Ιεράρχηση των τύπων των  ροών εισόδου / εξόδου του πρωτοκόλλου 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα οι ροές συμπίεσης εισήχθησαν ανάμεσα στις  

ροές αντικειμένων και στις δυαδικές ροές των sockets. Οι κώδικες για την δημιουργία 

αυτού του ιεραρχικού μοντέλου ροών παρουσιάζεται στα σχήματα που ακολουθούν.  

 
Σχήμα 4. 9 : Κώδικας για την δημιουργία των ροών εισόδου βάσει του μοντέλου από το δεύτερο 

στάδιο ανάπτυξης του πρωτοκόλλου 
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Σχήμα  4. 10 : Κώδικας για την δημιουργία των ροών εξόδου βάσει του μοντέλου από το δεύτερο 

στάδιο ανάπτυξης του πρωτοκόλλου 
 

Από τον κώδικα του σχήματος 4.10 φαίνεται πως μετά την δημιουργία των ροών 

εξόδου και  αφού η ροή αντικειμένων μεταφέρει το αντικείμενο clientMessage 

στο επίπεδο της ροή συμπίεσης, το αντικείμενο της τελευταίας ροής καλεί την μέθοδο 

finish. Η κλήση αυτής της μεθόδου αποσκοπεί στην συμπίεση του αντικειμένου 

clientMessage. Τέλος από την ροή αντικειμένων καλείται η μέθοδος flush για 

να αδειάσει ο ενταμιευτής (Buffer) που καταχωρούσε τα δεδομένα του αντικειμένου 

clientMessage. Όπως γίνεται αντιληπτό αυτή η επιπλέον εισαγωγή της ροής 

συμπίεσης στo  σύστημα επιβάρυνε το υπολογιστικό κόστος κάθε πλευράς. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό της επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και διακομιστή. 

Η λύση στο πρόβλημα αυτό δόθηκε με την ενδιάμεση μετάδοση μηνυμάτων κατά την 

επαναληπτική φάση εκτέλεσης του πρωτοκόλλου, τα οποία ως σκοπό έχουν τον 

συντονισμό της εκτέλεσης του κώδικα μεταξύ των δύο πλευρών. Τα μηνύματα αυτά 

εκπέμπονται από την πλευρά του πελάτη και ο χρονικός προσδιορισμός της 

αποστολής τους καθορίζεται μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων από την 

εκτέλεση των απομακρυσμένων ερωτημάτων και μετά την παραλαβή του χρόνου 

μετάδοσης των εν λόγω αποτελεσμάτων. Στο σχήμα 4.11 αναπαρίσταται η χρονική 

ακολουθία της ανταλλαγής των μηνυμάτων όπως προέκυψε μετά την εισαγωγή των 

μηνυμάτων συντονισμού. Τα μηνύματα συντονισμού της επικοινωνίας 

παρουσιάζονται από την πλευρά του πελάτη με κόκκινα κεφαλαία γράμματα. Η 

ανταλλαγή αυτών των δύο επιπλέον μηνυμάτων κατά την επαναληπτική φάση σε 

συνδυασμό με τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για την συμπίεση των 

δεδομένων αύξησε τον χρόνο εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Μειώθηκε όμως ο χρόνος 

μετάδοσης των μηνυμάτων από την πλευρά του διακομιστή που περιέχουν τα 

αποτελέσματα των απομακρυσμένων ερωτημάτων. Η μείωση αυτή  γίνεται αντιληπτή 

καθώς αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων που επιστρέφει η πλευρά του διακομιστή.  
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Σχήμα  4. 11 : Αναπαράσταση στο πεδίο του χρόνου της ακολουθίας ανταλλαγής μηνυμάτων 

κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του πρωτοκόλλου 
 

Ο κώδικας για την αποστολή των μηνυμάτων συντονισμού και των ενεργειών που 

εκτελεί ο διακομιστής έως ότου παραλάβει αυτά τα μηνύματα παρατίθεται παρακάτω.  

 

Σχήμα 4. 12 : Κώδικας για την αποστολή των μηνυμάτων συντονισμού 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4. 13 : Κώδικας καθορισμού των ενεργειών του διακομιστή πριν και μετά την αποστολή  

των μηνυμάτων συντονισμού 
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 Παρουσίαση του Τρίτου  Σταδίου Ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου 

 

Στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης του πρωτοκόλλου ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων περί ασφαλούς μετάδοσης των δεδομένων. Για τον 

λόγο αυτό έγινε χρήση τεχνικών δημοσίας και συμμετρικής κρυπτογραφίας. Πιο 

συγκεκριμένα κατά την πρώτη φάση αρχικοποίησης της συνόδου επικοινωνίας μετά 

την αποστολή της IP διεύθυνσης του πελάτη στον διακομιστή, ο δεύτερος δημιουργεί 

ένα δημόσιο κλειδί και το αποστέλλει στον πελάτη. Ο κώδικας για την δημιουργία 

του δημοσίου κλειδιού παρατίθεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
Σχήμα  4. 14 : Κώδικας δημιουργίας του δημοσίου κλειδιού 

 

Ο αλγόριθμος για την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού που  χρησιμοποιείται είναι ο 

RSA, ενώ το μέγεθος του δημοσίου κλειδιού είναι 2560 bits. Το μέγεθος του 

δημοσίου κλειδιού είναι τόσο μεγάλο για να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός του 

και για να μπορεί ο πελάτης στην συνέχεια να κρυπτογραφεί με αυτό το συμμετρικό 

κλειδί που θα αποστείλει στον διακομιστή. Σε περίπτωση το μέγεθος του κλειδιού 

ήταν μικρότερο τότε υπήρχε πρόβλημα  με την κρυπτογράφηση του συμμετρικού 

κλειδιού από την πλευρά του πελάτη.   

 Όταν ο πελάτης παραλάβει το δημόσιο κλειδί του διακομιστή δημιουργεί ένα 

συμμετρικό κλειδί  το οποίο και κρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί που παρέλαβε 

και το αποστέλλει στον διακομιστή. Ο κώδικας για την δημιουργία του συμμετρικού 

κλειδιού δίνεται στο σχήμα 4.15. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Σχήμα 4. 15 : Κώδικας δημιουργίας του συμμετρικού κλειδιού 
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Ο αλγόριθμος κρυπτογραφίας που χρησιμοποιείται για την δημιουργία του 

συμμετρικού κλειδιού είναι ο AES ενώ το μέγεθος κλειδιού είναι 128 bits. Μετά την 

δημιουργία των κλειδιών σε κάθε πλευρά για να εκτελεστεί η κρυπτογράφηση ή 

αποκρυπτογράφηση του μηνύματος απαιτείται η χρήση ενός αντικειμένου της κλάσης 

Cipher. Στο αντικείμενο αυτό πρέπει να οριστεί  ο αλγόριθμος κρυπτογραφίας, το 

κλειδί (δημόσιο ή συμμετρικό) και  ο τρόπος με τον οποίον θα επέμβει το αντικείμενο 

αυτό στο μήνυμα. Αυτός καθορίζεται ανάλογα με το αν πρόκειται να αποσταλεί ή να 

παραληφθεί ένα μήνυμα, έτσι στην πρώτη περίπτωση η κατάσταση του αντικειμένου 

τίθεται σε ENCRYPT_MODE ενώ στην δεύτερη περίπτωση τίθεται σε 

DECRYPT_MODE. Πρέπει να σημειωθεί πως κατά την αποστολή του συμμετρικού 

κλειδιού και οι δύο δικτυακές οντότητες ως αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το 

αντικείμενο της κλάσης Cipher θέτουν τον RSA. Στην συνέχεια αφού ο 

διακομιστής παραλάβει το συμμετρικό κλειδί από τον πελάτη, ως αλγόριθμος 

κρυπτογράφησης τίθεται ο AES. Παρακάτω παρουσιάζεται τμήμα κώδικα που 

εκτελεί τις ανωτέρω λειτουργίες της κλάσης Cipher.      

 

Σχήμα  4. 16 : Κώδικας για τον καθορισμό της λειτουργίας του αντικειμένου της κλάσης Cipher 
 

Εκτός από την χρήση του ανωτέρω  αντικειμένου για την κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση του μηνύματος απαιτείται και η μετατροπή του μηνύματος  σε 

διάνυσμα δυαδικής μορφής και το αντίθετο. Αυτό γίνεται επειδή είναι αδύνατη η 

απευθείας εκτέλεση της κρυπτογράφησης ή της αποκρυπτογράφησης στα αντικείμενα. 

Αφού μετατραπεί το μήνυμα σε διάνυσμα δυαδικής μορφής έπειτα εκτελείται η  

διαδικασία κρυπτογράφησης. Για την μετατροπή του μηνύματος σε δυαδικής μορφής 

διάνυσμα έγινε χρήση της μεθόδου toBytes, η οποία λαμβάνει ως όρισμα ένα 

αντικείμενο και έχει ως επιστρεφόμενο τύπο ένα διάνυσμα του τύπου byte, ενώ για 

την μετατροπή του διανύσματος σε αντικείμενο έγινε χρήση της μεθόδου toObject. 

Η μέθοδος αυτή λαμβάνει ως όρισμα ένα διάνυσμα του οποίου τα περιεχόμενα 

βρίσκονται σε δυαδική μορφή και επιστρέφει ένα αντικείμενο τύπου Object.  
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Εφόσον παραληφθεί το κρυπτοκείμενο, το οποίο αποτελεί ένα διάνυσμα δυαδικής 

μορφής, ή αφού μετατραπεί το καθαρό κείμενο σε διάνυσμα  δυαδικής μορφής στην 

συνέχεια καλείται η μέθοδος process. Η μέθοδος αυτή δέχεται ως όρισμα ένα από 

τα παραπάνω διανύσματα και ένα αντικείμενο της κλάσης Cipher. Στο αντικείμενο 

αυτό θα πρέπει να έχει καθοριστεί και ο αλγόριθμός κρυπτογράφησης και ο τρόπος 

λειτουργίας του. Με την κλήση αυτής της μεθόδου επιτυγχάνεται η κρυπτογράφηση ή 

η αποκρυπτογράφηση του διανύσματος που τέθηκε ως όρισμα, ανάλογα με τον 

καθορισμό του τρόπου λειτουργίας του αντικειμένου της κλάσης Cipher. Στα 

παρακάτω σχήματα παρατίθεται κώδικας για την κρυπτογράφηση – αποστολή  και 

την λήψη –   αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος.  

 
Σχήμα 4. 17 : Κώδικας για την κρυπτογράφηση και αποστολή ενός μηνύματος 

 

 
Σχήμα 4. 18 : Κώδικας για την λήψη και αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος 
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Η ανταλλαγή των κλειδιών κρυπτογραφίας γίνεται κατά την έναρξη κάθε συνόδου 

επικοινωνίας. Το επιπλέον αυτό χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου εισήγαγε κατά την 

φάση της αρχικοποίησης του πρωτοκόλλου δύο ακόμη αλλαγές μηνυμάτων.  Η 

τελική μορφή της ακολουθίας ανταλλαγής των μηνυμάτων μεταξύ πελάτη και 

διακομιστή μετά την εισαγωγή των κρυπτογραφικών τεχνικών δίνεται στο σχήμα 

4.19. 

 
Σχήμα 4. 19 : Τελική μορφή της ακολουθίας ανταλλαγής μηνυμάτων του πρωτοκόλλου 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό τόσο η εισαγωγή αυτών των δύο επιπλέον μηνυμάτων όσο 

και εκτέλεση των κρυπτογραφικών τεχνικών σε κάθε πλευρά της εφαρμογής 

οδήγησαν σε αύξηση του χρόνου εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Παρακάτω 

παρατίθεται πίνακας με μετρήσεις από τους χρόνους εκτέλεσης του πρωτοκόλλου 

μετά την εισαγωγή των ροών συμπίεσης και των κρυπτογραφικών τεχνικών καθώς 

και διάγραμμα των αποκρίσεων των συστημάτων κατά το πρώτο και τρίτο στάδιο 

ανάπτυξης του πρωτοκόλλου. 
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Number of 

Tables per DB 
Trans. time 

(msec) 
* Rec. time 

(msec) 
Comm. time 

(msec) 
Comput. time  

(msec) 
Total time per 
server (msec) 

Total system 
time (msec) 

Total  compt. 
time (msec) 

 Server 1   

7 from DB1 0 1131 1131 65 1196 1131 65 
7 from DB2 10 1552 1562 152 1714 1562 152 
7 from DB3 0 1392 1392 178 1570 1392 178 
7 from DB4 11 1462 1473 238 1711 1473 238 

 Server 2   
7 from DB5 0 801 801 223 1024 2173 224 
7 from DB6 0 1128 1128 138 1266 2264 224 
7 from DB7 10 1086 1096 272 1368 2183 224 
7 from DB8 10 1101 1111 372 1483 2333 272 

 Server 3   
7 from DB9 0 2075 2075 145 2220 3124 305 
7 from B10 10 2181 2191 212 2403 3385 305 

7 from DB11 10 1890 1900 211 2111 3195 305 
7 from DB12 10 2152 2162 292 2454 3535 305 

* Οι τιμές της στήλης Rec. time αναπαριστούν τον χρόνο λήψης μαζί με τον χρόνο ανταλλαγής 

μηνυμάτων για την λήψη των χρόνων μετάδοσης και επεξεργασίας 

 

Πίνακας 4. 3 : Μετρήσεις των χρόνων επικοινωνίας και εκτέλεσης των ερωτημάτων μετά τον 
καθορισμό της τελικής μορφής του πρωτοκόλλο 

 

Application's Response
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Σχήμα 4. 20 : Χρονική απόκριση των συστημάτων κατά το δεύτερο και τρίτο στάδιο ανάπτυξης 

του πρωτοκόλλου 
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα του Πρωτοκόλλου 
 

 

 Κλείνοντας το κεφάλαιο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν 

τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της λειτουργίας του πρωτοκόλλου. Ένα από 

πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου αποτελεί η δυνατότητα κρυπτογράφησης των 

δεδομένων και ειδικότερα η χρήση κρυπτογραφίας δημοσίου και συμμετρικού 

κλειδιού. Ένα άλλο στοιχείο που συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα σχετίζεται με 

την χρήση των ροών συμπίεσης. Η χρήση αυτών των ροών έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση του χρόνου μετάδοσης των δεδομένων και ιδιαίτερα αυτών όπου ο όγκος 

είναι μεγάλος. Το επόμενο πλεονέκτημα σχετίζεται με την δομή1 που αναπτύχθηκε  

για την αναπαράσταση και μεταφορά των δεικτών των Β.Δ. από κάθε διακομιστή. Η 

συγκεκριμένη δομή επιτρέπει την αναπαράσταση με εύκολο τρόπο των περιεχομένων 

των Β.Δ. και ταυτόχρονα η δυναμική λειτουργία των αντικειμένων της κλάσης 

ArrayList επιτρέπει την ετερογενή αυξομείωση των περιεχομένων κάθε Β.Δ. 

Τέλος το γεγονός ότι πρωτόκολλο μπορεί να εκτελείται παράλληλα σε κατανεμημένα 

συστήματα είναι το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα. Η διαπίστωση αυτή εξάγεται από 

τις μετρήσεις κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του πρωτοκόλλου όπου κατά την 

χρήση πολυνηματικών λειτουργιών αναδεικνύεται στο έπακρο η εκμετάλλευση της 

τοπολογίας ενός κατανεμημένου συστήματος.         

 Από την άλλη υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά στην λειτουργία του 

πρωτοκόλλου που επιβαρύνουν την απόδοση του. Ένα βασικό στοιχείο εξ αυτών 

είναι η εφαρμογή των τεχνικών συμπίεσης σε μικρού μεγέθους δεδομένα, όπου ως 

αποτέλεσμα έχουν την μεγέθυνση του όγκου των αρχικών δεδομένων και  συνεπώς 

την αύξηση του χρόνου μετάδοσης τους. Επιπλέον το γεγονός ότι κατά την εφαρμογή 

της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού,  δημιουργείται ένα κλειδί με μεγάλο αριθμός 

bits, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής φάσης του 

πρωτοκόλλου. Επίσης η δημιουργία και η ανταλλαγή των μηνυμάτων συντονισμού 

είναι και αυτός ένας παράγοντας που συγκαταλέγεται στα μειονεκτήματα, αφού από 

πλευράς λειτουργικότητας τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προσφέρουν κάτι το 

επιπρόσθετο στην επικοινωνία ενώ αντίθετα η επιβάρυνση της απόδοσης χάρη στην 

χρήση αυτών των μηνυμάτων είναι σημαντική. 

                                                 
1βλ.  σχήμα 3.18 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

Παρουσίαση των Μοντέλων Κατανομής των Δεδομένων 
 

 

Το βιοτικό επίπεδο αναφέρεται στην ποιότητα και την ποσότητα των υλικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες καθώς και στον τρόπο με τον 

οποίον κατανέμονται αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Γενικά υπολογίζεται βάσει της 

διακύμανσης του εισοδήματος των πολιτών, τον ρυθμό φτώχειας και το εισόδημα ανά 

πολίτη. Άλλες μετρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους την ποιότητα της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα εκπαιδευτικά πρότυπα και   τα κοινωνικά 

δικαιώματα. Πιο σύνθετες μετρήσεις σχετίζονται με τον βαθμό απασχόλησης, την 

διαφθορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική κατάσταση μιας χώρας. 

Πολλές φορές χρησιμοποιούνται δείκτες οι οποίοι έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους, 

με αποτέλεσμα να αλληλοαναιρούνται. Επιπλέον η αποκλειστική  χρήση αριθμητικών 

τιμών για την μέτρηση των υλικών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένο 

καθορισμό του επιπέδου ευημερίας αφού παρατηρείται πολλές φορές μικρές χώρες με 

μικρότερες τιμές να εμφανίζουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο από άλλες με μεγαλύτερες 

τιμές υλικών αγαθών. Γενικά είναι δύσκολο να καθοριστεί ένας συγκεκριμένος 

δείκτης που να αναπαριστά την ευημερία ενός λαού αφού αυτή σχετίζεται με τον 

ελεύθερο χρόνο που έχουν οι πολίτες την αίσθηση της ελευθερίας, και τον βαθμό 

ασφάλειας που νιώθουν. Επίσης υπάρχουν αρκετοί ακόμη υποκειμενικοί  παράγοντες 

που επηρεάζουν το βαθμό ευημερίας και οι οποίοι  σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία 

ενός λαού και το κλίμα της χώρας.    

Επειδή ο καθορισμός του μοντέλου αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου δεν 

απαιτεί συγκεκριμένους κοινωνικούς και οικονομικούς  δείκτες και επειδή κάθε 

οικονομέτρης διαμορφώνει το μοντέλο αυτό με γνώμονα τους δείκτες που αυτός 

θεωρεί ιδανικότερους, για τον λόγο αυτόν επιδιώχθηκε από την πλευρά της 

εφαρμογής να παρέχεται μια πληθώρα επιλογών από δείκτες στον χρήστη, ώστε να 

διαμορφώνει ο ίδιος με τον καλύτερα δυνατό τρόπο το μοντέλο αξιολόγησης που 

επιθυμεί.  Οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες που μπορούν να επιλεχθούν από την  

εφαρμογή μετά τον τελικό τρόπο κατανομής τους δίνονται στον πίνακα 5.1. 
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Κατανομή  των πινάκων - δεικτών ανά διακομιστή και Β.Δ. 

Διακομιστής 1 Διακομιστής 2 Διακομιστής 3 

Β.Δ.   Agriculture Β.Δ.   Health Β.Δ. Science and technology 

Agricultural Information System Key 

indicators 
Consultations of general pratictioners per year 

biotechnology patent applications to the 

epo 

Economic accounts for agriculture 

Agricultural income 
Health personnel economic statistics on high tech industries 

 

Livestock Number of farms and heads by 

size of farm 
Hospital beds 

employment in technology and 

knowledge-intensive sectors 

Meat balance sheet Main surgical operations hightech patent applications to the epo 

Organic crop area Self perceived health job-to-job mobility of hrst 
 

Price indices of the means of agricultural 

production input 
Structural indicator on health level of internet access 

 

Purchase prices of the means of agricultural 

production 

Structural indicators on health and safety at 

work 
patent applications to the epo 

 

Unit values at basic prices Β.Δ. Industry and construction 
telecommunication services access to 

networks 
 

Β.Δ.     Economy construction growth rates telecommunication services investment 

Comparative price levels construction indices of new orders Β.Δ. Services 

Compensation of employees construction production index 
annual detailed enterprise statistics on 

services 

Compensation of employees percentage of 

gpd 

detailed enterprise statistics on electricity gas 

and water 
economic variable council regulation 

 

Employment growth industrial production index 
 

insurance services annual enterprise 

statistics 

GDP per capita in PPS industry domestic producer price index insurance services annual enterprise 
statistics legal status 

Harmonised annual average consumer price industry growth rates 
 statistics on pension funds economic 

Real unit labour cost growth industry indices of new orders 
 telecommunication services employment 

Social contributions Β.Δ. Living conditions and welfare 
 

telecommunication services operators and 

service providers 

Total household consumption expenditure at risk of poverty rate 
 Β.Δ. Tourism 

Trade integration of goods general government consolidated gross debt Arrivals of residents 

Trade integration of services general government net budget balance average seniority of work with the same 
employer 

Β.Δ.    Education inequality of income distribution bed-places 

Expenditure on education as % of GDP or 

public expenditure 
long term unemployment rate employed persons by fulltime 

 

Foreign students in tertiary education by 

country of citizenship 
number of private households number of establishments 
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Funding of education satisfaction with main activity number of tourists 
Investments in education and training social protection expenditure number of trips 

Number of students social protection pensions 
 Β.Δ. Transport 

Pupils to teachers ratio type of housing 
air transport of passengers at regional 

level 

Teaching staff.xls Β.Δ. Population 
freight and mail air transport by reporting 

country 

Β.Δ. Energy active population citizenship 
freight and mail air transport by reporting 

country 

Electricity prices  industrial users annual average population length of motorways 
 

Energy intensity of the economy average population maritime transport  vessel traffic 

Gas and electricity prices for structural 

indicators 
fertility indicator maritime transport goods 

Gas prices- industrial users fertility rates mopeds 
 

Infrastructure - electricity - annual data immigration 
railway transport length of lines by number 

of tracks 

Infrastructure - gas - annual data infant mortality railway transport number of vans 

Infrastructure - oil - annual data population density 

Supply of electricity - monthly data prediction of births 

Supply of natural gas - monthly data prediction of death 

Supply of petroleum products - monthly data 

Β.Δ. Environment 

Air emissions 

Consumption of fertilizers (tonnes of active 

ingredient) 

Consumption of pesticides (tonnes of active 

ingredient) 

Environmental tax revenue 

Indicators for air pollution and climate 

change 

Land use 

Population trends of farmland birds 

Protected Areas for biodiversity 

Water use balance 

Water use intensity (%) 

 

 

 
Πίνακας 5.1 : Παρουσίαση των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών της εφαρμογής 

 

Πρέπει να σημειωθεί πως τα δεδομένα αυτά συγκεντρώθηκαν από την  Eurostat και 

έχουν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί πως δεν υπάρχουν 

μετρήσεις για όλες οι χώρες του κόσμου και πως ακόμη και αν υπάρχουν μετρήσεις 

για κάποια χώρα σε έναν συγκεκριμένο δείκτη, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

μετρήσεις για την συγκεκριμένη χώρα και σε έναν άλλο δείκτη. Το γεγονός αυτό  
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δυσχεραίνει την σύνθεση των δεδομένων από πολλούς δείκτες για κάθε χώρα και 

επηρεάζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία του μοντέλου αξιολόγησης. Γενικά οι 

χώρες οι οποίες εντοπίζονται συχνά στα δεδομένα των εκάστοτε δεικτών 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2.  Υπογραμμίζεται ότι οι χώρες του πίνακα 5.2 δεν 

είναι απαραίτητο να εντοπίζονται σε όλους του δείκτες.  

 
Χώρες για τις οποίες υπάρχουν μετρήσεις στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την Eurostat 

Όνομα χώρας Κωδικός Όνομα χώρας Κωδικός 
EU (27 countries) eu27 Hungary hu 

EU (25 countries) eu25 Malta mt 

EU (15 countries) eu15 Netherlands nl 

Euro area ea Austria at 

Euro area (13 countries) ea13 Poland pl 

Euro area (12 countries) ea12 Portugal pt 

Belgium be Romania ro 

Bulgaria bg Slovenia si 

Czech Republic cz Slovakia sk 

Denmark dk Finland fi 

Germany (including ex-GDR from 

1991) 
de Sweden se 

Estonia ee United Kingdom uk 

Ireland ie Croatia hr 

Greece gr 
Former Yugoslav Republic of 

Macedonia 
mk 

Spain es Turkey tr 

France fr Iceland is 

Italy it Norway no 

Cyprus cy Switzerland ch 

Latvia lv United States us 

Lithuania lt Japan jp 

Luxembourg (Grand-Duch) lu Canada ca 

 
Πίνακας 5.2 : Παρουσίαση των χωρών από τα δεδομένα της Eurostat 
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Κατανομή ανά Πλειάδες  
 

Ο πίνακας 5.1 αναπαριστά την κατανομή των δεδομένων όπως αυτή 

προέκυψε κατά την τελική φάση της εφαρμογής. Υπάρχουν συνολικά 13 Β.Δ. και 

κάθε Β.Δ. αναπαριστά έναν παράγοντα της κοινωνικής και οικονομικής πορείας της 

χώρας. Κάθε  Β.Δ. περιέχει πίνακες με τα δεδομένα των δεικτών του πίνακα 5.1. Για 

τον καθορισμό του τρόπου κατανομής των δεδομένων έγιναν ορισμένες πειραματικές 

μετρήσεις που ως στόχο είχαν την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των 

ερωτημάτων και συνεπώς της συλλογής των δεδομένων στην  πλευρά του πελάτη. 

Πιο συγκεκριμένα ο κατακερματισμός των δεδομένων  έγινε ανά Διακομιστή, ανά 

πλειάδες και ανά πεδία. Κατά  τον κερματισμό των δεδομένων σε πλειάδες ή πεδία 

κάθε διακομιστής περιείχε και τις 13 Β.Δ. Στην περίπτωση της κατανομής ανά 

πλειάδες κάθε πίνακας  χώριζε τον αριθμό των γραμμών του σε ίσα τμήματα, 

ανάλογα με τον αριθμό των διακομιστών, και κάθε ένας από τους διακομιστές είχε 

μόνο τα δεδομένα του τμήματος που του αντιστοιχούσε. Έτσι για την συλλογή των 

όλων δεδομένων  από έναν πίνακα έπρεπε να εκτελεστεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας 

και με τους τρεις διακομιστές και να τεθεί το ίδιο ερώτημα και στους τρεις 

διακομιστές. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 

5.3. 

 Διακομιστής 1 Διακομιστής 2 Διακομιστής 3 Σύστημα Συνολικά 
Number of 

Tables per DB 
Comm. 
 time 

Comput. 
time 

Comm. 
time 

Comput. 
time 

Comm. 
 time 

Comput. 
time 

Total Comput. 
time 

Total system 
time 

7 from DB1 40 274 59 264 32 164 274 681 

7 from DB2 149 385 438 155 492 154 492 891 

7 from DB3 135 294 370 199 484 203 484 941 

7 from DB4 215 446 536 275 679 263 679 1191 

7 from DB5 168 230 352 227 443 241 443 932 

7 from DB6 232 419 422 422 773 345 773 1362 

7 from DB7 310 286 385 405 603 367 603 1231 

7 from DB8 314 440 598 457 733 582 733 1533 

7 from DB9 394 476 513 605 1039 552 1039 1632 

7 from B10 357 656 853 579 1126 580 1126 1973 

7 from DB11 495 575 716 756 1223 638 1223 2193 

7 from DB12 509 638 841 671 1108 767 1108 2123 

* Οι τιμές του πίνακα αποτελούν μονάδες χρόνου σε msec 

 

Πίνακας 5.3 : Παρουσίαση των μετρήσεων του πειράματος για την κατανομή των δεδομένων ανά 
πλειάδες 
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Σημειώνεται ότι οι μετρήσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3 δεν αποτελούν το 

σύνολο των πειραματικών μετρήσεων. Οι μετρήσεις κατά την πειραματική 

διαδικασία γίνονταν αυξάνοντας τον αριθμό  των πινάκων κατά ένα. Επειδή η 

παρουσίαση όλων αυτών των μετρήσεων απαιτούσε έναν μεγάλης διάστασης πίνακα 

γι’ αυτό ο πίνακας 5.3 περιέχει μόνο τις τιμές από την εκτέλεση 7 ερωτημάτων ανά 

Β.Δ.  Από τις μετρήσεις παρατηρείται πως αν και τα τμήματα των πινάκων και τα 

δεδομένα που αυτά φέρουν  είναι  ίσα σε μέγεθος, εντούτοις οι χρόνοι εκτέλεσης των 

ερωτημάτων για κάθε διακομιστή διαφέρουν κατά 100 με 150 msec. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στην διαφορετική υπολογιστική ισχύ του κάθε διακομιστή. Επίσης φαίνεται 

ότι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των ερωτημάτων ισούται με τον μεγαλύτερο χρόνο 

που απαιτεί ο ένας εκ των τριών διακομιστών για την εκτέλεση των ερωτημάτων. Με 

άλλα λόγια ο διακομιστής με την μικρότερη υπολογιστική ισχύ καθορίζει την 

συνολική απόδοση του συστήματος.  

 Επίσης κάτι που δεν φαίνεται από αυτές τις μετρήσεις έχει να κάνει με τον 

χρόνο σύνδεσης στην Β.Δ., ο χρόνος αυτός είναι αρκετά μεγάλος πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη όταν μια εφαρμογή απαιτεί την προσπέλαση δεδομένων από 

πολλές Β.Δ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για να προσπελαστούν όλα τα δεδομένα 

ενός δείκτη θα πρέπει να δημιουργηθούν τρεις συνδέσεις με τις Β.Δ. των διακομιστών. 

Εάν αναλογιστούμε ότι στην συγκεκριμένη εφαρμογή ο χρόνος σύνδεσης με την Β.Δ. 

κυμαίνεται από 250 μέχρι 700 msec (ανάλογα με την υπολογιστική ισχύ του 

διακομιστή) και αν επίσης οι απαιτήσεις της εφαρμογής προστάζουν την προσπέλαση 

10 πινάκων σε διαφορετικές Β.Δ. τότε σε ένα σύστημα με Ν αριθμό διακομιστών ο 

συνολικός χρόνος σύνδεσης με τις Β.Δ. είναι :  

 

NumOfDBTimeConnectionAverageNTimeConnectionTotal ⋅⋅= )_(__  

 

Το γεγονός αυτό συνιστά την επιλογή της συγκεκριμένης κατανομής δεδομένων 

ιδιάζουσα και απαγορευτική όταν υπάρχουν απαιτήσεις για γρήγορη προσπέλαση των 

δεδομένων. Στο γράφημα του σχήματος 5.1 παρουσιάζεται η απόκριση του πρώτου 

διακομιστή για κάθε σύνδεση με μία από τις Β.Δ. Οι κορυφές που εμφανίζονται στο 

γράφημα δημιουργούνται εξαιτίας του χρόνου σύνδεσης που απαιτείται για την 

δημιουργία της σύνδεσης με την Β.Δ 
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Σχήμα 5. 1 : Απόκριση του 1ου  διακομιστή  για την κατανομή ανά πλειάδες συναρτήσει του 

αριθμού συνδέσεων του με τις Β.Δ. 
 

Σημειώνεται πως η μορφή της απόκρισης τόσο για τον δεύτερο όσο και για τον τρίτο 

διακομιστή είναι παρόμοια με αυτή του σχήματος 5.1. 

 

 

 Κατανομή ανά Πεδία 

 

 Κατά την κατανομή των δεδομένων ανά πεδία ακολουθήθηκε ή ίδια 

φιλοσοφία διαμοιρασμού των δεδομένων όπως στην περίπτωση της κατανομής ανά 

πλειάδες με την διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή ο διαμοιρασμός γίνονταν βάσει 

του αριθμού των πεδίων του πίνακα. Πιο συγκεκριμένα χωρίζονταν τα πεδία του 

πίνακα σε τόσα τμήματα όσος ήταν ο αριθμός των διακομιστών και κάθε διακομιστής 

περιείχε μόνο τα δεδομένα του τμήματος που του αντιστοιχούσε. Όπως γίνεται 

αντιληπτό και εδώ κάθε διακομιστής περιείχε και τις 13 Β.Δ. με όλους του πίνακες. 

Συνεπώς για να συγκεντρώσει ο πελάτης τα δεδομένα ενός αριθμού  πινάκων θα 

έπρεπε να επικοινωνήσει με όλους τους διακομιστές και στην περίπτωση που οι 

πίνακες βρίσκονταν σε διαφορετικές Β.Δ. να δημιουργηθεί μια σειρά συνδέσεων.    
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Και στην περίπτωση αυτή, η επιλογή αυτού του τρόπου κατανομής των 

δεδομένων πρέπει να αποσκοπεί στην ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων οι 

οποίες δεν σχετίζονται με την γρήγορή συλλογή των δεδομένων στην πλευρά του 

πελάτη. Στον πίνακα 5.4 παρατίθενται οι μετρήσεις της πειραματικής διαδικασίας 

κατά την κατανομή των δεδομένων ανά πεδία.   

 

 Διακομιστής 1 Διακομιστής 2 Διακομιστής 3 Σύστημα Συνολικά 
Number of 

Tables per DB 
Comm. 
 time 

Comput. 
time 

Comm. 
time 

Comput. 
time 

Comm. 
 time 

Comput. 
time 

Total Comput. 
time 

Total system 
time 

7 from DB1 39 139 51 313 58 159 313 701 

7 from DB2 111 172 226 156 254 223 223 871 

7 from DB3 128 172 312 194 621 224 224 1122 

7 from DB4 175 226 341 217 473 209 226 952 

7 from DB5 226 359 587 272 654 313 359 1231 

7 from DB6 274 374 497 365 683 370 374 1292 

7 from DB7 319 310 455 421 754 414 421 1392 

7 from DB8 381 405 855 398 1013 477 477 1743 

7 from DB9 947 431 1505 515 2696 529 529 3304 

7 from B10 530 390 820 575 1307 574 575 2133 

7 from DB11 1156 416 2437 619 3979 573 619 5408 

7 from DB12 603 600 932 801 1152 1546 1546 2984 

* Οι τιμές του πίνακα αποτελούν μονάδες χρόνου σε msec 

 

Πίνακας 5. 4 : Παρουσίαση των μετρήσεων του πειράματος για την κατανομή των δεδομένων 
ανά πεδία 

 

Από τις μετρήσεις του πίνακα 5.4 φαίνεται πως ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των 

ερωτημάτων καθορίζεται από τον πιο αδύναμο επεξεργαστικά διακομιστή. Η 

απόκριση του πρώτου διακομιστή σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται να για να 

προσπελάσει τα δεδομένα των πινάκων δίνεται στο παρακάτω σχήμα. Παρατηρούμε 

πως η μορφή της απόκρισης στην περίπτωση αυτή όπως και στην απόκριση της 

κατανομής ανά πλειάδες χαρακτηρίζεται από την επανάληψη στιγμιαίων κορυφών. 

Αυτό συμβαίνει γιατί απαιτούνται οι ίδιοι χρόνοι και διαδικασίες για την σύνδεση με 

κάθε Β.Δ. Οι αποκρίσεις του δεύτερου και τρίτου διακομιστή είναι παρόμοιες με 

αυτή του σχήματος 5.2.  
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Σχήμα 5. 2 : Απόκριση του 1ου  διακομιστή  για την κατανομή ανά πεδία συναρτήσει του 

αριθμού συνδέσεων του με τις Β.Δ. 
 

 

Κατανομή ανά Διακομιστή 

 

 Ο τελικός πειραματισμός ως αποτέλεσμα είχε την κατανομή των δεδομένων 

ανά Διακομιστή. Σε αυτή  την περίπτωση κάθε διακομιστής περιέχει μια σειρά από 

Β.Δ. στις οποίες τοποθετούνται όλα τα δεδομένα των δεικτών τους. Δεν γίνεται 

διαμοιρασμός των δεδομένων του πίνακα αλλά διαμοιρασμός των Β.Δ. Μετά την 

κατανομή αυτή 1 ο πρώτος διακομιστής περιέχει πέντε Β.Δ. ενώ ο δεύτερος και ο 

τρίτος από τέσσερεις. Στην περίπτωση αυτή για να συγκεντρωθούν τα δεδομένα ενός 

πίνακα δεν χρειάζεται να επικοινωνήσει ο πελάτης με όλους τους διακομιστές, αλλά 

μόνο με αυτόν που περιέχει τα ζητούμενα δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

γρήγορή εκτέλεση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας και την ελαχιστοποίηση του 

χρόνου σύνδεσης με την Β.Δ. Η συγκεκριμένη κατανομή ήταν αυτή που τελικά 

επιλέχθηκε και βάσει αυτής συνεχίστηκε η διαδικασία ανάπτυξης και εξομοίωσης του 

τρόπου λειτουργίας του πρωτοκόλλου. Στον πίνακα 5.5 δίνονται οι μετρήσεις της 

τελευταίας πειραματικής διαδικασίας σχετικά με την κατανομή των δεδομένων.     
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 Διακομιστής 1 Διακομιστής 2 Διακομιστής 3 Σύστημα Συνολικά 
Number of 

Tables per DB 
Comm. 
 time 

Comput. 
time 

Comm. 
time 

Comput. 
time 

Comm. 
 time 

Comput. 
time 

Total Comput. 
time 

Total system 
time 

7 from DB1 146 166 - - - - 166 312 

7 from DB2 238 171 - - - - 171 457 

7 from DB3 386 373 - - - - 373 759 

7 from DB4 685 364 - - - - 364 1049 

7 from DB5 - - 79 141 - - 439 1264 

7 from DB6 - - 859 180 - - 439 1263 

7 from DB7 - - 762 246 - - 439 1795 

7 from DB8 - - 2113 330 - - 439 2997 

7 from DB9 - - - - 1473 122 439 1183 

7 from B10 - - - - 1683 166 439 2163 

7 from DB11 - - - - 1370 395 439 1983 

7 from DB12 - - - - 1428 272 439 1743 

* Οι τιμές του πίνακα αποτελούν μονάδες χρόνου σε msec 

 

Πίνακας 5. 5 : Παρουσίαση των μετρήσεων του πειράματος για την κατανομή των δεδομένων 
ανά Διακομιστή. 

 

Το διάγραμμα για την απόκριση του πρώτου διακομιστή φαίνεται στο σχήμα 

5.3. Από αυτό προκύπτει πως ο διακομιστής κατά την κατανομή ανά Διακομιστή 

προσπελαύνει λιγότερες Β.Δ. και πίνακες και συνεπώς οι χρόνοι σύνδεσης με αυτές 

είναι πολύ μικρότεροι. Αυτό γίνεται αντιληπτό και  από τον αριθμό των κορυφών του 

διαγράμματος. 

Στο επόμενο διάγραμμα του σχήματος 5.4 παρουσιάζεται μια συγκριτική 

εικόνα για την απόκριση του συστήματος από τις τρεις περιπτώσεις κατανομής των 

δεδομένων. Από αυτό φαίνεται πως η απόδοση του συστήματος βάσει της κατανομής 

ανά Διακομιστή, για έναν μικρό αριθμό πινάκων, είναι πολύ καλύτερη από αυτές των 

άλλων δύο κατανομών. Επιπλέον ακόμη και όταν ο αριθμός των πινάκων είναι ο 

μέγιστος η απόδοση του συστήματος κατά την κατανομή ανά Διακομιστή διαφέρει 

κατά 1200 και κατά 500 msec από την κατανομή ανά πλειάδες και ανά πεδία 

αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό έκρινε ως καλύτερη κατανομή δεδομένων, για τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής, την κατανομή ανά Διακομιστή.  
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Σχήμα 5. 3 : Απόκριση του 1ου  διακομιστή  για την κατανομή ανά Διακομιστή συναρτήσει του 

αριθμού συνδέσεων του με τις Β.Δ. 
 

 
 

Σχήμα 5. 4 : Συγκριτικό διάγραμμα της απόδοσης του συστήματος για τις τρεις  κατανομές  
δεδομένων 
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα των  Κατανομών 
 

 

 Μετά την παρουσίαση του συγκριτικού διαγράμματος από το προηγούμενο 

σχήμα θα πρέπει να γίνει μια πιο ενδελεχής παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων κάθε κατανομής. Ξεκινώντας από τα πλεονεκτήματα της κατανομής 

των δεδομένων ανά πλειάδες και ανά πεδία, αναφέρεται η δυνατότητα συγκέντρωσης 

των δεδομένων από όλους τους δείκτες ακόμη και αν κάποιος ή κάποιοι από τους 

διακομιστές παρουσιάσουν προβλήματα λειτουργίας. Το γεγονός αυτό δεν θα 

επηρεάσει την λειτουργικότητα του συστήματος, αφού τα δεδομένα των δεικτών 

βρίσκονται κατανεμημένα σε όλους τους διακομιστές. Το μοναδικό μειονέκτημα σε 

αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν θα μπορούν να ληφθούν υπόψη, ορισμένες χώρες 

στην περίπτωση της κατανομής ανά πλειάδες ή ορισμένες μετρήσεις για ένα χρονικό 

διάστημα στην περίπτωση της κατανομής ανά πεδία, κατά την διαμόρφωση του 

μοντέλου αξιολόγησης. Αυτό για την εφαρμογή είναι λιγότερο περιοριστικό από το 

να μην επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους δείκτες. Το 

μειονέκτημα αυτών των τρόπων κατανομής των δεδομένων σχετίζεται με την 

συνολική απόδοση του συστήματος η οποία είναι φθίνουσα καθώς αυξάνεται ο 

αριθμός των διακομιστών λόγω των πολλών συνόδων επικοινωνίας και συνδέσεων με  

τις Β.Δ. του κάθε διακομιστή.  

 Από την άλλη η κατανομή ανά Διακομιστή πλεονεκτεί στο θέμα της 

απόδοσης του συστήματος, αφού για την συγκέντρωση των δεδομένων των δεικτών 

δημιουργούνται σύνοδοι επικοινωνίας μόνο με τους διακομιστές που απαιτείται κάθε 

φορά και επίσης δημιουργείται μικρότερος αριθμός συνδέσεων με τις Β.Δ. Το 

μειονέκτημα αυτής της κατανομής συνίσταται στο γεγονός ότι σε περίπτωση που βγει 

εκτός λειτουργίας κάποιος από τους διακομιστές, τότε δεν μπορεί ο χρήστης να 

επιλέξει τους δείκτες των οποίων τα δεδομένα είχε φορτωμένα ο συγκεκριμένος 

διακομιστής. 

 Έχοντας κανείς τα παραπάνω υπόψη και καθορίζοντας τις απαιτήσεις της 

λειτουργίας και της απόδοσης του συστήματος κατανεμημένων δεδομένων που θέλει 

να αναπτύξει, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε κάποιον από τους παραπάνω τύπους 

κατανομής ή ακόμη και να προβεί σε συνδυασμούς των εν λόγω συνδυασμών ώστε 

να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

 

Μελέτη Απόδοσης του Συστήματος 
 

 

 Έχοντας θέσει ως στόχο την εκτέλεση της λειτουργίας της εφαρμογής στο 

διαδίκτυο και επειδή το σύστημα μπορεί να πάρει διαστάσεις μεγάλης κλίμακας, 

επιχειρήθηκε η μελέτη της απόδοσης του με σκοπό την εξαγωγή μιας πρώτης 

εκτίμησης της απόδοσης του συστήματος  κατά την λειτουργία του στο διαδίκτυο. 

Λόγω της αδυναμίας εύρεσης  διακομιστών στο διαδίκτυο για την εκτέλεση των 

λειτουργιών του διακομιστή της εφαρμογής, έγιναν ορισμένες βασικές μετρήσεις στο 

τοπικό δίκτυο (LAN) του εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας 

Λογισμικού, όπου και έχουν στηθεί οι διακομιστές της εφαρμογής, και βάσει αυτών 

των τιμών και τεχνικών προσομοίωσης δημιουργήθηκε μια πρώτη εικόνα και 

ορισμένα γενικά συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση της εφαρμογής κατά την 

λειτουργία της στο διαδίκτυο. 

 Η χρήση του όρου “πρώτη εκτίμηση” γίνεται λόγω της δυναμικότητας και της 

μεγάλης κλιμάκωσης που μπορεί να πάρει το σύστημα καθώς και εξαιτίας του 

γεγονότος ότι η λειτουργία της θα εκτελείται στο διαδίκτυο, σε ένα επίσης δυναμικό 

και αχανές περιβάλλον. Βάσει των παραπάνω όπως γίνεται αντιληπτό το να προβεί 

κανείς στην διαδικασία για τον ακριβή υπολογισμό της απόδοσης του συστήματος 

είναι κάτι το οποίο απαιτεί και χρόνο και λεπτομερή γνώση της λειτουργίας του 

διαδικτύου. Επιπλέον κάτι τέτοιο θα είχε μικρή σημασία και όφελος αφού με την 

παραμικρή μεταβολή είτε των παραμέτρων της εφαρμογής είτε των παραμέτρων του 

διαδικτύου θα επέρχονταν μεταβολή στην απόδοση του συστήματος.   

 Επίσης για τον υπολογισμό της απόδοσης του συστήματος κατά την 

λειτουργία του στο διαδίκτυο, έγιναν ορισμένες παραδοχές οι οποίες συνέβαλαν 

σημαντικά στην εκτίμηση της απόδοσης του, ενώ παράλληλα διατήρησαν έναν 

ρεαλιστικό χαρακτήρα. Η εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος μπορεί να ληφθεί 

υπόψη για την λειτουργία της εφαρμογής στο διαδίκτυο μέχρι το μέγεθος ενός 

συστήματος με έναν πελάτη και είκοσι διακομιστές. Αριθμός μέχρι τον οποίον και 

εφαρμόστηκαν οι τεχνικές προσομοίωσης. 
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Μεθοδολογία Λήψης των Μετρήσεων  εντός του  LAN 

 

 Τα μετρούμενα μεγέθη που απαιτούνταν για τον υπολογισμό της απόδοσης 

του συστήματος ήταν ο χρόνος επεξεργασίας των διακομιστών και ο χρόνος 

επικοινωνίας του πελάτη με αυτούς. Ο χρόνος επεξεργασίας σχετίζεται άμεσα με την 

κατανομή των δεδομένων και ειδικότερα με τον χρόνο που απαιτείται για την 

σύνδεση με τις Β.Δ. και εν συνεχεία την εκτέλεση των ερωτημάτων καθώς και με την 

επεξεργαστική ισχύ του διακομιστή. Οι μετρήσεις όσο και τα γραφήματα των 

πειραμάτων από τις κατανομές των δεδομένων έχουν παρατεθεί στο πέμπτο κεφάλαιο 

του συγγράμματος, ενώ ο κώδικας για την μέτρηση της χρονικής διάρκειας μιας 

διαδικασίας έχει παρουσιαστεί στο τρίτο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό περιγράφεται η 

μεθοδολογία μέτρησης του χρόνου επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα μετά την λήψη 

του διανύσματος με τους επιλεγμένους δείκτες, ο διακομιστής ξεκινά την σύνθεση 

των ερωτημάτων βάσει των ονομάτων των επιλεγμένων δεικτών. Με την έναρξη της 

διαδικασίας σύνθεσης των ερωτημάτων ξεκινά να μετρά και ο χρόνος επεξεργασίας 

του διακομιστή. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνθεση  του πρώτου ερωτήματος, εκτελείται 

το ερώτημα και το αποτέλεσμα του εισάγεται στο διάνυσμα των αποτελεσμάτων. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου συνθεθούν και εκτελεστούν τα 

ερωτήματα για όλους τους δείκτες. Τέλος αφού γεμίσει το διάνυσμα με τα 

αποτελέσματα των ερωτημάτων σταματά να μετρά ο χρόνος επεξεργασίας και η τιμή 

του αποστέλλεται στον πελάτη, όπου  συγκεντρώνονται οι χρόνοι επεξεργασίας από 

όλους τους διακομιστές. Από την παραπάνω περιγραφή φαίνεται πως ο χρόνος 

επεξεργασίας μετριέται άμεσα από τον διακομιστή χωρίς να παρεμβάλλονται κατά 

την επεξεργασία δευτερεύουσες διαδικασίες που να επηρεάζουν τον συγκεκριμένο 

χρόνο.  

 Το άλλο σημαντικό μέγεθος που επηρεάζει την απόδοση του συστήματος 

είναι ο χρόνος επικοινωνίας. Ο χρόνος αυτός ισούται με το άθροισμα του χρόνου 

αποστολής και του χρόνου λήψης. Ο χρόνος αποστολής είναι ο χρόνος που απαιτείται 

για να αποστείλει ο πελάτης το διάνυσμα  με τα ονόματα των επιλεγμένων δεικτών 

στον διακομιστή. Ο  συγκεκριμένος χρόνος μετριέται στην πλευρά του πελάτη και 

ξεκινά με την έναρξη της αποστολής του διανύσματος και τερματίζει μετά το τέλος 

της  αποστολής του. Όπως φαίνεται και στην περίπτωση αυτή ο χρόνος αποστολής 

μετριέται άμεσα από την πλευρά αποστολής του μηνύματος.      
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 Ο χρόνος λήψης είναι ο χρόνος που απαιτείται για την μετάδοση του 

διανύσματος με τα αποτελέσματα των ερωτημάτων από τον διακομιστή στον πελάτη. 

Ο χρόνος αυτός αρχικά μετριόταν από την πλευρά του πελάτη. Η μέτρηση αυτή όμως 

δεν ήταν ακριβής επειδή ενδεχομένως ο πελάτης να ξεκινούσε να μετρά τον χρόνο 

λήψης πριν εκκινήσει την διαδικασία αποστολής ο διακομιστής. Για να μην 

δημιουργείται καμία αμφιβολία σχετικά με την ακρίβεια μέτρησης του χρόνου λήψης, 

ο χρόνος αυτός μετριέται στην πλευρά του διακομιστή. Η έναρξη της μέτρησης  

ξεκινά με την αποστολή του διανύσματος των αποτελεσμάτων και τερματίζει με την 

ολοκλήρωση της αποστολής. Με τον τρόπο αυτό αντί να μετριέται ο χρόνος λήψης 

από την πλευρά του πελάτη μετριέται ο χρόνος αποστολής από την πλευρά του 

διακομιστή. Οι δύο αυτοί χρόνοι σχετίζονται με την μετάδοση του ίδιου μηνύματος 

και συνεπώς δεν θα πρέπει να δημιουργείται καμία σύγχυση στον αναγνώστη. Μετά 

την μέτρηση του χρόνου εκπομπής των αποτελεσμάτων η τιμή του αποστέλλεται από 

τον διακομιστή στον πελάτη όπου συγκεντρώνονται όλοι οι χρόνοι μετάδοσης των 

αποτελεσμάτων.  

 Όπως γίνεται αντιληπτό μετά την μετάδοση του διανύσματος των 

αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία μετάδοσης του χρόνου επεξεργασίας και του 

χρόνου αποστολής των αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αυτή εκτελείται με την 

ανταλλαγή τεσσάρων μηνυμάτων 1  μεταξύ πελάτη και διακομιστή και συνεπώς 

εισάγει μια επιπλέον καθυστέρηση στην μεταξύ τους επικοινωνία. 

 Αυτές οι ανταλλαγές των μηνυμάτων δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 

υπολογισμό του Speed Up του συστήματος, αφού δεν αποτελούν μέρος της 

επεξεργαστικής διαδικασίας, αλλά  χρησιμοποιούνται  για την μεταφορά των χρόνων 

που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Speed Up. Με άλλα λόγια εάν εκτελούνταν 

πρώτα η επεξεργαστική διαδικασία ανάμεσα σε πελάτη και διακομιστές και με το 

πέρας αυτής συγκεντρώνονταν οι απαιτούμενοι χρόνοι για τον υπολογισμό του Speed 

Up τότε δεν θα απαιτούνταν οι ανταλλαγές των μηνυμάτων για την μεταφορά των 

ανωτέρω χρόνων.  

                                                 
1 βλ. σχήμα 4.18 
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 Υπολογισμός του Speed Up βάσει των Μετρήσεων από το LAN        

 

Η τιμή του Speed Up  αντιπροσωπεύει την επιτάχυνση ενός παράλληλου 

συστήματος και συμβολίζεται με το λατινικό γράμμα S. Ως Speed up ορίζεται ο λόγος 

του ακολουθιακού χρόνου επεξεργασίας προς τον παράλληλο. 

(
par

seqS
Τ

Τ
= ) 

Θεωρητικά  η τιμή του θα πρέπει να είναι ίση ή περίπου ίση με τον αριθμό των 

επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται κατά την παράλληλη επεξεργασία. Αν για 

παράδειγμα σε μια εφαρμογή χρησιμοποιούμε 3 επεξεργαστές που λειτουργούν 

παράλληλα τότε το Speed Up θα πρέπει να είναι ίσο με 3.  

Ο ακολουθιακός χρόνος ορίζεται ως το άθροισμα των χρόνων επεξεργασίας της κάθε 

διεργασίας και δίνεται από τον τύπο : ∑
Μ

=

Τ=Τ
1i

iseq comput  όπου Μ είναι ο αριθμός 

των διεργασιών επεξεργασίας. Αντίθετα ο παράλληλος χρόνος ισούται με την τιμή 

του μέγιστου χρόνου επεξεργασίας συν τον χρόνο επικοινωνίας μεταξύ των 

διεργασιών και δίνεται από τον τύπο : { } .communcomputipar Τ+Τ=Τ ΜΑΧ . 

Το Speed Up για το σύστημα του τοπικού δικτύου χωρίς την εφαρμογή των τεχνικών 

συμπίεσης και κρυπτογραφίας ισούται με :  
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Η τιμή του Speed Up είναι μικρότερη της μονάδας γεγονός που σημαίνει πως η 

παράλληλη εκτέλεση των ερωτημάτων έχει μικρότερη απόδοση από τη ακολουθιακή. 

Αυτό συμβαίνει επειδή ο χρόνος επικοινωνίας ανάμεσα στις διεργασίες είναι 

μεγαλύτερος από τον χρόνο που απαιτούν οι  αυτές για να επεξεργαστούν τα 

αιτήματα του πελάτη. Η τιμή του Speed Up για το ίδιο σύστημα κάνοντας χρήση 

τεχνικών συμπίεσης και κρυπτογραφίας είναι : 

2532.0
3317
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3003314
292314234

==
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++
=

Τ

Τ
=
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Παρατηρείται λοιπόν μια μείωση της τιμής του Speed Up κατά το ήμισυ σε σχέση με 

την προηγούμενη, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση του χρόνου επικοινωνίας 

η οποία οφείλεται στην χρήση των τεχνικών συμπίεσης και κρυπτογραφίας.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                           Υπολογισμός του Speed Up βάσει των Μετρήσεων από το LAN                                     

 - 104 -  

 

Στο σχήμα 6.1 αναπαρίστανται οι χρόνοι επεξεργασίας και επικοινωνίας για την 

εκτέλεση μιας διεργασίας σε ένα παράλληλο σύστημα.  

 
Σχήμα 6. 1 : Αναπαράσταση των χρόνων επικοινωνίας και επεξεργασίας για την εκτέλεση μιας 

διεργασίας σε ένα παράλληλο σύστημα 
 

Το σύστημα του τοπικού δικτύου με τον πειραματισμό του τρόπου κατανομής των 

δεδομένων είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου επεξεργασίας στους 

διακομιστές, ενώ με την χρήση των τεχνικών συμπίεσης και κρυπτογραφίας 

αυξήθηκε ο χρόνος επικοινωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της τιμής του 

Speed Up του συστήματος. 
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 Παρουσίαση του Πακέτου OMNeT++ 

 

 Για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε την απόδοση του συστήματος κατά την 

λειτουργία του στο διαδίκτυο σε σχέση με την κλιμάκωση που αυτό μπορεί να έχει 

και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να στήσουμε διακομιστές σε αυτό, στραφήκαμε 

στην χρήση τεχνικών προσομοίωσης οι οποίες εφαρμόστηκαν μέσω του πακέτου 

OMNeT++. Το πακέτο αυτό είναι ένα περιβάλλον προσομοίωσης διακριτών 

γεγονότων. Το κύριο πεδίο εφαρμογών του σχετίζεται με την προσομοίωσης δικτύων 

επικοινωνίας αλλά λόγω της γενικής και εύκαμπτης αρχιτεκτονικής του 

χρησιμοποιείται επιτυχώς και σε άλλους τομείς όπως την προσομοίωση σύνθετων 

πληροφοριακών συστημάτων. Το OMNeT++ παρέχει μια αρχιτεκτονική στοιχείων 

για την υλοποίηση των μοντέλων. Τα στοιχεία αυτά που ονομάζονται modules είναι 

προγραμματισμένα σε C++ και κατόπιν πάνω σε αυτά δημιουργούνται μεγαλύτερα 

εξαρτήματα και μοντέλα χρησιμοποιώντας μια υψηλότερου επιπέδου γλώσσα την 

NED. Η επαναχρησιμοποίηση αυτών των εξαρτημάτων και μοντέλων παρέχεται 

δωρεάν από το πακέτο μαζί με την εκτενή υποστήριξη γραφικού περιβάλλοντος 

(GUI). Λόγω της αρχιτεκτονικής του, ο πυρήνας προσομοίωσης (και πρότυπα) 

μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στις απαιτήσεις εφαρμογών σχετικές με τα 

παραπάνω πεδία.  

 Η επιλογή αυτού του πακέτου έγινε βάσει της κάλυψης που παρείχε στις 

ανάγκες προσομοίωσης, λόγω του γεγονότος ότι η λειτουργίες από τις δικτυακές 

οντότητες της προσομοίωσης θα μπορούσαν να προγραμματιστούν σε C++, γλώσσα 

η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες και την οποία γνωρίζει ο συγγραφέας. Τέλος η 

διαδεδομένη δημοτικότητα ως πλατφόρμα προσομοίωσης δικτύων στην επιστημονική 

κοινότητα καθώς και στην βιομηχανία ενίσχυσαν αυτή την επιλογή.    

   Ο τρόπος προγραμματισμού της λειτουργίας κάθε δικτυακής οντότητας 

παρουσιάστηκε στο τρίτο κεφάλαιο1 του συγγράμματος, δεν παρουσιάστηκε όμως ο 

τρόπος δημιουργίας της τοπολογίας του δικτύου. Ο καθορισμός της τοπολογίας 

απαιτεί την συγγραφή κώδικα σε γλώσσα NED, βάσει της οποίας θα πρέπει να 

περιγράφεται τόσο η τοπολογία του δικτύου όσο και οι θύρες επικοινωνίας της κάθε 

δικτυακής οντότητας. Στα σχήματα που ακολουθούν παρατίθεται ο κώδικας για την 

υλοποίηση της τοπολογίας καθώς και η μορφή της μετά την εκτέλεση του κώδικα.   

                                                 
1 βλ. Σελ. 59  
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Σχήμα 6. 2 : Κώδικας για την ανάπτυξη της τοπολογίας του δικτύου προσομοίωσης 

 

Στις γραμμές 2-4 δηλώνονται οι δικτυακές οντότητες της προσομοίωσης. Στην 

γραμμή 7 δηλώνεται και ονοματίζεται το στοιχείο (module) που αναπαριστά το 

δίκτυο προσομοίωσης. Η δήλωση αυτή είναι ανάλογη με την δήλωση για την 

δημιουργία μιας κλάσης. Παρακάτω στις γραμμές 8-14 δηλώνεται ο αριθμός των 

στοιχείων  κάθε δικτυακής οντότητας καθώς και η μορφή απεικόνισης τους. Στις 

γραμμές 15-22 μέσα από έναν βρόγχο δημιουργούνται οι συνδέσεις μεταξύ των 

δικτυακών οντοτήτων και καθορίζεται επίσης και η καθυστέρηση διάδοσης του 

καναλιού σύνδεσης.  Η γραμμή 24 αποτελεί μια δήλωση τερματισμού για το module 

DBNet του δικτύου και στην γραμμή 26 ονοματίζεται το εν λόγω module.  Τέλος με 

την δήλωση endnetwork τερματίζει ο κώδικας εκτέλεσης του αρχείου .ned.  

 Ο κώδικας για την υλοποίηση του ενός από τα submodules δίνεται στο σχήμα 

6.3 παρόμοιος είναι και ο κώδικας υλοποίησης των υπόλοιπων submodules. 

  

 
Σχήμα 6. 3 : Κώδικας υλοποίησης του submodule Client 
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Στην πρώτη γραμμή δηλώνεται το όνομα του submodule και στις γραμμές 2-4 

δηλώνεται το διάνυσμα των θυρών εισόδου και εξόδου. Με αυτόν τον τρόπο το  

submodule Client μπορεί να επικοινωνεί με περισσότερες από μια δικτυακές 

οντότητες. Αντίθετα το submodule Server που επικοινωνεί μόνο με το submodule 

NetNode έχει μόνο μία θύρα εισόδου και μία εξόδου. Με την δήλωση της γραμμής 

5 τερματίζεται η δήλωση του submodule. Η τελική μορφή του δικτύου κατά την 

προσομοίωση φαίνεται στο σχήμα 6.4. 

 
Σχήμα 6. 4 : Τελική μορφή της τοπολογίας του δικτύου προσομοίωσης 
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Καθορισμός του Μοντέλου  Προσομοίωσης 
 

Η προσομοίωση της εφαρμογής κατά την λειτουργία της στο διαδίκτυο έγινε 

στο επίπεδο εφαρμογής γιατί σε αυτό επίπεδο εκτελείται το πρωτόκολλο που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως κατά την 

προσομοίωση δεν λήφθηκαν υπόψη παράμετροι όπως η απώλεια πακέτων και η 

επαναεκπομπή τους. Επίσης ούτε η μετάδοση των δεδομένων έγινε σε επίπεδο 

πακέτων.  Αντίθετα η μετάδοση των δεδομένων έγινε σε επίπεδο μηνύματος όπως 

γίνεται και κατά την εκτέλεση του πρωτοκόλλου και επειδή η λειτουργία του 

βασίζεται στην λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP θεωρείται πως παρέχονται οι 

υπηρεσίες για αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων. Συνεπώς το θέμα της απώλειας 

πακέτων ή της αξιόπιστης μετάδοσης δεν επηρέασε τον τρόπο προσομοίωσης.      

Οι παράμετροι που λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά την προσομοίωση 

σχετίζονται με τον χρόνο μετάδοσης και τον χρόνο διάδοσης του μηνύματος. Ο 

χρόνος μετάδοσης είναι ο χρόνος που απαιτείται για να εκπέμψει μια δικτυακή 

οντότητα τα δεδομένα της ή αλλιώς ο χρόνος που απαιτείται για να εισαχθούν τα 

δεδομένα στο κανάλι επικοινωνίας. Από την άλλη ο χρόνος διάδοσης σχετίζεται με 

τον χρόνο μεταφοράς των δεδομένων (από την στιγμή που αυτά εισαχθούν στο 

κανάλι) προς την πλευρά του παραλήπτη. Οι δύο αυτοί χρόνοι σχετίζονται άμεσα με 

την χωρητικότητα του καναλιού και επιπλέον ο χρόνος διάδοσης επηρεάζεται από τον 

φόρτο του δικτύου κατά την χρονική στιγμή της μετάδοσης. Στο σχήμα 6.5 

απεικονίζονται οι παραπάνω χρόνοι. Για τον καθορισμό του χρόνου μετάδοσης έγινε 

μια παραδοχή λόγω του ευρύ φάσματος των χωρητικοτήτων στα κανάλια 

επικοινωνίας. Η παραδοχή αυτή βασίστηκε στον ακόλουθο λογισμό. Αφού το 

μέγεθος των δεδομένων κάθε πίνακα είναι 16KB και επειδή το πρωτόκολλο TCP 

τεμαχίζει τα δεδομένα σε πακέτα των 512 Bytes, τότε ο συνολικός αριθμός των 

πακέτων ανά πίνακα είναι 32. Επίσης αφού κάθε διακομιστής έχει περίπου 30 πίνακες 

συνολικά, ο μέγιστος αριθμός των πακέτων που μπορεί να εκπέμψει είναι 

9603032 =×=cksMaxNumOfPa . 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το μέγιστο μέγεθος για την επιλογή όλων των 

δεδομένων του διακομιστή είναι BytesBytesataMaxSizeOfD 520.491512960 =×= . 

Ο αριθμός αυτός σε bits μεταφράζεται σε 

MbitsbitsbitsataMaxSizeOfD 4160.932.38520.491)( ≈=×=  
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Αυτό σημαίνει πως ένα κανάλι χωρητικότητας 4Mbps θα μπορούσε να μεταδώσει τα 

δεδομένα αυτά σε 1 sec. Άρα η τιμή του χρόνου μετάδοσης για χωρητικότητες 

καναλιών μεγαλύτερες των 4Mbps κυμαίνεται από 0 έως 1 sec. Η παραδοχή λοιπόν 

έγκειται στο γεγονός ότι εάν οι διακομιστές του διαδικτύου που θα χρησιμοποιηθούν 

για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου, συνδέονται σε ένα κανάλι χωρητικότητας πάνω 

από 4 Mbps, τότε για κάθε έναν από αυτούς ο χρόνος μετάδοσης θα κυμαίνεται από 0 

έως 1 sec. Η παραδοχή  αυτή δεν είναι ακραία αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των 

διακομιστών στο διαδίκτυο συνδέεται σε κανάλια χωρητικότητας πολύ μεγαλύτερα 

των 4 Mbps.      

 
Σχήμα 6. 5 : Απεικόνιση των χρόνων μετάδοσης και διάδοσης 

 

Για να καθοριστεί ο χρόνος διάδοσης έγιναν ορισμένες πειραματικές μετρήσεις. Οι 

μετρήσεις αυτές αφορούσαν το RTT (Round-Τrip delay Τime) διαφόρων 

αντιπροσωπευτικών διακομιστών στο διαδίκτυο σε σχέση με τον πελάτη της 

εφαρμογής που βρίσκονταν στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και 

Τεχνολογίας Λογισμικού. Για να υπάρχει μια αντικειμενική άποψη της τιμής του RTT 

έγιναν αρκετές μετρήσεις κατά την διάρκεια της μέρας. Γνωρίζοντας την τιμή αυτού 

του μεγέθους προέκυπτε  άμεσα και ο χρόνος διάδοσης του καναλιού. Οι τιμές των 

μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1.  
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Domain Name Location 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 
www.google.com Silicon valley 71 73 68 71 71 59 59 75 

www.cnn.com Kansas city 141 153 153 309 152 141 143 142 

http://web.mit.edu/ Boston 167 164 165 181 171 154 153 168 

www.ca.gov Los Angeles 213 214 212 214 214 214 213 214 

www.caltech.edu Pasadena 216 215 216 215 216 216 216 232 

www.du.edu Denver 201 208 207 204 211 194 195 204 

www.prefeitura.sp.gov.br Sao Paolo 340 339 340 340 340 339 340 340 

www.turismo.gov.ar La Matanta 284 279 284 359 288 266 268 281 

www.munlima.gob.pe Lime 167 166 167 167 166 166 167 167 

www.lse.ac.uk Croydon 81 80 76 79 72 64 64 72 

www.berlin.de Berlin 84 84 80 83 78 67 76 77 

www.paris.fr Paris 58 62 59 59 62 60 59 59 

www.bcn.es Barcelona 167 166 162 171 163 215 159 168 

www.sea-aeroportimilano.it Roma 176 158 227 129 175 138 144 68 

www.metro.tokyo.jp Tokyo 325 322 334 323 324 323 324 324 

www.shanghai.gov.cn Shanghai 605 607 614 606 603 585 585 611 

delhigovt.nic.in Delhi 224 206 222 216 206 204 205 205 

www.moskva.ru Moscow 190 144 146 155 145 139 136 144 

www.sydneyairport.com.au Sydnery 383 381 384 386 384 368 368 385 

www.dakarville.sn Dakar 165 304 276 672 830 959 795 774 

* Οι τιμές του πίνακα αποτελούν μονάδες χρόνου σε msec  

* * Ημερομηνία λήψης των μετρήσεων : 18/06/2007  

 
Πίνακας 6. 1 : Παρουσίαση των τιμών RTT όπως αυτές προέκυψαν μετά από πειραματική 

διαδικασία  για διάφορους διακομιστές 
 

Αφού εξακριβώθηκε πως η κατανομή των τιμών είναι κανονική, η τιμή του μέσου 

όρου υπολογίστηκε στα 231 msec ενώ η τιμή της τυπικής απόκλισης είναι 165 msec. 

Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές που μπορεί να έχει ο χρόνος διάδοσης είναι από Average 

Time – Standard Deviation έως Average Time + Standard 

Deviation. Οι τιμές αυτές κυμαίνονται από 66 έως 400 msec. 

 

         

 

 

 

 

 
Σχήμα 6. 6 : Κανονική κατανομή Gauss 
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Για την δημιουργία της καθυστέρησης διάδοσης, κατά την προσομοίωση ανάμεσα 

στον πελάτη και τον διακομιστή, χρησιμοποιήθηκε άλλη μια οντότητα που 

ονομάστηκε NetNode 1 . Η λειτουργία αυτής της οντότητας συνίστατο στην 

δημιουργία καθυστερήσεων για την αναπαράσταση του χρόνου διάδοσης και 

μετάδοσης. Οι τιμές αυτών των χρόνων είναι τυχαίες αφού αυτές εξαρτώνται τόσο 

από τον φόρτο του δικτύου όσο και από τον αριθμό των κοινωνικών και οικονομικών 

δεικτών που θα επιλέξει ο χρήστης. Το πεδίο τιμών της καθυστέρησης διάδοσης όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω είναι από 66 έως 400 msec, ενώ το πεδίο τιμών της 

καθυστέρησης μετάδοσης είναι από 1 έως 1000 msec. 

 

 

Παρουσίαση των Μετρήσεων κατά την Διαδικασία Προσομοίωσης 

 

 Έχοντας καθορίσει της παραμέτρους προσομοίωσης με την ανάπτυξη  κώδικα 

για την λειτουργία της κάθε δικτυακής οντότητας και τον καθορισμό της τοπολογίας 

του δικτύου, λήφθηκαν ορισμένες μετρήσεις σχετικά με τον συνολικό χρόνο 

απόκρισης του συστήματος κατά την λειτουργία του στο διαδίκτυο. Οι μετρήσεις 

αυτές λήφθηκαν πέντε φορές για διάφορους αριθμούς διακομιστών και για πέντε 

αποστολές - λήψεις των επιθυμητών δεικτών και των αποτελεσμάτων τους 

αντίστοιχα.. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ακολουθήθηκε γιατί η διακύμανση του 

χρόνου διάδοσης ήταν μεγάλη, συνεπώς για να υπάρχει καλύτερη αίσθηση του 

χρόνου απόκρισης του συστήματος έπρεπε να γίνουν αρκετές μετρήσεις για κάθε 

τοπολογία. Επίσης θεωρήθηκε ότι για να μπορέσει να κατασταλάξει ο οικονομέτρης 

στον καθορισμό του μοντέλου αξιολόγησης θα χρειάζονταν περίπού πέντε 

διορθωτικές αλλαγές των  κοινωνικών και οικονομικών δεικτών.  Έχοντας υπόψη τις 

παραπάνω θεωρήσεις λήφθηκαν οι μετρήσεις του πίνακα 6.2 και αφορούν τους 

χρόνους απόκρισης του συστήματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για την 

δημιουργία των κλειδιών κρυπτογραφίας κάθε συνόδου. Οι μετρήσεις με την 

συνολική απόκριση του συστήματος που λαμβάνουν υπόψη και τους χρόνους για την 

δημιουργία των κλειδιών κρυπτογραφίας  παρατίθενται στον πίνακα 6.3.  

 

                                                 
1 βλ. Σχήμα 6.4 
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Πρέπει να αναφερθεί πως οι χρόνοι για την δημιουργία των κλειδιών κρυπτογραφίας 

δεν είναι σταθεροί και για τον καθορισμό της τιμής τους έγιναν ορισμένες 

πειραματικές μετρήσεις . Μετά την λήψη 20 μετρήσεων  η μέση τιμή του χρόνου 

δημιουργίας των κλειδιών κρυπτογραφίας για κάθε σύνοδο καθορίστηκε στα 8696 

msec. Ο χρόνος αυτός σε σχέση με τον συνολικό χρόνο επικοινωνίας είναι πολύ 

μεγάλος και πολλαπλασιάζετε καθώς αυξάνεται ο αριθμός των διακομιστών. 

 
Num Of Servers Exprm. 1 Exprm. 2 Exprm. 3 Exprm. 4 Exprm. 5 Avarage Std. Dev 

3 14,42 14,27 14,45 13,09 14,79 14,21 0,65 

5 20,28 20,30 20,39 19,80 19,87 20,13 0,27 

8 28,47 28,78 28,62 29,43 28,08 28,68 0,49 

10 34,97 34,66 33,41 34,50 33,56 34,22 0,69 

12 39,62 40,96 40,45 39,62 40,28 40,19 0,57 

15 49,27 49,41 48,50 49,16 50,03 49,27 0,54 

18 56,88 58,26 56,74 59,56 56,75 57,63 1,25 

20 62,65 63,19 61,80 62,62 63,68 62,79 0,70 

 * Οι τιμές του πίνακα αποτελούν μονάδες χρόνου σε sec  

 
Πίνακας 6. 2 : Παρουσίαση των χρόνων απόκρισης του συστήματος κατά την προσομοίωση της 
λειτουργίας του στο διαδίκτυο (χωρίς τους χρόνους δημιουργίας των κλειδιών κρυπτογραφίας) 

 

Num Of Servers 
Total Time With  

Crypto Key Generation 

3 26,10 

5 43,50 

8 69,59 

10 86,99 

12 104,39 

15 130,489 

18 156,58 

20 173,98 

       * Οι τιμές του πίνακα αποτελούν μονάδες χρόνου σε sec  

 
Πίνακας 6. 3 : Παρουσίαση των συνολικών χρόνων απόκρισης του συστήματος κατά την 

προσομοίωση της λειτουργίας του στο διαδίκτυο 
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Στα  διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η τελική απόκριση του 

συστήματος  καθώς αυξάνεται ο αριθμός των διακομιστών  και ο φόρτος μηνυμάτων 

που δέχεται ο πελάτης βάσει των ανωτέρω θεωρήσεων κατά την λειτουργία 

προσομοίωσης.  

 

 
Σχήμα 6. 7 : Απόκριση  του συστήματος συναρτήσει του αριθμού των διακομιστών 
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Σχήμα 6. 8 : Αριθμός ανταλλαγής μηνυμάτων του πελάτη (φόρτος) συναρτήσει του αριθμού των 
διακομιστών 
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Υπολογισμός Speed Up για το Σύστημα Προσομοίωσης 

 

Για τον υπολογισμό της τιμής Speed Up στα διαφορετικής διάστασης 

συστήματα προσομοίωσης, θεωρήθηκε ότι η επεξεργαστική ισχύς των διακομιστών 

προσομοίωσης είναι παρόμοια με αυτή των διακομιστών του εργαστηρίου. Οι χρόνοι 

επικοινωνίας προέκυψαν από την προσομοίωση, υπολογίζοντας τον συνολικό χρόνο 

διάδοσης και μετάδοσης. Ειδικότερα η μέγιστη τιμή του χρόνου μετάδοσης, βάσει της 

παραδοχής που έγινε σχετικά με ρυθμό μετάδοσης του καναλιού1 για την μετάδοση 

όλων των δεδομένων του διακομιστή, καθορίστηκε στα 1000 msec. Από τις 

μετρήσεις των χρόνων επεξεργασίας προκύπτει πως η μέση τιμή του χρόνου 

επεξεργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση του μέγιστού αριθμού ερωτημάτων 

ανά διακομιστή είναι περίπου 280 msec, ενώ η μέγιστη τιμή αυτού του χρόνου είναι 

344 msec. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τιμές του Speed Up για 

διάφορες διαστάσεις του συστήματος βάσει της τελικής μορφής του πρωτοκόλλου.  

Για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων του πίνακα 6.4  ξαναδίνονται οι σχέσεις 

υπολογισμού τουSpeed Up. 

(1) Τιμή Speed Up  
par

seqS
Τ

Τ
=  

(2) Ακολουθιακός χρόνος επεξεργασίας ∑
Μ

=

Τ=Τ
1i

iseq comput  

(3) Χρόνος επεξεργασίας παράλληλης εκτέλεσης { } .communcomputipar Τ+Τ=Τ ΜΑΧ  

 
Num Of 
Servers 

Avr. Comput. 
time 

Max. Comput. 
time 

Commun. 
Time 

Tseq Tpar Speed Up 

3 280 344 3.693 840 4.037 0.2081 

5 280 344 6.115 1.400 6.499 0.2154 

8 280 344 9.848 2.240 10.192 0.2198 

10 280 344 12.310 2.800 12.654 0.2213 

12 280 344 14.772 3.360 15.116 0.2223 

15 280 344 18.465 4.200 18.809 0.2233 

18 280 344 22.158 5.040 22.502 0.2240 

20 280 344 24.620 5.600 24.964 0.2243 

 
Πίνακας 6. 4 : Εκτιμώμενη τιμή του Speed Up από την λειτουργία του συστήματος στο διαδίκτυο 

                                                 
1 βλ. Σελ. 108 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί πως σε καμία περίπτωση η παραπάνω τιμές 

δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική τιμή Speed Up του συστήματος κατά την 

λειτουργία του στο διαδίκτυο. Οι τιμές αυτές προέκυψαν βάσει παραδοχών και 

τεχνικών προσομοίωσης με σκοπό την χονδρική εκτίμηση της απόδοσης του 

συστήματος, σε περίπτωση που η λειτουργία του εκτελεστεί στο διαδίκτυο. Στα 

διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι παράμετροι υπολογισμού του 

Speed Up καθώς κλιμακώνεται η εφαρμογή.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6. 9: Απόκριση  του ακολουθιακού και παράλληλου χρόνου επεξεργασίας συναρτήσει του 

αριθμού των διακομιστών 
 

Υπολογίζοντας την κλίση της κάθε απόκρισης προκύπτει ότι αυτές είναι 1,56722 ο  για 

τον ακολουθιακό χρόνο και 1,56998 ο για τον παράλληλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση της τιμής του Speed Up  καθώς αυξάνεται ο αριθμός των διακομιστών.   

 

 
 

Σχήμα 6. 10: Μεταβολή της τιμής του Speed Up συναρτήσει του αριθμού διακομιστών 
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα του Τρόπου Μελέτης της 
Απόδοσης 
 

Έχοντας κάνει μια χονδρική εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος, 

χρήσιμο είναι να αναφερθούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε για να προκύψει η εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος.  

Αρχικά ξεκινώντας από τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι χρόνοι επικοινωνίας και επεξεργασίας του συστήματος που 

εγκαταστάθηκε στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας 

Λογισμικού προέκυψαν από άμεσες μετρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί 

βάσει αυτών των μετρήσεων στην συνέχεια έγιναν παραδοχές και προέκυψαν 

έμμεσες τιμές κρίσιμων χρόνων. Επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα της μεθοδολογίας 

που ακολουθήθηκε είναι πως δεν χρειάστηκε να βρεθούν και να στηθούν διακομιστές 

στο διαδίκτυο για να εκτελέσουν την λειτουργία του συστήματος, αφού 

εφαρμόστηκαν τεχνικές προσομοίωσης. Το γεγονός ότι μπορεί να εκτιμάται η 

απόδοση του συστήματος για οποιαδήποτε διάσταση του συστήματος είναι και αυτό 

ένα στοιχείο που συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής.  

Από την άλλη ένα πολύ σημαντικό μειονεκτήματα της μεθοδολογίας είναι πως 

δεν παρέχει μια ακριβής εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος. Αυτό σχετίζεται 

στον μεγαλύτερο βαθμό στην δυναμική συμπεριφορά τόσο του διαδικτύου, όσο και 

της εφαρμογής. Ένα άλλο μειονέκτημα αφορά την σειριακή εκτέλεση του κώδικά και 

συνεπώς των λειτουργιών της εφαρμογής κατά την προσομοίωση. Αυτό προκύπτει 

επειδή το OMNet++  είναι ένα πακέτο προσομοίωσης διακριτών συμβάντων, γεγονός 

που σημαίνει ότι αδυνατεί να προσομοιώσει παράλληλες λειτουργίες όπως αυτές του 

συστήματος. Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως οι τιμές των χρόνων διάδοσης 

προέκυψαν από πειραματικές μετρήσεις των τιμών RTT από 20 αντιπροσωπευτικούς 

διακομιστές του διαδικτύου. Ο αριθμός των διακομιστών που μετείχε στην 

πειραματική διαδικασία είναι εξαιρετικά μικρός για να μπορεί να κανείς να εξάγει την 

μέση τιμή του χρόνου διάδοσης στο διαδίκτυο σε σχέση με μια δικτυακή οντότητα 

που βρίσκεται στον χώρο του εργαστηρίου. Ως εκ τούτου η τιμή του χρόνου διάδοσης 

κατά την προσομοίωση δεν αποτελεί ένα ακριβές μέγεθος υπολογισμού με συνέπεια 

να γίνεται μια χονδρική εκτίμηση της απόδοσης της εφαρμογής.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

Ανάκτηση Πληροφοριών Βάσει του Μοντέλου Εξόρυξης του 
Βιοτικού Επιπέδου 
 

 

 Αφού εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής και του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί η μέθοδος με την οποία 

έγινε η εξόρυξη δεδομένων και η ανάκτηση των πληροφοριών. Όταν ο χρήστης της 

εφαρμογής αιτείται δεδομένων από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες των Β.Δ. 

των διακομιστών, του επιστρέφονται δεδομένα που περιέχουν τιμές συγκεκριμένων 

μεγεθών για διάφορες χώρες 1 ανά έτος και για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η 

συγκεκριμένη μορφή των δεδομένων καλείται χρονοσειρά. 

 Εφόσον συγκεντρωθούν στην πλευρά του πελάτη οι χρονοσειρές τότε 

ανάλογα με τις τιμές τους χωρίζονται σε συστάδες και δημιουργούνται ομάδες χωρών 

με παρόμοιες τιμές. Η διαδικασία αυτή εκτελείται για όλους τους επιλεγμένους 

δείκτες και βάση αυτής της συσταδοποίσης δημιουργείται το  μοντέλο αξιολόγησης 

του βιοτικού επιπέδου. 

 
Σχήμα 7. 1 : Συσταδοποίηση χρονοσειρών 

 

                                                 
1 βλ Πίνακα 5.2 
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Περιγραφή της Αρχικής Μορφής των Δεδομένων 

  

Πολλές φορές η χρονική περίοδος ανάμεσα στις χρονοσειρές των διαφόρων 

δεικτών δεν είναι ούτε ίδιας διάρκειας ούτε έχει κοινό σημείο έναρξης και λήψης. 

Παράλληλα κατά το αρχικό στάδιο της μορφής των δεδομένων υπήρξε το φαινόμενο 

της απουσίας ορισμένων χωρών από όλους τους δείκτες ενώ αρκετές φορές οι τιμές 

των χρονοσειρών δεν ήταν πλήρης για τις αρκετές χώρες. Το γεγονός αυτό  

δυσχέραινε την διαδικασία της ανάκτησης πληροφοριών με αποτέλεσμα να μην 

δημιουργείται ένα αξιόπιστο μοντέλο αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου. Στο σχήμα 

7.2 παρουσιάζεται μια ενδεικτική μορφή των δεδομένων από την κατάσταση που 

περιγράφεται. Από το σχήμα φαίνεται πως υπάρχουν χαμένες τιμές τόσο στα άκρα 

των χρονοσειρών όσο και στο ενδιάμεσο τους. Επίσης η συχνότητα εμφάνισης των 

χαμένων τιμών σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν  τόσο μεγάλη που κρίθηκε απαραίτητη 

η διαγραφή ορισμένων εγγραφών. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των χαμένων 

τιμών χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές ανάκτησης χαμένων δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές 

έχουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρων και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν επαναφέρουν την ακριβή τιμή των χαμένων δεδομένων. Πρέπει 

να επισημανθεί πως η συλλογή των δεδομένων για τους διάφορους δείκτες έγινε από 

την Eurostat η οποία αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες στατιστικές υπηρεσίες και 

συνεπώς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν μεγάλο βαθμό αντικειμενικότητας. 

      
Σχήμα 7. 2 : Αρχική μορφή των δεδομένων των δεικτών 
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Ανάκτηση Χαμένων Τιμών 

 

 Η ανάκτηση των χαμένων τιμών ήταν το κύριο στάδιο προεπεξεργασίας των 

δεδομένων. Το στάδιο αυτό αποτελεί το πιο χρονοβόρο και κοπιαστικό κομμάτι στην 

εξόρυξη δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και αναλύσεις για την 

ανάκτηση των χαμένων τιμών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το είδος και την μορφή 

των δεδομένων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ανάκτηση των χαμένων τιμών έγινε 

κάνοντας χρήση των πακέτων λογισμικού Weka και MATLAB. Η χρήση του Weka 

προέκυψε από την ανάγκη για μαζική ανάκτηση χαμένων τιμών, ενώ η χρήση του 

MATLAB για ανάκτηση τιμών από μεμονωμένες χρονοσειρές. Ειδικότερα το Weka 

υπολογίζει τον μέσο όρο των τιμών της χρονοσειράς και βάση αυτής 

συμπληρώνονται οι χαμένες τιμές της χρονοσειράς. Το Weka έχει την δυνατότητα να 

εφαρμόζει αυτή την τεχνική μαζικά σε όλες τις χρονοσειρές και αυτό το κάνει 

ελκυστικό στην χρήση του ιδίως όταν υπάρχουν πολλές χρονοσειρές με χαμένες τιμές.  

 Για να κάνει κάποιος χρήση αυτής της δυνατότητας του Weka  θα πρέπει να 

επιλέξει την καρτέλα Preprocess και από το πεδίο Filter πατώντας το πλήκτρο 

Choose να επιλέξει Weka → filters → unsupervised → attribute → 

ReplaceMissingValues. Στην συνέχεια εφόσον έχουν φορτωθεί τα δεδομένα 

στο Weka θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο Apply.  

 
Σχήμα 7. 3: Εφαρμογή του φίλτρου ReplaceMissingValues στο Weka 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                                                                                                     Ανάκτηση Χαμένων Τιμών  
 

 - 120 -  

 

Η προσέγγιση που γίνεται στο πρόβλημα των χαμένων τιμών κάνοντας χρήση του 

MATLAB είναι ότι οι "εσωτερικές" χαμένες τιμές υπολογίζονται με παρεμβολή 

(interpolation)  και οι "εξωτερικές" (αριστερά ή δεξιά) με υπερβολή (extrapolation). 

Για να εφαρμοστεί η μέθοδος της παρεμβολής ή της υπερβολής στις χρονοσειρές θα 

πρέπει να υπάρχει μια εκ των προτέρων γνώση της εξίσωσης που περιγράφει την 

χρονοσειρά. Γνωρίζοντας αυτή την εξίσωση μπορούν εύκολα να υπολογιστούν οι 

χαμένες εσωτερικές ή εξωτερικές τιμές της χρονοσειράς. Ορισμένες από τις πιο 

συχνές μεθόδους εφαρμογής των τεχνικών παρεμβολής και υπερβολής είναι η 

γραμμική (Linear) μέθοδος, η πολυωνυμική (Polynomial)και η πολυωνυμική (Spline) 

που κάνει χρήση πολυωνύμων μικρού βαθμού. Στα παρακάτω σχήμα δίνονται 

γραφικά παραδείγματα από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων.  

       

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 7. 4 : Αναπαράσταση χαμένων                                     Σχήμα 7. 5 : Εφαρμογή της γραμμικής  
       σημείων της χρονοσειράς                                                                                μεθόδου 
 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 7.6 : Εφαρμογή της πολυωνυμικής μεθόδου       Σχήμα 7. 7 : Εφαρμογή της πολυωνυμικής                      
                                                                                                   μεθόδου κάνοντας χρήση πολυωνύμων       
                                                                                                                           μικρού βαθμού 
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Οι μέθοδοι παρεμβολής και υπερβολής που εφαρμόζει το MATLAB για την 

ανάκτηση των χαμένων τιμών των χρονοσειρών από το Financial Time 

Series Toolbox είναι : 

• nearest  

• linear (default) 

• spline (Cubic)  

• pchip Piecewise cubic  

• cubic(Same as 'pchip') 

• v5cubic Cubic  

 

Παρακάτω παρατίθεται κώδικας για την ανάκτηση χαμένων τιμών μιας χρονοσειράς 

κάνοντας χρήση του MATLAB. 

 

Σχήμα 7. 8: Κώδικας για την ανάκτηση των χαμένων τιμών της χρονοσειράς κάνοντας χρήση του 
MATLAB 

 
Στην πρώτη γραμμή δηλώνονται οι τιμές του άξονα χ της χρονοσειράς ενώ στην 

δεύτερη δηλώνονται οι τιμές του άξονα y.  Όπου δεν υπάρχει τιμή για την χρονοσειρά 

στον άξονα y εισάγεται η τιμή NaN. Η τρίτη γραμμή δημιουργεί ένα αντικείμενο μιας 

χρονοσειράς βάση των τιμών που δόθηκαν στις γραμμές 1 και 2 και το ονοματίζει ts. 

Στην τέταρτη γραμμή δημιουργείται ένα άλλο αντικείμενο μιας χρονοσειράς στο 

οποίο υπάρχει πληρότητα τιμών. Η πληρότητα αυτή προέχεται από την κλήση της 

συνάρτησης fillts που παίρνει σαν όρισμα την χρονοσειρά με τις χαμένες τιμές 

και την μέθοδο για την εφαρμογή της παρεμβολής ή της υπερβολής. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση η μέθοδος αυτή είναι η cubic η οποία χρησιμοποιεί 

πολυώνυμα δευτέρου βαθμού για την συμπλήρωση των χαμένων τιμών της 

χρονοσειράς.
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 Ανάπτυξη του Μοντέλου Εξόρυξης 

 

 Για την επίτευξή του στόχου της ανάκτησης πληροφοριών από τις 

κατανεμημένες Β.Δ. του διαδικτύου, χρειάστηκε να αναπτυχθεί ένα μοντέλο 

εξόρυξης που ως σκοπό έχει την δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης των χωρών1 

για τις οποίες συγκεντρώθηκαν δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο εξόρυξης 

αναπτύχθηκε κάνοντας χρήση του πακέτου λογισμικού SQL Server 2005 Standard 

Edition. Το πακέτο αυτό είναι ένα πακέτο RDBMS με δυνατότητες Data Mining. 

Επίσης στο συγκεκριμένο RDBMS έχουν φορτωθεί τα δεδομένα στην πλευρά του 

πελάτη κατά την συγκέντρωση τους από τους διακομιστές.  

 Οι κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες που επελέγησαν για την ανάπτυξη του 

μοντέλου εξόρυξης παρουσιάζονται στον πίνακα 7.1. Η επιλογή των συγκεκριμένων 

δεικτών έγινε βάσει της σημαντικότητας τους, σύμφωνα με την άποψη του 

συγγραφέα και επειδή επιδίωξη της  εργασίας ήταν η ανάκτηση πληροφοριών από 

πολλούς  δείκτες.  

Server Database Index Name 
Index 

Number 
Num Of 
Clusters 

sever 1 Agriculture    economic accounts for agriculture agricultural income 3 10 

sever 1 Economy gdp per capita in pps 6 7 

sever 1 Education investments in education and training 9 10 

sever 1 Energy infrastructure electricity annual data 8 10 

sever 1 Environment air emissions 1 10 

sever 2 Health structural indicator on health 13 10 

sever 2 Industry and Construction industrial production index 7 10 

sever 2 Living Conditions and Welfare long term unemployment rate 10 8 

sever 2 Population fertility rates 5 7 

sever 3 Science and Technology employment in technology and knowledge-intensive sectors 4 7 

sever 3 Services annual detailed enterprise statistics on services 2 9 

sever 3 Tourism  number of tourists 12 10 

sever 3 Transport maritime transport vessel traffic 11 9 

 
 
Πίνακας 7. 1: Κοινωνικοί και Οικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του 

μοντέλου αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου 
 

                                                 
1 βλ Πίνακα 5.2 
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Η τεχνική εξόρυξης που εφαρμόστηκε για την ταξινόμηση των δεδομένων ανά δείκτη 

ήταν η συσταδοποίηση (clustering). Ειδικότερα κατά την συσταδοποίηση των χωρών 

ανά δείκτη δημιουργήθηκαν όσες συστάδες απαιτούνταν για την καλύτερη 

ταξινόμηση των χωρών. Μια ενδεικτική μορφή συσταδοποίησης στα δεδομένα των 

δεικτών αναπαρίσταται στο σχήμα 7.9 

 

 
Σχήμα 7. 9: Ενδεικτική μορφή συσταδοποίησης των χωρών ανά δείκτη 

 

Για να μπορέσουμε να δούμε τα περιεχόμενα κάθε συστάδας θα πρέπει να την 

επιλέξουμε και με δεξί κλικ → Drill Trough εμφανίζεται ένας πίνακας με τα 

περιεχόμενα της.  Παρακάτω παρουσιάζονται οι εγγραφές τις δεύτερης συστάδας. 

 

 
Σχήμα 7.10: Απεικόνιση των περιεχομένων της συστάδας 
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Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την συσταδοποίηση των χωρών ανά δείκτη 

είναι ο EM. O αλγόριθμός EM (expectation maximization) χρησιμοποιείται για τον 

εντοπισμό της μέγιστης πιθανότητας, εκτιμώντας τις παραμέτρους των 

πιθανολογικών προτύπων, τα οποία εξαρτώνται από απαραίτητες αφανείς μεταβλητές. 

Ο EM εναλλάσσεται μεταξύ ενός βήματος προσδοκίας (Expectation), όπου 

υπολογίζει την πιθανότητα προσδοκίας συμπεριλαμβάνοντας τις αφανείς μεταβλητές 

όπως αυτές παρατηρήθηκαν και ενός βήματος μεγιστοποίησης (Maximization), όπου 

υπολογίζει την μέγιστη πιθανότητα των παραμέτρων με τη μεγιστοποίηση της 

αναμενόμενης πιθανότητας που υπολογιστικέ στο βήμα προσδοκίας. Οι τιμές των 

παραμέτρων που υπολογίζονται στο βήμα μεγιστοποίησης χρησιμοποιούνται για να 

ξεκινήσει ένα άλλο βήμα προσδοκίας. Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται 

επαναληπτικά έως ότου εντοπιστεί μια μέγιστή πιθανότητα. Εντούτοις, δεν υπάρχει 

καμία εγγύηση ότι η ακολουθία των επαναλήψεων θα συγκλίνει σε μια μέγιστη 

πιθανότητα. Αυτό σημαίνει ότι ένας αλγόριθμος EM θα συγκλίνει σε ένα τοπικό 

μέγιστο ανάλογα με τις αρχικές του τιμές.  

 Στην προκειμένη περίπτωση ο EM χρησιμοποιήθηκε επειδή  δεν ήταν εκ των 

προτέρων γνωστός ο αριθμός των επιθυμητών συστάδων, άλλα ούτε και υπήρχε 

κάποια απαίτηση για δημιουργία συγκεκριμένου αριθμού συστάδων. Συνεπώς θα 

έπρεπε το μοντέλο από μόνο του να καθορίσει βάσει των δεδομένων εισόδου τον 

αριθμό των συστάδων. 

Με το πέρας της δημιουργίας των συστάδων δημιουργήθηκε ένας πίνακας 

μεταδεδομένων που αναπαριστά την συσχέτιση των χωρών με τον αύξοντα αριθμό 

της συστάδας κάθε δείκτη. Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7.2. Στον πίνακα αυτόν παρατηρείται η έλλειψη τιμών σε ορισμένα κελία. 

Αυτό συμβαίνει επειδή οι χώρες του πίνακα δεν συμμετείχαν σε όλους του δείκτες με 

αποτέλεσμα να μην έχουν καταχωρηθεί σε κάποια συστάδα.  Τα δεδομένα του εν 

λόγου πίνακα  χρησιμοποιηθήκαν για τελικό καθορισμού του μοντέλου αξιολόγησης 

του βιοτικού επιπέδου. Η τεχνική εξόρυξης για τον καθορισμό του τελικού μοντέλου 

ήταν επίσης η συσταδοποίηση, εφαρμόζοντας αυτήν την φορά τον αλγόριθμό K 

Means.  
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Πίνακας 7. 2 : Πίνακας Μεταδεδομένων που αναπαριστά τις συσχετίσεις ανάμεσα στις χώρες και 

τον αύξοντα αριθμό της συστάδας για κάθε δείκτη 
 

Ο αλγόριθμός K Means είναι ένα αλγόριθμος μη καθοδηγούμενης εκμάθησης που 

δημιουργεί k αριθμό συστάδων βάση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των υπό 

ταξινόμηση στοιχείων και χαρακτηρίζεται για την ικανοποιητική του απόδοση.  Είναι 

παρόμοιος με τον αλγόριθμο  EM δεδομένου ότι και τα δύο προσπαθούν να βρουν τα 

φυσικά κέντρα των συστάδων. Η διαδικασία που ακολουθεί για να ταξινομηθεί ένα 

σύνολο δεδομένων ανάμεσα σε ένα αριθμό (k) συστάδων βασίζεται στον αλγόριθμό 

Apriori. Η κύρια ιδέα είναι να καθοριστούν k κέντρα (ένα για κάθε συστάδα). Αυτά 

τα κέντρα θα πρέπει να τοποθετηθούν με επιδέξιο τρόπο αφού για τις διάφορες  
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τοποθετήσεις τους προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα. Συνεπώς ο καλύτερος 

τρόπος είναι να τοποθετηθούν αρχικά όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται μεταξύ τους. 

Το επόμενο στάδιο είναι να ληφθεί κάθε σημείο που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο 

σύνολο στοιχείων και να συσχετιστεί με το κοντινότερο κέντρο. Όταν κανένα σημείο 

δεν είναι εκκρεμές, τότε το πρώτο βήμα ολοκληρώνεται και μια πρόωρη συστάδα 

ολοκληρώνεται. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπολογίσουμε εκ νέου τα νέα κέντρα k’ 

των συστάδων που προέκυψαν από την διαδικασία του προηγούμενου βήματος. Αφού 

δημιουργηθούν αυτά τα νέα k’ κέντρα μια νέα συσχέτιση πρέπει να δημιουργηθεί 

ανάμεσα στο καθορισμένο σύνολο των στοιχείων και το νέο κοντινότερο κέντρο. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου να σταθεροποιηθούν οι θέσεις των 

κέντρων.  

 Η επιλογή του K means για την συσταδοποίηση των μεταδεδομένων του 

πίνακα 7.2 προέκυψε από πειραματισμούς κατά τους οποίους ελέγχθηκε η ικανότητα 

συσταδοποίησης των στοιχείων με χαρακτηριστικά γνωρίσματα που παίρνουν 

διακριτές τιμές όπως αυτές του ως άνω πίνακα. Ειδικότερα κατά την πειραματική 

διαδικασία δοκιμάστηκε ο αλγόριθμός EM και ο K Means για διαφορετικό αριθμό 

επιθυμητών στοιβάδων. Η πειραματική διαδικασία είχε καλύτερα αποτελέσματα στην 

περίπτωση του K Means ακόμη και όταν αυτός δημιουργούσε τον ίδιο αριθμό 

στοιβάδων με τον EM.    

 Η διαδικασία συσταδοποίησης και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν απόλυτα 

ικανοποιητική εξαιτίας των χαμένων τιμών που παρουσιάζει ο πίνακας με τα 

δεδομένα εισόδου.  Επιπλέον η τελική συσταδοποίηση που έγινε δεν σημαίνει πως 

αναπαριστά την βέλτιστη ταξινόμηση των χωρών. Η ταξινόμηση αυτή έγινε βάση 

μεγεθών που αναπαριστούν χρηματικά ποσά ή πληθυσμιακούς όγκους. Συνεπώς η 

σύγκριση και η κατάταξη των χωρών είναι σχετική. Για παράδειγμα το γεγονός ότι 

μια χώρα σαν την Κύπρο δίνει λιγότερα ποσά για την εκπαίδευση σε σχέση με την 

Αυστραλία  δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πως το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο 

είναι υποδεέστερο από αυτό της Αυστραλίας. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό 

πως για την αξιολόγηση των βιοτικών επιπέδων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

δείκτες που να έχουν κοινά σημεία αναφοράς ανάμεσα στις χώρες ώστε οι συγκρίσεις 

ανάμεσα τους να είναι πιο ουσιώδες. Παρόλα αυτά η τελική ταξινόμηση έχει μεγάλο 

βαθμό ρεαλισμού και αναπαριστά σε μεγάλο βαθμό την πραγματική κατάσταση 

μεταξύ των χωρών. 
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Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων από την Ανάκτηση 
Πληροφοριών 
 

Με την συσταδοποίηση των μεταδεδομένων προέκυψε το τελικό μοντέλο 

αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου. Κατά την συσταδοποίηση αυτή δημιουργήθηκαν 

πέντε συστάδες οι οποίες αναπαριστούν από ένα διαφορετικό επίπεδο διαβίωσης. Οι 

κατανομή των χωρών ανά τις συστάδες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Bulgaria Belgium Switzerland Austria Germany 

Cyprus Euro area EU (15 countries) Denmark 
Euro area (13 

countries) 

Czech Republic 
Euro area (12 

countries) 
Ireland Italy United Kingdom 

Estonia Spain Iceland Japan  

Croatia EU (25 countries) Luxembourg Netherlands  

Hungary EU (27 countries) Norway   

Lithuania Finland Sweden   

Latvia France    

Malta Greece    

Poland     

Portugal     

Romania     

Slovenia     

Slovakia     

Turkey     

 
Πίνακας 7. 3 : Ταξινόμηση των Χωρών Βάσει του Μοντέλου Αξιολόγησης που Αναπτύχθηκε 

κάνοντας χρήση τεχνικών εξόρυξης 
 

Στον πίνακα 7.3 δεν εμφανίζονται όλες οι χώρες του πίνακα μεταδεδομένων επειδή  

στον δεύτερο υπάρχουν χώρες με πολλές κενές τιμές. Η έλλειψη αυτή είχε σαν 

αποτέλεσμα την απομάκρυνση ορισμένων χωρών που έχουν ελάχιστες τιμές στον 

πίνακα μεταδεδομένων από την τελική ταξινόμηση. Επιπλέον η τελική ταξινόμηση 

λόγω της έλλειψης των τιμών στα μεταδεδομένα δημιούργησε κατά τον συγγραφέα 

ορισμένες λανθασμένες τοποθετήσεις κατά την τελική συσταδοποίηση. Για τον λόγο 

αυτό ορισμένα κελία – χώρες του πίνακα 7.3 παρουσιάζονται με το χρώμα της 

συστάδας στην οποία ο συγγραφέας θεωρεί πως θα πρέπει να καταταχτούν. Επίσης ο 

διαχωρισμός των βιοτικών επιπέδων τις πρώτης συστάδας σε σχέση με τις υπόλοιπές 

τέσσερεις είναι καταφανέστατος ενώ για τον διαχωρισμό των βιοτικών επιπέδων  
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ανάμεσα στις υπόλοιπες τέσσερεις συστάδες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις 

οικονομετρίας. Η τελική διαβάθμιση των βιοτικών επιπέδων βάσει του παραπάνω 

πίνακα και της άποψης του συγγραφέα παρατίθεται στο σχήμα που ακολουθεί.   

 
Σχήμα 7. 11: Διαβάθμιση των βιοτικών επιπέδων Βάσει του μοντέλου αξιολόγησης 

 

Προσπαθώντας κανείς να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του μοντέλου εξόρυξης, 

αντιλαμβάνεται ότι η τελική ταξινόμηση δεν είναι η απόλυτα προσδοκούμενη.  Αυτό 

συμβαίνει λόγω της μορφής των μεταδεδομένων και επειδή σε αυτά δεν συμμετέχουν 

οι χώρες όλων των ηπείρων. Ειδικότερα οι λανθασμένες ταξινομήσεις οφείλονται 

στις κενές τιμές του πίνακα 7.2, ενώ η δυσκολία διάκρισης της διαβάθμιση του 

βιοτικού επιπέδου ανάμεσα στις στοιβάδες 2 έως 4 προκύπτει από το γεγονός ότι 

στον πίνακα αυτόν δεν εμφανίζονται χώρες της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και 

της Ασίας. Η παρουσία αυτών των χωρών θα ανάγκαζε το μοντέλο εξόρυξης να 

κατατάξει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σε μια στοιβάδα εξαιτίας κυρίως της 

πολιτικής σύγκλισης.  Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως η διαδικασία της εξόρυξης 

δεδομένων με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών είναι μια επαναληπτική 

πειραματική διαδικασία η οποία απαιτεί την συνεισφορά ατόμου που σχετίζεται  με 

το γνωστικό πεδίο στο οποίο εφαρμόζονται η ως άνω διαδικασία. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση η γνώμη ενός οικομέτρη θα συνέβαλε σημαντικά στην τελική απόδοση 

της ταξινόμησης, αφού με διαφορετική επιλογή των δεικτών και διαφορετικούς 

συντελεστές βαρύτητας για κάθε δείκτη το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό.  
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα της Μεθόδου Ανάπτυξης του 
Μοντέλου Εξόρυξης 
 

 

 Μετά την ανάκτηση των πληροφοριών θα πρέπει να αναφερθούν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη 

του μοντέλου εξόρυξης. Το βασικότερο πλεονέκτημα  της μεθοδολογίας είναι ότι για 

την εξαγωγή του μοντέλου αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου χρησιμοποιηθήκαν 13 

διαφορετικοί κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες. Το γεγονός αυτό καθιστά σε μεγάλο 

βαθμό αξιόπιστο και ολοκληρωμένο το μοντέλο αξιολόγησης. Το επόμενο 

πλεονέκτημα σχετίζεται με την χρήση του Αλγορίθμου συσταδοποίησης EM. 

Συγκεκριμένα η εφαρμογή του αλγορίθμου EM επέτρεψε κατά την πρώτη φάση της 

συσταδοποίησης την δημιουργία όσων συστάδων κρίνει ο αλγόριθμος απαραίτητο. 

Αυτό είναι πολύ εύχρηστο ειδικά όταν δεν υπάρχει εκ των προτέρων γνώση της 

μορφής της κατανομής των υπό ταξινόμηση στοιχείων.  Η εφαρμογή του Αλγορίθμου 

K Means στα μεταδεδομένα που προέκυψαν μετά την πρώτη φάση συσταδοποίησης 

προσάπτεται στα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας ανάπτυξης του μοντέλου 

εξόρυξης. Κατά την δεύτερη φάση λόγω της απαίτησης για συγκεκριμένο αριθμό 

συστάδων και λόγω της καλύτερης απόδοσης του K means σε σχέση με τον EM 

κρίθηκε σωστότερη η εφαρμογή του K Means στα μεταδεδομένα.  

 Το σημαντικότερο μειονέκτημα της μεθοδολογίας ήταν ότι μετά την πρώτη 

φάση συσταδοποίησης ο πίνακας μεταδεδομένων που προέκυψε δεν ήταν πλήρης. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα της λανθασμένη ταξινόμηση ορισμένων χωρών μετά την 

τελική συσταδοποίηση. Επίσης το γεγονός ότι δεν υπήρχαν χώρες από όλες τις 

ηπείρους για την ανάπτυξη του μοντέλου είναι γεγονός που συγκαταλέγεται στα 

μειονεκτήματα της μεθοδολογίας. Το μειονέκτημα αυτό προέκυψε από την αδυναμία 

εύρεσης δεδομένων για όλες τις χώρες και για όλους τους δείκτες. Σίγουρα μια 

πιθανή μελλοντική αναπροσαρμογή του μοντέλου με δεδομένα από όλες τις χώρες 

και τους δείκτες θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα.     
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Προβλήματα που Προέκυψαν 
 

 

 Το σημαντικότερο απόκτημα με το πέρας μιας διπλωματικής εργασίας είναι η 

γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε από την επίλυση των προβλημάτων που 

προέκυψαν κατά το στάδιο της ανάπτυξης της. Στην συγκεκριμένη εργασία τα 

προβλήματα που προέκυψαν σχετίζονταν με την λειτουργία του πρωτοκόλλου, την 

προσομοίωση της λειτουργίας του και την μορφή των δεδομένων. 

 Ειδικότερα κατά την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου ένα από τα πρώτα 

προβλήματα που εμφανίστηκε ήταν η αδυναμία μεταφοράς των αποτελεσμάτων από 

την εκτέλεση των απομακρυσμένων ερωτημάτων. Η αδυναμία αυτή οφείλονταν στο 

γεγονός ότι τα αντικείμενα της κλάση ResultSet τα οποία έφεραν τα 

αποτελέσματα των ερωτημάτων, δεν είναι σειριοποιήσιμα και επίσης είναι συνδεμένα 

καθόλη την διάρκεια της ζωής τους με την Β.Δ. από όπου εξάγουν τα αποτελέσματα. 

Η λύση δόθηκε κάνοντας χρήση ενός αντικειμένου της κλάσης CashedRowSet, το 

συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να ενθυλακώνει τα αποτελέσματα που φέρει το 

αντικείμενο της κλάσης ResultSet,ενώ παράλληλα μπορεί να αποδεσμεύεται από 

την Β.Δ. που συνδέεται και είναι σειριοποίησιμο. Η ιδιότητα της σειριοποιησιμότητας 

του δίνει την δυνατότητα να μπορεί να μεταφέρεται μέσω του διαδικτύου.        

 Το επόμενο πρόβλημα που εμφανίστηκε σχετίζονταν επίσης με την λειτουργία 

του πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα μετά την προσθήκη των τεχνικών συμπίεσης  στο 

πρωτόκολλο δημιουργήθηκε μια αστάθεια στην επικοινωνία μεταξύ πελάτη και 

διακομιστή. Η αστάθεια αυτή οφείλονταν στον επιπλέον επεξεργαστικό χρόνο που 

απαιτούσε κάθε οντότητα επικοινωνίας προκειμένου να συμπιέσει και να 

αποσυμπιέσει τα δεδομένα. Αποτέλεσμα αυτού του επιπλέον καταναλισκόμενου 

χρόνου επεξεργασίας ήταν ο αποσυντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ των ανωτέρω 

οντοτήτων.  Η δυσλειτουργία αυτή λύθηκε αποστέλλοντας ενδιάμεσα μηνύματα 

συντονισμού τα οποία καθυστερούσαν την πλευρά που προέτρεχε επιτυγχάνοντας τον 

συγχρονισμό των  δύο οντοτήτων. 
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Επίσης κατά την προσθήκη των τεχνικών κρυπτογραφίας στο πρωτόκολλο 

προέκυψε πρόβλημα κατά την μεταφορά του μυστικού κλειδιού από τον πελάτη στον 

διακομιστή. Αυτό συνέβη επειδή το μέγεθος του μυστικού κλειδιού ήταν τέτοιο1 που 

δεν μπορούσε να κρυπτογραφηθεί από το δημόσιο κλειδί  του διακομιστή το οποίο 

είχε παραληφθεί νωρίτερα από τον πελάτη. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δόθηκε 

αυξάνοντας το μέγεθος 2  του δημοσίου κλειδιού έτσι ώστε να μπορεί να 

κρυπτογραφήσει το μυστικό κλειδί που δημιουργούσε ο πελάτης.     

 Παράλληλα κατά την προσομοίωση της λειτουργίας του πρωτοκόλλου επειδή 

η αποστολή ενός μηνύματος από κάθε οντότητα της προσομοίωσης, προϋποθέτει την 

λήψη ενός άλλου μηνύματος και επειδή κατά την εκτέλεση του πρωτοκόλλου 

αποστέλλονται ορισμένα αιτήματα από τον πελάτη στους διακομιστές χωρίς ο πρώτος 

να λαμβάνει επιβεβαιώσεις, δημιουργήθηκε μια παύση στην λειτουργία της 

προσομοίωσης. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με την αυτοενεργοποίηση του 

πελάτη. Συγκεκριμένα μετά την αποστολή του μηνύματος στον πρώτο διακομιστή για 

να εκτελεστεί η αποστολή στον δεύτερο διακομιστή, ο πελάτης αποστέλλει ένα 

μήνυμα στον ίδιο του τον εαυτό. Το μήνυμα αυτό επιτρέπει στον πελάτη να μπει στην 

διαδικασία χειρισμού αποστολής μηνυμάτων και να συνεχιστεί η αποστολή των 

μηνυμάτων σε όλους τους διακομιστές χωρίς αυτοί να προβαίνουν σε επιβεβαιώσεις.  

 Τέλος ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε εν μέρει σχετίζεται με 

την πληρότητα των δεδομένων. Ειδικότερα τα δεδομένα των δεικτών παρουσίαζαν 

έλλειψη τιμών για ορισμένες χώρες. Για να συμπληρωθούν οι χαμένες τιμές των 

χρονοσειρών κάθε δείκτη εφαρμόστηκαν τεχνικές ανάκτησης δεδομένων και 

συγκεκριμένα οι τεχνικές του μέσου όρου τιμών της χρονοσειράς, της παρεμβολής 

και της υπερβολής. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώθηκαν όλες οι χαμένες τιμές των 

αρχικών δεδομένων. Μετά την πρώτη φάση της συσταδοποίησης δημιουργήθηκε 

ένας πίνακας μεταδεδομένων. Ο πίνακας αυτός είχε πολλές εγγραφές με κενές τιμές 

με αποτέλεσμα ορισμένες εγγραφές να αφαιρεθούν τελείως. Παρόλα αυτά συνέχισαν 

να υπάρχουν χαμένες τιμές στον πίνακα μεταδεδομένων οι οποίες δεν μπόρεσαν να 

ανακτηθούν. Η έλλειψη των ανωτέρω τιμών είχε ως αποτέλεσμα την λανθασμένη 

ταξινόμηση ορισμένων χωρών κατά την τελική συσταδοποίηση και την μείωση της 

αξιοπιστίας του μοντέλου αξιολόγησης. 
                                                 
1 128 bits 
2  2560 bits 
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Προοπτικές Εξέλιξης 
 

 

 Οι προοπτικές εξέλιξης αυτής της εργασίας είναι πολλές και αρκετά 

φιλόδοξες. Οι πιο ρεαλιστικές και άμεσα εφικτές είναι η δυναμική ανακατανομή του 

φόρτου των δεδομένων ανάμεσα στους διακομιστές. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται 

η βέλτιστη προσπάθεια για την γρήγορή συγκέντρωση των δεδομένων στην πλευρά 

του πελάτη. Ειδικότερα θα πρέπει κάθε διακομιστής να έχει επίγνωση του φόρτου του 

καναλιού στο οποίο συνδέεται. Σε περίπτωση που υπερβεί  ένα καθορισμένο ορίου 

φόρτου θα πρέπει να ανταλλάσει μηνύματα με τους υπόλοιπους διακομιστές σχετικά 

με τον φόρτο των δικών τους καναλιών και βάσει ενός αλγορίθμου να αποστέλλει 

αντίγραφα των δεδομένων του σε έναν ή περισσότερους διακομιστές των οποίων ο 

φόρτος καναλιού είναι περιορισμένος. Όταν  επίσης το όριο φόρτου πέσει κάτω από 

αυτό που ορίστηκε θα πρέπει ο συγκεκριμένος διακομιστής να ανταλλάσει μηνύματα 

με τους διακομιστές στους οποίους απέστειλε αντίγραφα και να τους ενημερώνει ότι 

πλέον είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του. 

 Μια άλλη μελλοντική δυνατότητα που υπάρχει σχετίζεται με την μορφή της 

κατανομής των δεδομένων. Ειδικότερα θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια κατανομή 

που να αποτελεί συνδυασμό των κατανομών ανά πλειάδες ή πεδία με αυτή της 

κατανομής ανά Β.Δ. Αυτό θα είχε σημαντικά αποτελέσματα ιδίως στην περίπτωση 

που κάποιος διακομιστής τεθεί εκτός λειτουργίας. Βάσει της τρέχουσας κατανομής σε 

περίπτωση που ένας διακομιστής τεθεί εκτός λειτουργίας τότε η πλευρά του πελάτη 

αδυνατεί να συλλέξει τα δεδομένα του εν λόγω διακομιστή. Εάν η κατανομή των 

δεδομένων ήταν τέτοιας μορφής που να επέτρεπε στον πελάτη να συγκεντρώσει το 

μεγαλύτερο μέρος των επιθυμητών δεδομένων, ακόμη και όταν  ένας διακομιστής 

τίθονταν εκτός λειτουργίας, τότε η αξιοπιστία και η ευρωστία της εφαρμογής θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερη. 

 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την περιγραφή της λειτουργία του 

πρωτοκόλλου, οι χρόνοι δημιουργίας των κλειδιών κρυπτογραφίας είναι εξαιρετικά 

μεγάλοι για τα δεδομένα της επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο χρήζει 

μελέτης με σκοπό την μείωση της χρονικής απόκρισης του πρωτοκόλλου.  Μια λύση 

είναι να δημιουργηθούν μία φορά τα κλειδιά κρυπτογραφίας και να αποθηκευτούν σε 

ένα αρχείο. Στην συνέχεια κάθε φορά που απαιτείται η δημιουργία μιας συνόδου  
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επικοινωνίας κάθε οντότητα να διαβάζει από το αρχείο το κλειδί της και να το 

αποστέλλει. Ο τρόπος αυτός θα μείωνε τον χρόνο δημιουργίας των κλειδιών, από την 

άλλη όμως θα αυξάνονταν οι πιθανότητες εντοπισμού των κλειδιών από μια 

κακόβουλη οντότητα, αφού βάσει της τρέχουσας κατάστασης για κάθε σύνοδο 

επικοινωνίας οι οντότητες δημιουργούν διαφορετικό κλειδί κρυπτογραφίας. 

 Μια τροποποίηση που θα συνέβαλε σημαντικά στην αξιοπιστία του μοντέλου 

αξιολόγησης έχει να κάνει με την εύρεση δεδομένων στα οποία θα υπάρχουν 

εγγραφές για όλες ή του τουλάχιστον τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτό θα 

συντελούσε στην ανάπτυξη ενός μοντέλου εξόρυξης το οποίο βασίζεται σε 

αντιπροσωπευτικά δείγματα εισόδου και θα αναπαριστούσε την πραγματική 

διαβάθμιση των βιοτικών επιπέδων. 

 Επιπλέον φιλοδοξία της διπλωματικής είναι η διαδικασίες συλλογής των 

δεδομένων, της ανάκτησης και παρουσίασης των πληροφοριών να συγχωνευτούν. 

Κατά την παράδοση της εργασίας οι διαδικασίες αυτές αποτελούσαν δύο ξεχωριστές 

φάσεις, όπου η πρώτη φάση της συλλογής δεδομένων εκτελούνταν από το λογισμικό 

που αναπτύχθηκε από τον συγγραφέα, ενώ η φάση της ανάκτησης και παρουσίασης 

των πληροφοριών εκτελούνταν κάνοντας χρήση του πακέτου SQL Server 2005. Η 

συγχώνευση των άνω διαδικασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την απλούστευση της 

εφαρμογής και την χρήση της από το ευρύ κοινό.     

  Επίσης υπάρχουν σημαντικές ερευνητικές προοπτικές στον τρόπο 

συσταδοποίσης των χρονοσειρών. Συγκεκριμένα η ταξινόμηση των χωρών κατά την 

πρώτη φάση της συσταδοποίησης δεν γίνεται άμεσα βάσει των χρονοσειρών τους, 

αλλά βάσει των διακριτών τους τιμών. Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως δεν υπάρχει 

μέχρι στιγμής εργαλείο το οποίο να ταξινομεί χρονοσειρές. Αυτό περιορίζει τον 

τρόπο ανάλυσης και συσταδοποίησης των δεδομένων. Ειδικότερα θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί μια τεχνική συσταδοποίησης χρονοσειρών που θα βασίζονταν στην 

ετεροσυσχέτιση, τεχνική που εφαρμόζεται στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος. 

Επιπρόσθετα στην συγκεκριμένη εφαρμογή αντί να εκτελείται η συσταδοποίηση μιας 

μόνο χρονοσειρά ανά χώρα (Uni Variate Clustering) θα μπορούσε να γίνει 

συσταδοποίηση μιας δομής από χρονοσειρές για κάθε χώρα (Multi Variate 

Clustering). Η τελευταία μορφή συσταδοποίησης μπορεί να δώσει λύσεις  σε 

πολυμεταβλητά προβλήματα των οποίων η ανάλυση είναι δύσκολή και απαιτητική. 
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Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις 
 

 

 Με το τέλος της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να 

αναφερθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ενασχόληση με το 

συγκεκριμένο θέμα καθώς  και ορισμένες παρατηρήσεις. 

 Αρχικά σχολιάζοντας την λειτουργία του πρωτοκόλλου θα πρέπει να ειπωθεί 

πως καθώς εισάγονταν σε αυτό τεχνικές που του επέτρεπαν να είναι πιο εύρωστο και 

αξιόπιστό, όπως αυτές της συμπίεσης και της κρυπτογραφίας, η ταχύτητα απόκρισης 

του μειώνονταν με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να δημιουργηθεί  αποσυντονισμός 

στην επικοινωνία μεταξύ των διαδικτυακών οντοτήτων. Το μέγεθος της μείωσης στην 

ταχύτητα απόκρισης μπορεί να εκτιμηθεί συγκρίνοντας τις τιμές των πινάκων του 

τετάρτου κεφαλαίου. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η εισαγωγή 

επιπρόσθετων χαρακτηριστικών στην λειτουργία ενός πρωτοκόλλου επιβαρύνει την 

ταχύτητα απόκρισης του. Αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο καθώς η εφαρμογή 

κλιμακώνεται και αυξάνονται οι απαιτήσεις για γρήγορή μεταφορά δεδομένων. Βάσει 

των ανωτέρω πρέπει σημειωθεί πως η χρήση των διαφορών επιπρόσθετων 

χαρακτηριστικών σε ένα πρωτόκολλο θα πρέπει να γίνεται με σύνεση και μετά από 

καταφανέστατη ανάγκη για την χρήση των συγκεκριμένων ιδιοτήτων.  

 Ένα άλλο σημείο στο οποίο αξίζει να γίνει αναφορά, είναι η εκτέλεση της 

προσομοίωσης του πρωτοκόλλου. Η δυνατότητα αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό 

εργαλείο για την μελέτη της απόδοσης του πρωτοκόλλου στο διαδίκτυο. Ειδικότερα 

συνέβαλλε στην ακύρωση του εντοπισμού και του στησίματος διακομιστών στο 

διαδίκτυο για την εκτέλεση των λειτουργιών των διακομιστών της εφαρμογής. 

Επιπλέον συντέλεσε στην μελέτη της απόδοσης καθώς κλιμακώνονταν οι διαστάσεις 

του συστήματος και στην γρήγορη συγκέντρωση των χρόνων απόκρισης του. 

Παράλληλα μέσω της προσομοίωσης μπορεί να γίνει κατανοητή η λειτουργία του 

πρωτοκόλλου από άτομα που δεν μετείχαν στην ανάπτυξη του και μπορούν να 

αποκτήσουν μια εικόνα τόσο της απόκρισης, όσο και των αδυναμιών του. Γενικά η 

χρήση της προσομοίωσης αποτελεί μια σημαντική βοήθεια ιδίως στην περίπτωση 

όπου θα απαιτούνταν η χρήση ακριβού ή δύσκολα δανειζόμενου εξοπλισμού και 

συμβάλει σημαντικά στην μελέτη των συστημάτων των οποίων η λειτουργία  είτε 

είναι επικίνδυνη είτε ή αγορά τους απαιτεί μεγάλα ποσά.     
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Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως η ανάπτυξη ενός μοντέλου εξόρυξης αποτελεί 

μια διαδικασία όπου πολλές φορές απαιτείται να επαναπροσδιοριστούν ορισμένες 

παράμετροι προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να έχει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Το σημαντικότερο στοιχείο για την ανάπτυξη ενός μοντέλου εξόρυξης 

είναι η μορφή και η ποιότητα των δεδομένων που θα μετέχουν στον τελικό 

καθορισμό του. Η ποιότητα των δεδομένων είναι αυτή που θα καθορίσει τις 

απαιτήσεις και την απόδοση του μοντέλου εξόρυξης. Το μέγεθος της ποιότητας των 

δεδομένων εξαρτάται τόσο από την πληρότητα, όσο και από την εγκυρότητα τους. 

Σημαντικός παράγοντας στην βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων είναι το είδος 

της προεπεξεργασίας στην οποία αυτά έχουν υποβληθεί. Η διαδικασία της 

προεπεξεργασίας των δεδομένων είναι η πιο χρονοβόρα και κοπιαστική κατά την 

ανάπτυξη του μοντέλου εξόρυξης. Μετά τον καθορισμό της τελικής μορφής των 

δεδομένων θα πρέπει αυτός που αναπτύσσει το μοντέλο εξόρυξης να αποφασίσει εάν 

θα κάνει χρήση καθοδηγούμενης ή μη καθοδηγούμενης εκμάθησης. Η επιλογή του 

τρόπου εκμάθησης εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής και βάσει αυτής θα 

κριθεί η αξιοπιστία του μοντέλου εξόρυξης. Η ποιότητα του μοντέλου εξόρυξης 

κρίνεται επίσης και από τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 

του μοντέλου. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε χρήση μη καθοδηγούμενης 

εκμάθησης και ειδικότερα εφαρμόστηκε η τεχνική συσταδοποίησης. Οι αλγόριθμοι 

συσταδοποίησης που εφαρμόστηκαν είναι ο EM και ο K Means. Ειδικότερα ο EM 

ενδείκνυται σε ταξινομήσεις όπου δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των 

επιθυμητών συστάδων ενώ η χρήση του K Means υπαγορεύει την εκ των προτέρων 

γνώση του αριθμού των συστάδων.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

 

Οδηγός Ανάπτυξης Μοντέλου Εξόρυξης Δεδομένων  Με Τον 
Microsoft  SQL Server 2005   
 

  

 H ανάπτυξη του μοντέλου αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου έγινε κάνοντας 

χρήση του πακέτου λογισμικού SQL Server 2005 Standard Edition της Microsoft.  Η 

συγκεκριμένη έκδοση επιλέχτηκε βάση των δυνατοτήτων που παρέχει ο On Line 

Analytical Process (OLAP) Server στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων 

(Data Mining) και επειδή κρίθηκε χρήσιμη η εκμάθηση ενός εμπορικού πακέτου 

RDBMS. Πιο συγκεκριμένα  τα μοντέλα εξόρυξης (Mining Models) που μπορεί να 

αναπτύξει κανείς με τον SQL Server 2005 είναι : 

• Association Rules model 

• Clustering Model 

• Decision Trees Model 

• Linear Regression Model 

• Logistic Regression Model 

• Naïve Bayes Model 

• Neural Network Model 

• Time Series Model 

 

Σκοπός του παραρτήματος Α είναι να περιγραφεί ο τρόπος ανάπτυξης ενός μοντέλου 

συσταδοποίησης βάση του συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού. Η ανάπτυξη 

διαφορετικών μοντέλων εξόρυξης δεν διαφέρει από την περιγραφή που ακολουθεί, 

συνεπώς η επιμέρους περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης κάθε μοντέλου παραλείπεται. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο πακέτο σχεδιαστικέ έτσι ώστε 

να συντελεί περισσότερο στην ανάπτυξη ενός μοντέλου εξόρυξης δεδομένων 

περιορίζοντας την ερευνητική του χρεία, εν αντιθέσει με αντίστοιχα  πακέτα 

εξόρυξης δεδομένων. 
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Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Στον SQL Server  
  

Ξεκινώντας την διαδικασία ανάπτυξης ενός μοντέλου εξόρυξης θα πρέπει 

αρχικά να έχει εγκατασταθεί το πακέτο λογισμικού SQL Server 2005 Standard 

Edition της Microsoft. Εν συνεχεία θα πρέπει να εισαχθούν  τα δεδομένα σε μια βάση 

δεδομένων (Β.Δ.). Για να δημιουργηθεί μια Β.Δ. θα πρέπει να εκκινήσει ο SQL 

Server (MSSQLSERVER). Η εκκίνηση του γίνεται επιλέγοντας από το μενού 

start → All Programs → Microsoft SQL Server 2005 → 

Configuration tools → SQL Server Configuration Manager. 

 
Σχήμα Α1 : Διαδικασία Εκκίνησης του SQL Server (φάση 1) 

 

Αφού ανοίξει ο SQL Server Configuration Manager επιλέγουμε με δεξί 

κλικ τον SQL Server (MSSQLSERVER)και στην συνέχεια start. 

 
Σχήμα Α2 : Διαδικασία Εκκίνησης του SQL Server (φάση 2) 

 

Μετά την εκκίνηση του SQL Server θα πρέπει να “τρέξει” το Microsoft 

SQL Server Management Studio. Αυτό γίνεται επιλέγοντας start → All 

Programs → Microsoft SQL Server 2005 → SQL Server 

Management Studio. 
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Σχήμα Α3 : Διαδικασία Εκκίνησης του SQL Server Management Studio 

 

Εφόσον ανοίξει το παράθυρο του SQL Server Management Studio, ζητείται 

από τον χρήστη να επιλέξει τον τρόπο αυθεντικοποίησης του καθώς και τον Server 

που θα συνδεθεί. Έτσι όπου Server type επιλέγεται Database Engine και 

σαν παράμερος Authentication επιλέγεται ο τύπος Windows 

Authentication. Τέλος για την ενεργοποίηση της σύνδεσης με τον SQL 

Server  πατάμε Connect.  

 

 
Σχήμα Α4 : Σύνδεση του SQL Server Management Studio με τον SQL Server 
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Με την σύνδεση στον SQL Server μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία 

δημιουργίας της Β.Δ. Αυτό γίνεται επιλέγοντας από το παράθυρο του Object 

Explorer τον φάκελο Databases και με δεξί κλικ σε αυτόν → New 

Database… .  

 
Σχήμα Α5 : Δημιουργία Β.Δ στο SQL Server Management Studio 

 

Το επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται ζήτα να ονοματιστεί η νέα Β.Δ που 

δημιουργήθηκε. Στο πεδίο Database name εισάγουμε το όνομα της νέας Β.Δ. και 

πατάμε OK. 

 
Σχήμα Α6 : Ονομασία της Β.Δ στον SQL Server Management Studio 
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Εισαγωγή των Δεδομένων στην Βάση  
 

 Επειδή ενδεχομένως τα  δεδομένα βρίσκονται σε κάποιο αρχείο (txt, xls, csv, 

κ.α.) θα πρέπει ξεκινήσει μια διαδικασία εξαγωγής, μετασχηματισμού και φόρτωσης 

των δεδομένων (Extract Transform Load, ETL process) στην Β.Δ. Η διαδικασία ETL 

απαιτεί την δημιουργία ενός πακέτου ETL, συνεπώς θα πρέπει να “τρέξει” το SQL 

Server Business Intelligence Development Studio. Αυτό γίνεται 

επιλέγοντας start → All Programs → Microsoft SQL Server 2005 

→ SQL Server Business Intelligence Development Studio. 

 
Σχήμα Α7 : Εκκίνηση του  SQL Server Business Intelligence Development Studio 

 

Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Integration Services 

project. Από το μενού File επιλέγουμε New → Project… και από τα 

Project types επιλέγουμε Business Intelligence Projects, ενώ από 

τα Templates επιλέγουμε Integration Services Project. Στο πεδίο 

Name ονοματίζουμε το project και στο πεδίο Location καθορίζουμε την 

τοποθεσία αποθήκευσης του. 
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Σχήμα Α8 : Δημιουργία  Integration Services Project 

 

Στο Solution Explorer Toolbar και συγκεκριμένα στον φάκελο SSIS 

Packages υπάρχει ένα αρχείο με το όνομα Package.dtsx, κάνοντας δεξί κλικ 

σε αυτό και στην συνέχεια επιλέγοντας Rename μετονομάζουμε το αρχείο σε 

example1.dtsx  επίσης επιλέγουμε Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης της 

μετονομασίας. 

  
Σχήμα Α9 : Μετονομασία του Package.dtsx 

 

Αφού αλλάξει το όνομα του αρχείου dtsx κάνουμε  δεξί κλικ στην περιοχή των 

Connection Managers και επιλέγουμε New OLE DB Connection… 
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Σχήμα Α10 : Δημιουργία OLE DB Connection 

 

Έπειτα εμφανίζεται ένα παράθυρο για τον καθορισμό των παραμέτρων σύνδεσης. Στο 

παράθυρο αυτό επιλέγουμε New. Αμέσως εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο 

(Connection Manager). Στο παράθυρο αυτό και συγκεκριμένα στο πεδίο 

Server name καθορίζουμε τον Server που θέλουμε να συνδεθούμε, επίσης 

καθορίζουμε τον τρόπο αυθεντικοποίησης και από το πεδίο Select or enter a 

database name επιλέγουμε την επιθυμητή Β.Δ. 

 
Σχήμα Α11 : Καθορισμός Παραμέτρων Σύνδεσης OLE DB Connection 
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Μετά τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων επιλέγουμε Test Connection 

για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία της σύνδεσης.  Τέλος πατάμε OK στο 

παράθυρο του Connection Manager και επιστρέφοντας στο πρώτο παράθυρο 

ελέγχουμε αν στο πεδίο  Data Connections είναι επιλεγμένη η Β.Δ. που 

διαλέξαμε προηγουμένως. Εν συνεχεία επιλέγουμε την καρτέλα Control Flow 

και από το Toolbox επεκτείνοντας την επιλογή Control Flow Items 

“ρίχνουμε” σε αυτήν ένα αντικείμενο τύπου Data Flow Task, το οποίο 

μετονομάζουμε σε Extract Sample Data. 

 
Σχήμα Α12 : Δημιουργία Αντικειμένου για  την εξαγωγή των δεδομένων 

 

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αντικείμενο Extract Sample Data 

μεταφερόμαστε στην καρτέλα Data Flow. Στο σημείο αυτό από το Toolbox 

επεκτείνουμε την επιλογή Data Flow Sources και “ρίχνουμε” στην καρτέλα 

Data Flow ένα αντικείμενο τύπου Flat File Source, το οποίο και 

μετονομάζουμε σε Extract File Sample Data. 

 
Σχήμα Α13 : Δημιουργία Αντικειμένου που σχετίζεται με το  αρχείο από όπου θα εξαχθούν τα 

δεδομένα 
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Κάνοντας δεξί κλικ στο αντικείμενο Extract File Sample Data επιλέγουμε 

Edit…  και εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο (Flat File Source Editor) στο 

οποίο θα πρέπει να καθοριστεί ο σχετικός διαχειριστής αρχείου. Επιλέγουμε New και 

στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται (Flat File Connection Manager 

Editor) καθορίζουμε στο πεδίο Connection manager name το όνομα του 

διαχειριστή. Πληκτρολογούμε Sample Flat File Data και από το Browse… 

επιλέγουμε την τοποθεσία του αρχείο που βρίσκονται τα δεδομένα. Επίσης 

επιλέγοντας το πεδίο Column names in the first data row, ορίζονται 

ως ονόματα των στηλών του πίνακα τα ονόματα των στηλών από την πρώτη γραμμή 

του αρχείου. Επιλέγοντας Columns ή Preview μπορούμε να δούμε την μορφή του 

πίνακα. Για να αλλάξουμε τα ονόματα των στηλών του πίνακα, επιλέγουμε 

Advanced και διαλέγοντας την υποψήφια προς αλλαγή ονόματος στήλη, 

μεταφερόμαστε στον πίνακα Misc και εισάγουμε το νέο όνομα της στήλης στο πεδίο 

Name. Με το πέρας του καθορισμού του ονόματος του διαχειριστή καθώς και της 

τοποθεσίας του αρχείου πατάμε OK και επιστρέφουμε στο αρχικό παράθυρο. 

Επιλέγουμε Preview για να ελεγχθεί η ορθότητα της μορφής του νέου πίνακα και 

πατάμε ξανά OK. 

 
Σχήμα Α14 : Καθορισμός παραμέτρων του Διαχειριστή αρχείου 
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Στην επόμενη φάση θα πρέπει να καθοριστεί ο προορισμός των δεδομένων. 

Θα πρέπει να καθοριστεί δηλαδή η Β.Δ και ο πίνακας από όπου θα εισαχθούν τα 

δεδομένα. Από το Toolbox επεκτείνουμε  την επιλογή Data Flow 

Destination και “ρίχνουμε” στην καρτέλα Data Flow ένα αντικείμενο τύπου 

OLE DB Destination το οποίο και μετονομάζουμε σε Sample OLE DB 

Destination.   

 
Σχήμα Α15 : Δημιουργία αντικείμενου προορισμού των Δεδομένων 

 

Εφόσον δημιουργηθεί το αντικείμενο προορισμού συνδέουμε το πράσινο βελάκι του 

αντικειμένου Extract File Sample Data  με το αντικείμενο Sample OLE 

DB Destination. Στην συνέχεια κάνοντας διπλό κλικ στο αντικείμενο Sample 

OLE DB Destination εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο (OLE DB 

Destination Editor) στο οποίο υπάρχει ένα πεδίο με το όνομα OLE DB 

connection manager. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να είναι επιλεγμένη η σύνδεση 

που δημιουργήθηκε κατά τον καθορισμό των παραμέτρων του αντικείμενου OLE DB 

Connection. Για να δημιουργηθεί ο πίνακας που θα εισαχθούν τα δεδομένα. 

παταμε το πλήκτρο New…  δίπλα από το πεδίο Name of the table or the 

view. Πατώντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο (Create Table) 

στο οποίο υπάρχει μια SQL δήλωση για την δημιουργία του πίνακα. Επεμβαίνουμε  

στον SQL κώδικα για να καθορίσουμε τόσο το όνομα του πίνακα, όσο και για να 

τροποποιήσουμε κάποια από τα πεδία ή τα ονόματα των στηλών και αφού 

καθορίσουμε το όνομα του πίνακα πατάμε OK και επιστρέφουμε στο αρχικό 

παράθυρο. 
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Σχήμα Α16 : Δημιουργία Πίνακα που θα εισαχθούν τα δεδομένα 

 

Από τον OLE DB Destination Editor επιλέγοντας Mappings δίνεται η 

δυνατότητα να ελεγχθούν ή ακόμη και να τροποποιηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των 

στηλών του αρχείου και του πίνακα. 

 
Σχήμα Α17 : Συσχετίσεις στηλών αρχείου και πίνακα 
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Εάν οι συσχετίσεις των στηλών είναι σωστές επιλέγουμε OK και 

επιστρέφουμε στην καρτέλα Data Flow. Στην συνέχεια για την μεταφορά των 

δεδομένων από το αρχείο στον πίνακα της Β.Δ. επιλέγουμε από το μενού Debug 

Start Debugging. 

 
Σχήμα Α18 : Μεταφορά Δεδομένων από  αρχείο στον πίνακα 

 

Μετά το πέρας της μεταφοράς των δεδομένων ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ τα αντικείμενα που σχετίζονται με το 

αρχείο και την Β.Δ γίνονται πράσινα. Επιπλέον μέσα από το Microsoft SQL Server 

Management Studio ο χρήστης μπορεί να διαπιστώσει την δημιουργία του νέου 

πίνακα δεδομένων. 

 
Σχήμα Α19 : Επιβεβαίωσης επιτυχούς μεταφοράς δεδομένων 
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Δημιουργία Mining Model 
 

Με την εισαγωγή των δεδομένων στην Β.Δ. του SQL Server μπορεί να 

ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης του μοντέλου εξόρυξης (Mining Model). Αρχικά 

θα πρέπει να εκκινήσει ο SQL Server Analysis Services (MSSQL 

SERVER). Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με την εκκίνηση του SQL Server 

(MSSQL SERVER) που περιγραφικέ στην παράγραφό «Δημιουργία Βάσης 

Δεδομένων Στον SQL Server» . 

 
Σχήμα Α20 : Εκκίνηση SQL Server Analysis Services 

 

Στην συνέχεια από το SQL Server Business Intelligence 

Development Studio δημιουργούμε ένα νέο Analysis Services 

Project. Αυτό γίνεται από το μενού File → New → Project. 

   
Σχήμα Α21 : Δημιουργία Analysis Services Project 
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Από τα Templates επιλέγουμε Analysis Services Project και εισάγουμε 

το όνομα του project στο πεδίο Name ενώ ο καθορισμός της τοποθεσίας 

αποθήκευσης του γίνεται στο πεδίο Location πατώντας το πλήκτρο 

Browse… .Αφού καθορίσουμε την τοποθεσία αποθήκευσης του project πατάμε OK. 

 
Σχήμα Α22 : Ονομασία και καθορισμός τοποθεσίας του Analysis Services Project 

 

Με την δημιουργία του project στον Solution Explorer αναπαρίσταται η 

δενδρική δομή του project. Επιλέγουμε τον φάκελο Data Sources και στη 

συνέχεια δεξί κλικ New Data Source.    

 
ΣχήμαΑ23 : Καθορισμός των δεδομένων για την ανάπτυξη του μοντέλου εξόρυξης 
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Έπειτα εμφανίζεται ένας Wizard ο οποίος θα μας οδηγήσει στον καθορισμό των 

δεδομένων για την ανάπτυξη του μοντέλου εξόρυξης. Επιλέγουμε το πλήκτρο Next 

για να καθορίσουμε της παραμέτρους σύνδεσης με την Β.Δ που βρίσκονται τα 

δεδομένα.  

 
Σχήμα Α24 : Εκκίνηση Wizard για την δημιουργία σύνδεσης με την Β.Δ 

 

Στην επόμενη καρτέλα πατάμε το πλήκτρο New για την δημιουργία μιας νέας 

σύνδεσης.  

 
Σχήμα Α25 : Δημιουργία νέας σύνδεσης με την Β.Δ 

 

Πατώντας το πλήκτρο New εμφανίζετε ένα παράθυρο όπου θα πρέπει στο πεδίο 

Server Name να επιλεχθεί ο Server της Β.Δ. Επίσης θα πρέπει να καθοριστεί ο 

τρόπος αυθεντικοποίησης του χρήστη  καθώς και η Β.Δ που βρίσκεται ο πίνακας με 

τα δεδομένα. Ο καθορισμός της Β.Δ γίνεται από το  πεδίο Select or enter a 

database name. Για να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία της σύνδεσης πατάμε το  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                                                   Δημιουργία Mining Model 

  -  Α16 - 

 

πλήκτρο Test Connection και στην συνέχεια OK και στα δυο παράθυρα του 

Connection Manager. 

 
Σχήμα  Α26 : Καθορισμός Παραμέτρων σύνδεσης 

 

Επιστρέφοντας στην καρτέλα του Wizard πατάμε Next και μεταφερόμαστε στην 

καρτέλα αυθεντικοποίησης. Σε περίπτωση που ο χρήστης συνδέεται στον SQL 

Server βάση της αυθεντικοποίησης που χρησιμοποιεί για τα Windows, επιλέγει 

Default και στη συνέχεια Next. 

 
Σχήμα Α27 : Καθορισμός Παραμέτρων Αυθεντικοποίησης 
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Τέλος στην επόμενη καρτέλα ονοματίζουμε την πηγή των δεδομένων μας στο πεδίο 

Data source name και πατάμε Finish. 

 
Σχήμα Α28 : Καθορισμός ονόματος της πηγής δεδομένων 

 

Στην επόμενη φάση αφού καθοριστεί η σύνδεση με την Β.Δ θα πρέπει να καθοριστεί 

ποιοι πίνακες της βάσης θα συμμετάσχουν στον σχηματισμό του μοντέλου εξόρυξης. 

Από τον Solution Explorer επιλέγουμε τον φάκελο Data Source Views 

δεξί κλικ New Data Source View… και εκκινεί ένας Wizard.   

 
Σχήμα Α29 : Έναρξη διαδικασίας του καθορισμού πινάκων για τον σχηματισμό του μοντέλου 

εξόρυξης 
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Κατά την εκκίνηση του Wizard επιλέγουμε Next για να συνεχίσουμε με την επόμενη 

καρτέλα. 

 
Σχήμα Α30 : Εκκίνηση του Data Source View Wizard 

 

Η επόμενη καρτέλα θα πρέπει από το πεδίο Relational data sources να μας 

δείχνει την πηγή δεδομένων που επιλέξαμε στην προηγούμενη φάση. Πατάμε Next 

και συνεχίζουμε με την επόμενη καρτέλα. 

 
Σχήμα Α31 : Καθορισμός Δεδομένων για τον σχηματισμό του μοντέλου εξόρυξης 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι συσχετίσεις μεταξύ των κλειδιών των 

πινάκων. Επιλέγουμε ανάλογα με τους πίνακες που έχουμε και πατάμε Next.   
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Σχήμα Α32 : Επιλογή των συσχετίσεων ανάμεσα στα κλειδιά των πινάκων 

 

Μετά τον καθορισμό των συσχετισμών ανάμεσα στα κλειδιά επιλέγουμε τους πίνακες 

που θέλουμε να συμμετάσχουν στο σχηματισμό του μοντέλου εξόρυξης. Από το 

πεδίο Available objects επιλέγουμε  τους πίνακες που θέλουμε και πατώντας 

τα μονά βέλη που δείχνουν προς το πεδίο Included objects για να 

μεταφέρουμε τους επιλεγμένους πίνακες. Εφόσον επιλεγούν οι πίνακες πατάμε Next 

για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. 

 
Σχήμα Α33 : Επιλογή των πινάκων του μοντέλου εξόρυξης 
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Στην τελευταία καρτέλα του Wizard θα πρέπει να δώσουμε ένα όνομα στο πεδίο 

Name για την δομή των επιλεγμένων πινάκων και πατάμε Finish. 

 
Σχήμα Α34 : Τερματισμός Wizard για την επιλογή πινάκων του μοντέλου εξόρυξης 

 

Στην τρίτη φάση αναπτύσσεται η δομή εξόρυξης. Από τον Solution Explorer 

επιλέγουμε τον φάκελο Mining Structures δεξί κλικ σε αυτόν και New 

Mining Structure… .  

 
Σχήμα Α35 : Δημιουργία δομής εξόρυξης 

 

Έπειτα εμφανίζεται ένας Wizard βάση του οποίου θα καθοριστούν όλες οι 

παράμετροι της  δομής. Στην πρώτη καρτέλα του Wizard πατάμε Next.   
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Σχήμα Α36 : Εκκίνηση Wizard για τον καθορισμό της μορφής της δομής εξόρυξης 
 

Στην δεύτερη καρτέλα θα πρέπει να καθοριστεί η τοποθεσία εκ της οποίας θα 

εισαχθούν τα δεδομένα για την υλοποίηση της δομής. Επιλέγουμε From existing 

relational database or data warehouse και πατάμε Next. 

 
Σχήμα Α37 : Καθορισμός δεδομένων για την διαμόρφωση της  δομής εξόρυξης 

 

Στην συνέχεια θα πρέπει να καθοριστεί η τεχνική εξόρυξης (Mining Technique). Οι 

δυνατές επιλογές αναφέρονται στην αρχή του παραρτήματος Α. Επιλέγουμε 

Microsoft Clustering και πατάμε Next. 
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Σχήμα Α38 : Επιλογή τεχνικής εξόρυξης 

 

Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε την δομή πινάκων που δημιουργήσαμε προηγουμένως. 

Από το πεδίο Available data source views επιλέγουμε την σχετική δομή 

και πατάμε Next. 

 
Σχήμα Α39 : Επιλογή δομής πινάκων 

 

Μετά την επιλογή της δομής πινάκων θα πρέπει να επιλέξουμε ποιοι πίνακες της θα 

συμμετάσχουν στο μοντέλο εξόρυξης. Επιλέγουμε τον επιθυμητό πίνακα της δομής 

και στην συνέχεια επιλέγουμε το πεδίο Case του κάθε πίνακα. Αφού επιλέξουμε 

τους πίνακες που θέλουμε πατάμε Next. 
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Σχήμα Α40 : Επιλογή πινάκων 

 

Στην επόμενη καρτέλα του Wizard πρέπει να επιλεγούν τα πεδία του πίνακα που θα 

αποτελέσουν τις εισόδους και τις εξόδους στην ανάπτυξη του μοντέλου. Εφόσον 

καθοριστούν οι παραπάνω παράμετροι πατάμε Next. 

 
Σχήμα Α41 : Επιλογή των πεδίων των πινάκων ως είσοδοι / έξοδοι του μοντέλου 

 

Θα πρέπει παράλληλα να καθοριστεί και ο τύπος δεδομένων κάθε πεδίου. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται στην επόμενη καρτέλα. Πιο συγκεκριμένα στο πεδίο 

Content Type καθορίζεται ο τύπος δεδομένων κάθε πεδίου (Συνεχείς τιμές, 

Διακριτές, κ.α.) ενώ στο πεδίο Data Type καθορίζεται ο τύπος της μεταβλητής των 

δεδομένων (Double, Boolean, κ.α.). Στην συνέχεια πατάμε Next. 
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Σχήμα Α42 :Καθορισμός των τύπων των πεδίων 

 

Στην τελευταία καρτέλα θα πρέπει να ονοματίσουμε την δομή εξόρυξης και το 

μοντέλο εξόρυξης. Η διαδικασία αυτή κάνει χρήση των πεδίων Mining 

structure name και Mining model name αντίστοιχα. Επίσης επιλέγουμε το 

πεδίο Allow drill through για να μπορούμε να παρατηρούμε τα στοιχεία των 

clusters και πατάμε Finish. 

 
 

Σχήμα Α43 :Ονομασία της δομής εξόρυξης και του μοντέλου εξόρυξης 
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Στην τελευταία φάση δημιουργείται το μοντέλο εξόρυξης. Επιλέγουμε την καρτέλα 

Mining Models και πατάμε F5. 

  
Σχήμα Α44 :Ανάπτυξη μοντέλου εξόρυξης 

 

Με την ολοκλήρωση του μοντέλου εξόρυξης στον Deployment Progress 

παίρνουμε μια ένδειξη για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
Σχήμα Α45 :Επιβεβαίωση επιτυχούς ανάπτυξης του μοντέλου Εξόρυξης 
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Επιλέγοντας στην συνέχεια την καρτέλα Mining Model Viewer και μετά την 

καρτέλα Cluster Diagram. Μπορούμε να δούμε την μορφή του cluster.  

 
Σχήμα Α46 :Μορφή cluster του μοντέλου Εξόρυξης 

 

Επιπλέον κάνοντας δεξί κλικ σε κάποιο cluster και επιλέγοντας Drill Through 

υπάρχει η δυνατότητα να δούμε τα στοιχεία του cluster καθώς και τις τιμές που αυτά 

παίρνουν. 

 
Σχήμα Α47 :Δυνατότητα Drill Through στο cluster 
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Για να αλλάξουμε τις παραμέτρους του αλγορίθμού συσταδοποίησης επιλέγουμε την 

καρτέλα Mining Models και με δεξί κλικ πάνω στην καρτέλα του μοντέλου 

εξόρυξης επιλέγουμε Set Algorithm Parameters… . Ο προεπιλεγμένος 

αλγόριθμος συσταδοποίησης είναι ο Scalable EM, ο οποίος καθορίζει μόνος του 

τον αριθμό των clusters που θα δημιουργηθούν. 

 
Σχήμα Α48 :Αλλαγή των παραμέτρων του αλγορίθμου εξόρυξης 

 

Οι τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν στις παραμέτρους του αλγορίθμου 

συσταδοποίησης σχετίζονται με : 

• Τον αριθμό των συστάδων, σχήμα Α49 

• Τον Αλγόριθμο – Μέθοδο συσταδοποίησης, σχήμα Α50 

• Την ελάχιστη υποστήριξη, σχήμα Α51 

• Τον αριθμό των στοιχείων υποσυνόλου (cardinality), σχήμα Α52 

• Την ανοχή της συνθήκης τερματισμού, σχήμα Α53. 

 
 

Σχήμα Α49 :Καθορισμός αριθμού συστάδων 
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    Σχήμα Α50 :Καθορισμός Αλγορίθμού                                Σχήμα Α51: Καθορισμός Ελάχιστης  
                 Συσταδοποίησης                                                                       υποστήριξης 

 

 

Σχήμα Α52 :Καθορισμός Cardinality                            Σχήμα Α53 :Καθορισμός ανοχής της                                     
                                                                                                        συνθήκης τερματισμού 

 
                  
Όπως προαναφέρθηκε τα βήματα για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού μοντέλου 

εξόρυξης είναι παρόμοια με αυτά που έγιναν για την ανάπτυξη του μοντέλου 

συσταδοποίησης. Το μόνο που θα πρέπει να προσέχει κανείς είναι ποια πεδία των 

δεδομένων θα αποτελέσουν την έξοδο στο μοντέλο που αναπτύσσει (π.χ. υλοποίηση 

μοντέλου κατηγοριοποίησης) καθώς και ορισμένοι παράμετροι στον αλγόριθμό της 

εκάστοτε τεχνικής εξόρυξης. 
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