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Περίληψη
Οι εικονικές κοινότητες (virtual communities) οι οποίες αναπτύσσονται στον παγκόσµιο ιστό
(World Wide Web - WWW) αναδύονται ως ένα νέο παράδειγµα επικοινωνίας και συνεργασίας
γύρω από ένα µέσο βασισµένο στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Στην αρχή
θεωρήθηκαν ως ένα κοινωνικό φαινόµενο, αλλά σύντοµα έγινε προφανές ότι οι κοινότητες που
αναπτύσσονται στον παγκόσµιο ιστό µπορούν να έχουν τεράστια οικονοµική σηµασία και
µπορούν να παρέχουν αποτελεσµατικούς τρόπους οργάνωσης σε ορισµένες περιοχές εφαρµογών.
Μια κοινότητα γενικά έχει κάποιους κοινούς στόχους και µια διάρθωση που υποστηρίζει τις
λειτουργίες της. Παρουσιάστηκαν πολλές διαφορετικές λύσεις, αλλά έχουν αρκετές ελλείψεις στο
να περιγράψουν και να χρησιµοποιήσουν την έννοια της κοινότητας στη γενικότητά της. Αυτό
προκάλεσε την ανάγκη δηµιουργίας και υλοποίησης ενός µοντέλου εικονικών κοινοτήτων το οποίο
θα είναι αρκετά γενικό έτσι ώστε να υποστηρίζει την έννοια της κοινότητας και αρκετά
συγκεκριµένο ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί από ένα πληροφοριακό σύστηµα. Ένα τέτοιο
µοντέλο είναι το COMISM (COMmunity Interface Semantics Model) το οποίο αναπτύχθηκε
στο εργαστήριο MUSIC [1].
Σε αυτή τη διπλωµατική εργασία επιχειρήθηκε η µελέτη του µοντέλου COMISM από τη σκοπιά
της υλοποίησης και της υποστήριξης συγκεκριµένων κοινοτήτων, έγιναν οι κατάλληλες επεκτάσεις
όπου κρίθηκε απαραίτητο, και κατόπιν υλοποιήθηκε µια πλατφόρµα υποστήριξης εικονικών
κοινοτήτων σύµφωνα µε το τροποποιηµένο αυτό µοντέλο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της
διπλωµατικής εργασίας µε σκοπό να προσφέρει βασικές λειτουργίες υποστήριξης εικονικών
κοινοτήτων ανεξάρτητα από συγκεκριµένο τοµέα εφαρµογών. Η λειτουργικότητά της µπορεί να
ενσωµατωθεί και να αξιοποιηθεί από άλλα συστήµατα τα οποία χρειάζονται υποστήριξη εικονικών
κοινοτήτων σε συγκεκριµένο τοµέα εφαρµογών και που δίνουν πρόσβαση στη λειτουργικότητα
αυτή µέσω ειδικού περιβάλλοντος εργασίας (User Interface).
Η πλατφόρµα υποστηρίζει µια πληθώρα λειτουργιών συµπεριλαµβανοµένων λειτουργιών
δηµιουργίας και ενηµέρωσης εικονικών κοινοτήτων, διάρθρωσης κοινοτήτων, υποστήριξη
λεξιλογίου κοινότητας, υποστήριξη συνοµιλιών, αρχείων, συµµετοχής προσώπων που
εκπροσωπούν ρόλους µε προνόµια και υποχρεώσεις στη κοινότητα, δραστηριοτήτων µελών, κλπ.
Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, υιοθετήθηκε µια αρχιτεκτονική βασισµένη στις υπηρεσίες
λογισµικού (Service Oriented Architecture / SOA) όπου η λειτουργικότητα που υλοποιείται από
την πλατφόρµα COMISM, παρέχεται ως ένα σύνολο υπηρεσιών διαδικτύου (web services) οι
οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν από άλλα (πιθανόν ετερογενή) συστήµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αναγκαιότητα
Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει δραµατικά την έννοια των
Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) όπως αυτά ήταν γνωστά µέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του
’90. Συγκεκριµένα, η δυνατότητα εύκολης διασύνδεσης των συστηµάτων και συνεπώς των χρηστών
σε παγκόσµιο επίπεδο έχει επιφέρει µια µεγάλη αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας
τόσο σε επίπεδο οργανισµών, όσο και σε επίπεδο χρηστών. Μέσω του διαδικτύου αναπτύχθηκαν
νέες µορφές επικοινωνίας, συνεργασίας, µάθησης, αλλά και διασκέδασης. Ένα από τα νέα
παραδείγµατα είναι οι κοινότητες που αναπτύσσονται στον παγκόσµιο ιστό (World Wide Web /
WWW), µε την ονοµασία από µερικούς συγγραφείς «εικονικές κοινότητες». Μια εικονική
κοινότητα είναι µία συσχέτιση από πράκτορες (agents), οι οποίοι συνδέονται από ένα ηλεκτρονικό
µέσο και µοιράζονται µία κοινή γλώσσα, κόσµο και αξίες καθώς και κοινά ενδιαφέροντα.
Τα Πληροφοριακά Συστήµατα (ΠΣ) που υποστηρίζουν την έννοια των εικονικών κοινοτήτων
έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
•

Είναι προσπελάσιµα και χρησιµοποιούνται από ανθρώπους µε εντελώς διαφορετικό
επίπεδο γνώσης, µόρφωσης και εξοικείωσης µε την τεχνολογία σε αντίθεση µε την
πλειοψηφία των παραδοσιακών ΠΣ.

•

Είναι προσπελάσιµα µέσω ενός συνόλου εντελώς διαφορετικών τερµατικών συσκευών. Η
σηµερινή µορφή του WWW όπου το βασικό υλικό (hardware) και λογισµικό (software)
είναι ο προσωπικός υπολογιστής και ο Web browser αντίστοιχα έχει ήδη αρχίζει να
αλλάζει. Οι υπολογιστές handheld, τα κινητά τηλέφωνα, η τηλεόραση είναι ήδη µερικές
από τις νέες συσκευές που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση στο WWW.

•

Σχεδόν όλα τα ΠΣ είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους µέσω του WWW.
Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι το WWW είναι από µόνο του ένα τεράστιο ΠΣ
αποτελούµενο από εκατοµµύρια υποσυστήµατα.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανάπτυξης της πληροφορικής και την εισαγωγή της
σχεδόν σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας έχει ήδη
ξεκινήσει η µετάβαση στην επόµενη φάση η οποία αποδίδεται µε τον όρο "κοινωνία της
ληροφορίας". Στα πλαίσια αυτής της νέας φάσης ανάπτυξης οι έννοιες της εικονικής κοινότητας
(virtual community) και των "κατοικηµένων χώρων πληροφορίας" (inhabited information
spaces) έχουν σηµαίνουσα θέση.
Η ανάγκη για τη δηµιουργία της έννοιας της εικονικής κοινότητας προέκυψε από την ύπαρξη
διαφόρων προβληµάτων των χρηστών σχετικά µε την άναρχη δόµησή του WWW που αποφέρει
στην δυσκολία εύρεσης και ανάκτησης της πληροφορίας που τους ενδιαφέρει. Αναγνωρίζεται από
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όλους ότι οι υπάρχοντες τρόποι αναζήτησης πληροφορίας απέχουν πολύ από το να προσφέρουν
αποδεκτές λύσεις. Αλλά κι αν ακόµα υποθέσουµε ότι το πρόβληµα αναζήτησης πληροφορίας έχει
ήδη επιλυθεί δεν µπορούµε να ισχυριστούµε το ίδιο και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το
WWW.
Το παραπάνω προκύπτει από το γεγονός ότι το WWW δεν είναι σήµερα - και σίγουρα δεν θα
είναι στο µέλλον - ένα ακόµα ΠΣ µε µεγαλύτερες δυνατότητες απ' ότι τα σηµερινά. Το WWW
έχει εξελιχθεί, σε ένα "ζωντανό" σύστηµα µε την έννοια ότι οι χρήστες του δεν θα αναζητούν σε
αυτό µόνο χρηστικές πληροφορίες αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο τµήµα αυτού του συστήµατος.
Αναπτύσσουν (ή θα αναπτύσσουν) µέσω του συστήµατος σχεδόν όλες τις δραστηριότητες που
αναπτύσσουν στην καθηµερινή τους ζωή. Συνεπώς, το σύστηµα θα αποτελεί όχι µόνο ένα
αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας αλλά θα έχει και το ίδιο αποκτήσει δοµές παρόµοιες µε
αυτές της σηµερινής κοινωνίας. Το WWW από ένα απρόσωπο και µονολιθικό ΠΣ µετατρέπεται
σε ένα δυναµικό και συνεχώς εξελισσόµενο σύστηµα αναπτύσσοντας δοµές που µοιάζουν κατά
πολύ µε τις δοµές των ανθρώπινων κοινωνιών και της καθηµερινής µας ζωής.
Η υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων σε ΠΣ που είναι προσπελάσιµα µέσω του WWW θα πρέπει
να βασίζεται σε κατάλληλη υποδοµή η οποία να µοντελοποιεί, να οργανώνει και να παρέχει
βασικές λειτουργίες για τη διαχείριση αλλά και την λειτουργία των εικονικών κοινοτήτων. Στα
πλαίσια της διατριβής του Γιώργου Ανέστη [2] έγινε µία προσπάθεια µοντελοποίησης και
περιγραφής ενός συστήµατος το οποίο αντιµετωπίζει το παραπάνω θέµα χρησιµοποιώντας την
έννοια της κοινότητας. To µοντέλο αυτό ονοµάστηκε COMISM (το όνοµα αποτελεί σύντµηση των
αγγλικών λέξεων COMmunity Interface Semantics Model) και έδωσε µία γενική περιγραφή για
το πώς πρέπει να είναι ένα σύστηµα εικονικών κοινοτήτων έτσι ώστε να υποστηρίζονται βασικές
έννοιες κοινοτήτων. Πριν προχωρήσουµε στην περαιτέρω ανάλυση του µοντέλου αυτού θα
χρειαστεί να αναφέρουµε την έννοια της κοινότητας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στις ανθρώπινες
κοινωνίες έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη η κατανόηση του µοντέλου αυτού.
Η κοινότητα είναι ένα σύνολο ανθρώπων µεταξύ των οποίων υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος. Ο
συνδετικός αυτός κρίκος µπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός κάθε φορά (µπορεί για παράδειγµα
να είναι η ανάγκη της επιβίωσης όπως συνέβαινε στις πρωτόγονες κοινωνίες, µπορεί να είναι κοινά
ενδιαφέροντα, κοινοί στόχοι ή συµφέροντα).
Η έννοια του συνδετικού κρίκου µιας κοινότητας έχει πολύ µεγάλη σηµασία και αποτελεί στην
ουσία το λόγο ανάπτυξης µιας κοινότητας. Ο συνδετικός κρίκος µπορεί να είναι αρκετά
διαφορετικός σε κοινότητες που αναπτύσσονται σε διαφορετικά πεδία εφαρµογών. Για
παράδειγµα, ο συνδετικός κρίκος της κοινότητας των χρηστών ψηφιακής τηλεόρασης µπορεί να
είναι το κοινό τους ενδιαφέρον για συγκεκριµένα τηλεοπτικά προγράµµατα και η επιθυµία τους να
σχολιάζουν τα συµβαίνοντα στα προγράµµατα αυτά, ενώ ο συνδετικός κρίκος των φοιτητών µιας
πανεπιστηµιακής κοινότητας µπορεί να είναι η ανάγκη για επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη στη
διαδικασία της µάθησης.
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Πέρα από τη φύση του συνδετικού κρίκου υπάρχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία είναι
κοινά για σχεδόν όλα τα µέλη µιας κοινότητας. Συγκεκριµένα, σε κάθε κοινότητα αναπτύσσονται
ειδικές «διάλεκτοι», δηλαδή όροι οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο νόηµα και βάρος στα πλαίσια της
κοινότητας σε αντίθεση µε το νόηµα ή τη βαρύτητα που έχουν έξω από αυτή. Ένα ακόµα βασικό
χαρακτηριστικό κάθε κοινότητας είναι η εσωτερική της οργάνωση και δοµή, δηλαδή ο ρόλος που
έχει το κάθε µέλος µιας κοινότητας καθώς και η εξουσία, το δικαίωµα, του να προβαίνει σε κάποιες
ενέργειες. Εκτός όµως από τα δικαιώµατα που έχει κάθε µέλος υπάρχουν και οι υοχρεώσεις στις
οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται. Οι υποχρεώσεις είναι συνήθως συνυφασµένες µε τους ρόλους
που έχει ένα µέλος, ενώ η εκπλήρωσή τους έγκειται περισσότερο στην ευσυνειδησία του µέλους,
και λειτουργούν συνήθως ως «άγραφοι νόµοι».
Οι κανόνες λειτουργίας της κοινότητας καθώς και οι σχέσεις µεταξύ των µελών της είναι ένα ακόµα
βασικό στοιχείο. Μπορεί να σχετίζονται µε τους ρόλους που καλείται να διαδραµατίσει ένα µέλος
ή να αφορούν όλα τα µέλη της κοινότητας ανεξάρτητα από τους ρόλους τους. Η τήρησή τους
είναι περισσότερο δεσµευτική και αυστηρή σε σχέση µε τις υποχρεώσεις, πρέπει να
εκλαµβάνονται ως οι «νόµοι» της κοινότητας. Είναι φανερό ότι η κοινότητα συνεχώς αλλάζει,
εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου. Τόσο τα µέλη µιας κοινότητας όσο και η εσωτερική της
δοµή και οργάνωση µεταβάλλεται συνεχώς και προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες. Τέλος, στα
πλαίσια µιας κοινωνίας, µεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων αναπτύσσονται διαφόρων ειδών σχέσεις
(ανταγωνιστικές, συνεργασίας, φιλίας, κτλ.).
Πέρα όµως από τον συνδετικό κρίκο που υπάρχει µεταξύ των µελών µιας κοινότητας, όπως για
παράδειγµα τα κοινά τους ενδιαφέροντα, σηµαίνοντα ρόλο σε µία κοινότητα διαδραµατίζει η
εικοινωνία, η αλληλείδραση γενικότερα και η συµµετοχή. Τα µέλη µιας εικονικής κοινότητας δεν
είναι απλά παρατηρητές κάποιου φαινόµενου, αλλά είναι ζωντανοί οργανισµοί οι οποίοι
επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, έχουν πιθανόν συγκεκριµένους ρόλους,
αναπτύσσουν και προσπελαύνουν γνώση, κλπ.
Υπό το πρίσµα αυτό, ένα σύστηµα υποστήριξης εικονικών κοινοτήτων το οποίο δεν θα
προορίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογών, µπορεί να έχει εφαρµογή σε πολλά
διαφορετικά περιβάλλοντα. Τρία χαρακτηριστικά θεωρούνται βασικά σε ένα τέτοιο σύστηµα:
1. Να µπορεί εύκολα να επεκταθεί. Για παράδειγµα να µπορεί να επεκταθεί η
λειτουργικότητά του έτσι ώστε πέραν των βασικών ενεργειών να µπορεί να υποστηρίξει και
ενέργειες που έχουν νόηµα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογών.
2. Να µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ανάλογα µε πεδίο
εφαρµογής, αρκετά από τα δοµικά στοιχεία ενός συστήµατος υποστήριξης κοινοτήτων
µπορεί να χρειάζεται να προσαρµοστούν κατάλληλα. Για παράδειγµα το πορτραίτο των
µελών να µπορεί να πάρει τη δοµή που αρµόζει στο κατάλληλο πεδίο (π.χ. πορτραίτο
σύµφωνα µε το πρότυπο TV-Anytime για περιβάλλοντα ψηφιακής τηλεόρασης).
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3. Να µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί και να αξιοποιηθεί από άλλα συστήµατα. Το
χαρακτηριστικό αυτό έχει να κάνει τόσο µε την αρχιτεκτονική του συστήµατος, όσο και
µε τον τρόπο πρόσβασής του.
Συνεπώς, ένα σύστηµα υποστήριξης εικονικών κοινοτήτων το οποίο θα παρέχει βασικές
λειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας εικονικών κοινοτήτων και επιπλέον θα έχει και τα
παραπάνω χαρακτηριστικά θα είναι αρκετά χρήσιµο και επαναχρησιµοποιήσιµο σε πολλά
διαφορετικά περιβάλλοντα.

1.2 Στόχοι της Εργασίας
Η διπλωµατική αυτή εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη µιας πλατφόρµας υποστήριξης εικονικών
κοινοτήτων σύµφωνα µε το µοντέλο COMISM. Η λειτουργικότητα της πλατφόρµας θα µπορεί να
προσαρµόζεται και να χρησιµοποιείται από άλλα συστήµατα για την υποστήριξη κοινοτήτων στο
συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογών.
Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι της εργασίας µπορούν να συνοψιστούν στους εξής:
•

Μελέτη του µοντέλου εικονικών κοινοτήτων COMISM από τη σκοπιά της υλοποίησης και
επέκταση ή βελτίωση αυτού όπου κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να µπορεί να
προσαρµοστεί κατάλληλα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

•

Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας η οποία θα υποστηρίζει εικονικές
κοινότητες και υλοποίηση αυτής έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενσωµάτωση και χρήση της
από άλλα συστήµατα.

•

Υλοποίηση του µοντέλου δεδοµένων (data model) του αναθεωρηµένου µοντέλου
εικονικών κοινοτήτων COMISM σε σχεσιακή βάση δεδοµένων.

•

Υλοποίηση των λειτουργιών (logic) που προβλέπονται από το µοντέλο για τη διαχείριση
και λειτουργία των εικονικών κοινοτήτων.

•

Ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (web services) που θα παρέχουν τη λειτουργικότητα που
υλοποιείται από την πλατφόρµα µέσω κατάλληλα περιγεγραµµένων διεπαφών
προγραµµατισµού (programmatic interfaces).

1.3 ∆οµή Της Εργασίας
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι σχετικές εργασίες µε την παρούσα διπλωµατική εργασία και
γίνεται µία σύγκριση µε την παρούσα εργασία έτσι ώστε να αποδειχθεί η αναγκαιότητά της. Στο
κεφάλαιο 3 γίνεται µία εκτενής περιγραφή του µοντέλου COMISM έτσι όπως σχεδιάστηκε στα
πλαίσια της διατριβής του Γιώργου Ανέστη καθώς και οι αδυναµίες που διαπιστώθηκαν και οι
επεκτάσεις που θεωρήθηκαν απαραίτητο να γίνουν. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η ανάλυση των
απαιτήσεων του συστήµατος χρησιµοποιώντας περιπτώσεις χρήσης (use cases) για την περιγραφή
της λειτουργικότητας του. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν
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κατά την υλοποίηση της πλατφόρµας, αναλύονται οι υπηρεσίες διαδικτύου και η βάση δεδοµένων
Postgresql.
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος έτσι όπως υλοποιήθηκε και
αναλύονται όλα τα διαφορετικά µέρη υλοποίησης ξεχωριστά, ενώ στο κεφάλαιο 7 αναλύεται η
υλοποίηση του συστήµατος σε κάθε ένα από τα µέρη αυτά. Στο κεφάλαιο 8 γίνεται επισκόπηση
όλου αυτού του συστήµατος και παρουσιάζονται δυνατές µελλοντικές επεκτάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια επισκόπηση των εργασιών που σχετίζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα
µε την παρούσα εργασία. Συγκεκριµένα εξετάζονται τα συστήµατα των Multi-User Dungeons,
ακολουθεί η περιγραφή των τόπων συζητήσεων (forum) και της πλατφόρµας του ICDT.
2.2 Multi-User Dungeons
Ένα Multi-User Dungeon1 (MUD) είναι ένα είδος εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality)
στην οποία συµµετέχουν πολλοί χρήστες, είναι προσβάσιµο από το ∆ιαδίκτυο, είναι επεκτάσιµο
από τους χρήστες (user-extensible) και η επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων βασίζεται στο
γραπτό λόγο. Οι συµµετέχοντες, οι οποίοι συνήθως καλούνται «παίκτες», παρουσιάζονται σαν να
βρίσκονται µέσα σε ένα τεχνητά κατασκευασµένο χώρο στον οποίο βρίσκονται επίσης και οι
υπόλοιποι παίκτες οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι την ίδια χρονική στιγµή. Οι παίχτες µπορούν να
επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο. Αυτός ο εικονικός χώρος συγκέντρωσης
παρουσιάζει πολλά από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τους µηχανισµούς οι οποίοι υπάρχουν
στην πραγµατική ζωή. Εγγενείς χαρακτηριστικά αυτού του εικονικού χώρου, ωστόσο, έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο σε διάφορα κοινωνικά φαινόµενα και οδηγούν στη δηµιουργία µηχανισµών
και συµπεριφορών οι οποίες δεν συναντώνται στην πραγµατική ζωή.
Συγκεκριµένα, ένα MUD είναι ένα κοµµάτι λογισµικού, ένα πρόγραµµα, το οποίο, βασιζόµενο
στο κλασσικό µοντέλο πελάτη / εξυπηρετητή, δέχεται συνδέσεις από πολλούς χρήστες µέσω του
∆ιαδικτύου και παρέχει στον κάθε χρήστη πρόσβαση σε µια κοινή βάση δεδοµένων
αποτελούµενη από «δωµάτια» («rooms»), «εξόδους» («exits») και άλλα αντικείµενα. Κάθε χρήστης
«πλοηγείται» («browse») και διαχειρίζεται αυτή τη βάση δεδοµένων «µέσα» («inside») από τα
δωµάτια, βλέποντας µόνο τα αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο δωµάτιο που βρίσκεται και ο
ίδιος, και κινούµενος από δωµάτιο σε δωµάτιο. Ένα MUD είναι εποµένως ένα είδος εικονικής
πραγµατικότητας, ένας ηλεκτρονικά αναπαριστώµενος χώρος τον οποίο µπορούν να
επισκέπτονται οι χρήστες.
Κάθε αντικείµενο στα πλαίσια ενός MUD έχει µια περιγραφή την οποία οι χρήστες µπορούν να
δουν χρησιµοποιώντας µια συγκεκριµένη εντολή (look command). Για παράδειγµα, η περιγραφή
ενός «δωµατίου» δείχνεται αυτόµατα στο χρήστη όταν «µπαίνει» στο δωµάτιο (ενώ φυσικά µπορεί

1

Η ακριβής απόδοση του όρου στα ελληνικά θα µπορούσε να είναι «Μπουντρούµια Πολλών Χρηστών».
Στην εργασία αυτή όµως υιοθετείται η χρήση του αγγλικού όρου µιας και ήδη η χρήση του είναι αρκετά
διαδεδοµένη ενώ την ίδια στιγµή η χρησιµοποίηση µιας ελληνικής µετάφρασης δεν έχει να προσφέρει κάτι το
ουσιαστικό.
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να τη δει και αργότερα χρησιµοποιώντας την εντολή «look»). Επίσης ένας παίχτης µπορεί να δει
την περιγραφή κάποιου άλλου παίχτη. Πέρα από τα µηνύµατα που ανταλλάσσουν µεταξύ τους οι
παίχτες στα πλαίσια της επικοινωνίας τους, το σύστηµα αποστέλλει µηνύµατα αυτόµατα προς
όλους τους παίχτες όταν, για παράδειγµα, κάποιος νέος παίχτης µπαίνει σε ένα δωµάτιο ή κάποιος
που βρίσκεται ήδη σε αυτό φεύγει.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά των MUDs

Τα βασικά χαρακτηριστικά των MUDs είναι τα εξής:
Η εικοινωνία των χρηστών βασίζεται στο γρατό λόγο: Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι χρήστες
δεν χρειάζονται κάποιον ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισµό προκειµένου να χρησιµοποιήσουν κάποιο
MUD, δεν χρειάζονται για παράδειγµα ούτε κάποιον ιδιαίτερα ισχυρό υπολογιστή, ούτε ειδικές
κάρτες γραφικών ή ιδιαίτερα ευκρινείς οθόνες. Επιπλέον, ο γραπτός λόγος είναι προσιτός και
αποδεκτός από όλους τους ανθρώπους, ενώ παράλληλα, διεγείρει τη φαντασία (η οποία
διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον κόσµο των MUDs). Από την άλλη βέβαια το γράψιµο
είναι πολύ πιο αργό από την οµιλία, ενώ και η έλλειψη οπτικής επαφής εισάγει περιορισµούς.
∆εν υάρχει ο εριορισµός της ταυτότητας και της ραγµατικότητας: Η δηµιουργία ταυτότητας στη
γλώσσα των MUDs περιγράφεται ως η δηµιουργία ενός χαρακτήρα. Μέσω αυτού του χαρακτήρα
ο χρήστης γίνεται τµήµα του ιδεατού κόσµου του MUD. Ο ιδιαίτερος ρόλος αυτού του
χαρακτήρα µαζί µε τους ρόλους των άλλων παιχτών είναι µέρος της όλης αρχιτεκτονικής και των
αντιλήψεων αυτού του ιδεατού κόσµου. Ο παίχτης έχει την ευκαιρία να υποκριθεί ότι είναι
κάποιος άλλος, να δηµιουργήσει την ψευδαίσθηση (και να ζήσει µέσα σε αυτή) ότι είναι ένα µάγος
µέσα σε ένα κάστρο ή ότι βρίσκεται σε ένα διαστηµόπλοιο και συµµετέχει σε διαπλανητικά
ταξίδια! Οι ρόλοι που επιλέγουν οι παίχτες τους παρέχουν το πεδίο της αναζήτησης και της
δηµιουργίας µιας νέας ταυτότητας η οποία επιβεβαιώνει την αλήθεια (ή την αληθοφάνεια) του
όλου σεναρίου του MUD.
Συµµετοχή στη δηµιουργία και στην αλλαγή του ιδεατού κόσµου του MUD: Οι παίχτες µπορούν, υπό
κάποιες προϋποθέσεις, να δηµιουργήσουν νέα δωµάτια και αντικείµενα στη κοινή βάση δεδοµένων
του MUD και να προσδώσουν σε αυτά τα αντικείµενα κάποια συµπεριφορά χρησιµοποιώντας µια
ειδική γλώσσα προγραµµατισµού. Σε ένα MUD βρίσκονται συνήθως συνδεδεµένοι πολλοί
χρήστες κάθε χρονική στιγµή. Όλοι αυτοί οι χρήστες περιηγούνται µέσα στον ιδεατό αυτό κόσµο,
επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο και αλληλεπιδρούν µε τα αντικείµενα που
δηµιούργησαν οι άλλοι χρήστες. Έτσι, για παράδειγµα, ένας παίχτης µπορεί να δηµιουργήσει
«µαγικά χαλιά» τα οποία µπορούν να µεταφέρουν τους άλλους στα µυστικά σηµεία ενός βασιλείου.
Άλλοι παίχτες µπορεί να θέλουν να «κλέψουν» αυτά τα χαλιά για να αποκτήσουν τη δύναµη να τα
χρησιµοποιήσουν ή να τα κάνουν ακόµα πιο ισχυρά, κοκ.
Η ύαρξη «θεών», «θνητών», «µάγων» και «αθανάτων»: Σε κάθε MUD υπάρχουν χρήστες οι οποίοι
έχουν µεγαλύτερη «δύναµη» από κάποιους άλλους, έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να εκτελούν
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ενέργειες στα πλαίσια του ιδεατού κόσµου του MUD τις οποίες δεν µπορούν να εκτελέσουν οι
άλλοι παίχτες, υπάρχει δηλαδή µια ιεραρχία. Έτσι για παράδειγµα, οι κατασκευαστές ενός MUD
ονοµάζονται συνήθως «θεοί» («gods») και βρίσκονται στην κορυφή. Αυτοί έχουν τη µεγαλύτερη
δύναµη από όλους τους άλλους. Μπορούν να αλλάζουν τµήµατα του ιδεατού κόσµου του MUD,
να διώχνουν (να εξοστρακίζουν) κάποιους παίχτες οι οποίοι παρέβησαν του κανόνες, κοκ. Κάτω
από τους «θεούς» υπάρχουν οι «µάγοι» («wizards», «witches» ή «wazzes» ουδετέρου γένους). Ο
ρόλος τους είναι να βοηθούν τους «θεούς» στη διαχείριση του MUD και έχουν κι αυτοί µεγάλη
δύναµη. Οι «θεοί» και οι «µάγοι» είναι ειδικές κατηγορίες παιχτών οι οποίοι έχουν το ρόλο της
διαχείρισης και της αστυνόµευσης του MUD. Μπορούν να εκτελέσουν ενέργειες (δηλαδή εντολές)
τις οποίες δεν µπορούν οι άλλοι παίχτες. Είναι δηλαδή κάτι σαν «διαχειριστές συστήµατος»
(«system administrators») ή «υπέρ-χρήστες» («super-users»). Τέλος υπάρχουν και οι «θνητοί»
(«mortals») οι οποίοι είναι οι απλοί παίχτες. Ένας «θνητός» µπορεί να γίνει «µάγος» αν µε βάση τη
δραστηριότητά του στα πλαίσια του MUD συγκεντρώσει αρκετούς «βαθµούς» και αποκτήσει
ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις (σχετικές µε τη γλώσσα προγραµµατισµού του MUD). Σε κάποια
MUDs ίσως να υπάρχουν «µαθητευόµενοι» («apprentices»), µεγάλοι και µικροί «θεοί», κοκ.
2.2.1 Κατηγοριο=οίηση των MUDs
Τα MUDs έχουν εξελιχθεί προς διάφορες κατευθύνσεις από τη στιγµή της δηµιουργίας τους το
1979. Η κατηγοριοποίησή τους µπορεί να γίνει είτε µε βάση το λογισµικό από το οποίο
προήλθαν είτε µε βάση τον τύπο τους [3]. Συγκεκριµένα, η πρώτη κατηγοριοποίηση βασίζεται στο
γεγονός ότι τα περισσότερα MUDs δηµιουργήθηκαν είτε από ιδέες είτε από λογισµικό
δανεισµένα από προηγούµενα MUDs. Υπάρχει έτσι µια οµοιότητα µεταξύ τους η οποία
προσιδιάζει τη σχέση του πατέρα προς τα παιδιά του.
2.2.1.1 Κατηγοριο=οίηση µε βάση το λογισµικό του εξυ=ηρετητή

Η πρώτη κατηγοριοποίηση λοιπόν γίνεται µε βάση το λογισµικό στο οποίο στηρίζεται ο
εξυπηρετητής του MUD. Εν γένει, ο πηγαίος κώδικας αυτού του λογισµικού είναι διαθέσιµος στον
καθένα. Κατά συνέπεια ένας προγραµµατιστής µπορεί να πάρει τον κώδικα ενός MUD, να τον
τροποποιήσει αλλάζοντας κάποια τµήµατα ή γράφοντάς τα από την αρχή, να προσθέσει νέα
χαρακτηριστικά ή να αφαιρέσει υπάρχοντα και τέλος να διαθέσει αυτόν τον κώδικα στο διαδίκτυο
ως ένα νέο MUD πιθανότατα µετονοµάζοντάς το.
Το πρώτο MUD (το MUD1) δηµιουργήθηκε το 1979 από τους Roy Trubshaw και Richard
Bartle οι οποίοι ήταν τότε φοιτητές στο πανεπιστήµιο του Essex στην Αγγλία. Όλα τα MUDs τα
οποία αναπτύχθηκαν βασιζόµενα στον κώδικα του Bartle θεωρείται ότι ανήκουν στην οικογένεια
των «Essex MUDs». Ένα από τα πρώτα MUDs ήταν επίσης και το Scepter. Το 1988 ο Alan Cox
πήρε κάποιες από τις ιδέες του MUD1 και έγραψε το AberMUD, ενώ παράλληλα διέθεσε τον
πηγαίο κώδικα στο διαδίκτυο. Παρόµοια, ως διάδοχος του Scepter εµφανίζεται το 1993 το
Mordor.
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Από την τρίτη έκδοση του AberMUD και µεταξύ του 1988 και 1990 δηµιουργήθηκαν τα:
LPMud, DUM, Diku και TinyMUD. Στη συνέχεια το DUM ξαναγράφτηκε και έτσι προέκυψε το
DUMII. Από τα TinyMUD και DikuMUD δηµιουργήθηκαν πάρα πολλά άλλα MUDs.
Τα MUDs τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Diku συνήθως µοιάζουν µεταξύ τους περισσότερα
από ότι τα µέλη άλλων οικογενειών. Αυτό οφείλεται στο ότι διανέµονται ως πλήρης παιχνίδια µε
προκατασκευασµένους κόσµους, παρά σαν πλατφόρµες στις οποίες µπορεί να βασιστεί κάποιος
προκειµένου να κατασκευάσει ένα δικό του σύστηµα. Μια συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι
τα MUDs της οικογένειας Diku έχουν ισχυρή την αίσθηση µιας κοινής κουλτούρας.
Τα MUDs της οικογένειας LP είναι πιο δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν διότι αποτελούνται από
δύο επίπεδα, αυτό του «οδηγού» («driver») και της «βιβλιοθήκης» «mudlib». Ο οδηγός είναι
υπεύθυνος για τη διαχείριση λειτουργιών χαµηλού επιπέδου όπως η διαχείριση των συνδέσεων και
η µετάφραση της εσωτερικής γλώσσας του MUD, της LPC. Η βιβλιοθήκη, η οποία είναι
γραµµένη σε LPC, περιλαµβάνει τον parser, τη βάση δεδοµένων, το σύνολο των διαθέσιµων
εντολών, κτλ.
Με βάση τα παραπάνω το γενεαλογικό δέντρο των MUDs δείχνεται στο επόµενο σχήµα:
Essex MUDs

Scepter

Early AberMUD

Quest for
Mordor

AberMUD

Scepter
Chalacyan
Nights

Isengard

Mordor
Diku

…

DUM

Tiny

LP

DUMII

…

Silly

Pirate Copper

Vie
TinyMOO

…

UberMUD TinyMUSH

…
Σχήµα 1: Το γενεαλογικό δέντρο των MUDs
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2.2.1.2 Κατηγοριο=οίηση µε βάση τον τύ=ο τους

Μέχρι σήµερα, η κατηγοριοποίηση των MUDs βάση του τύπου τους, στηρίζεται σε ένα µόνο
κριτήριο. Κατά συνέπεια τα MUDs χωρίζονται σε δύο µεγάλες οµάδες: τα «κοινωνικού
ροσανατολισµού» («social-oriented») και τα «εριέτειας ή µάχης» («adventure or combat oriented»).
Τα παραδοσιακά MUDs περιπέτειας είναι σαν παιχνίδια στα οποία η συγκέντρωση πολλών
βαθµών οδηγεί τον παίχτη σε ανώτερα επίπεδα δύναµης και γοήτρου. Περιλαµβάνουν µάχες µε
τέρατα, σφαγές και αιµατοχυσίες. Όλοι ανταγωνίζονται µε όλους προκειµένου να αποκτήσουν
τους πόρους (resources) που θα τους φέρουν σε ισχυρότερη θέση σε σχέση µε τους άλλους. Ένα
σηµαντικό πρόβληµα που παρουσιάζεται σε αυτού του τύπου τα MUDs είναι το πρόβληµα της
«ανανέωσης» («replenishing»), το οποία παρουσιάζεται όταν όλοι οι πόροι εξαντληθούν ή όταν
κάποιος φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος τα MUDs της
δεκαετίας του ’80 είχαν υιοθετήσει αυτό που αποκαλούσαν «GroundhogDay». Με βάση αυτή την
τεχνική το σύστηµα περιοδικά επαναφέρεται σε κάποιες αρχικές συνθήκες («reset»), όπου όλα τα
στοιχεία του ιδεατού κόσµου του MUD ανανεώνονται. Το µόνο που έµενε αµετάβλητο ήταν οι
βαθµολογίες των παιχτών και οι εµπειρίες τους. Τα Dikus και LPs MUDs εισήγαγαν µια άλλη
τεχνική στην οποία όταν ένα αντικείµενο καταστρέφεται ή εξαντλείται σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα ένα υποκατάστατο θα µπει στη θέση του. Έτσι εξασφαλίζεται µια διαρκής ισορροπία.
Τα «κοινωνικά» MUDs άρχισαν να εµφανίζονται όταν οι άνθρωποι προσπάθησαν να διερευνήσουν
το ενδεχόµενο µιας λιγότερο «µακάβριας» και «αιµατηρής» αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας
χρησιµοποιώντας την ίδια τεχνολογία. Η ιδέα ενός κοινωνικού MUD στο οποίο µπορεί να
υπάρχει ή να µην υπάρχει κάποια ιεραρχία, αλλά στο οποίο σίγουρα δεν θα υπάρχουν
συγκεκριµένοι στόχοι, σύστηµα βαθµολόγησης και φόνοι άρχισε να εµφανίζεται όταν ο James
Aspnes δηµιούργησε το TinyMUD το 1988 στο πανεπιστήµιο Carnegie-Mellon. Στη συνέχεια
υπήρξαν πολλοί απόγονοι τόσο του ίδιου του TinyMUD όσο και της γενικής ιδέας του κοινωνικού
MUD που εισήγαγε. Έτσι άρχισαν να κατασκευάζονται MUDs στα οποία δεν υπήρχε βία, όπου ο
κάθε «πολίτης» (και όχι µόνο οι «µάγοι») είχε τη δυνατότητα να αλλάζει τον κόσµο και να
δηµιουργεί νέα αντικείµενα, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να «σκοτώνει».
O Pavel Curtis, ο οποίος έχει συµµετάσχει στη δηµιουργία του TinyMOO, στο αναφέρει ότι:
‘‘ένα MUD πρέπει να µην έχει ένα συγκεκριµένο σκοπό (goal-oriented), να µην έχει αρχή και
τέλος, να µην έχει «σκορ» καθώς και τις έννοιες της «νίκης» ή της «επιτυχίας» ’’ [5]
Αν και οι χρήστες των MUDs συχνά αποκαλούνται παίχτες, τα MUDs στην πραγµατικότητα δεν
είναι παιχνίδια.
Ένα MUD είναι επεκτάσιµο από «µέσα», ο χρήστης µπορεί να προσθέτει νέα αντικείµενα στη
βάση δεδοµένων του συστήµατος.
Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά όµως αποκλείονται όλα τα άλλα MUDs εκτός από το
TinyMUD και τους απογόνους του. Για αυτόν ακριβώς το λόγο προτείνονται δύο πιο γενικά
κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των MUDs [5]:
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α) Το βαθµό επεκτασιµότητας και τροποποίησης του MUD από τους χρήστες του και τους
διαχειριστές του.
β) Τη µέθοδο που χρησιµοποιεί το MUD για την «ανανέωσή» του.
Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά (η τροποποίηση και η ανανέωση) µπορούν να βαθµονοµηθούν
σε µια κλίµακα. Για την ανανέωση η κλίµακα εκτείνεται από το σηµείο όπου δεν υπάρχει
καθόλου ανανέωση (no reset), συνεχίζει µε τη βαθµιαία ανανέωση (gradual reset) και καταλήγει
στη συνολική ανανέωση (GroundhogDay). Ο βαθµός επεκτασιµότητας και τροποποίησης ενός
MUD µπορεί να περιλαµβάνει: πλήρη τροποποίηση από όλους τους χρήστες («full building»),
τροποποίηση από τους περισσότερους χρήστες («unrestricted building»), τροποποίηση από
µερικούς χρήστες όπως οι διαχειριστές («restricted building»), καθόλου τροποποίηση. Μια
χονδρική κατηγοριοποίηση των MUDs µε βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και τις προαναφερθείσες
κλίµακες δείχνεται στο σχήµα που ακολουθεί:

Groundhog
Day

AberMUD
DUM

LPMud
Gradual
resets

DikuMUD

UberMUD
No resets

TinyMUD

No building

Restricted
building

Unrestricted
building

Full
building

Σχήµα 2: Μια χονδρική κατηγοριοποίηση των MUDs µε βάση το κριτήριο της «τροποποίησης» και της
«ανανέωσης»

2.3 Τό=οι Συζητήσεων (Forums)
Οι Τόποι Συζητήσεων (Forums) είναι συζητήσεις µεταξύ χρηστών οι οποίες πραγµατοποιούνται
µε την ανταλλαγή µηνυµάτων χρησιµοποιώντας δίκτυα υπολογιστών. Σε αυτά τα forums, οι
άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορία, απόψεις, και λύσεις σε διάφορα προβλήµατα σε µία µεγάλη
ποικιλία θεµάτων. Με αυτή την ανταλλαγή, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να δείξουν τα
ενδιαφέροντα τους και να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα των άλλων.
Τα forums, µπορούν να θεωρηθούν ως στοιχειώδεις µορφές κοινότητας, αφού κάθε «θέµα» του
µπορεί να χαρακτηριστεί ως ο συνδετικός κρίκος που αναφέραµε στο πρώτο κεφάλαιο. Επίσης
υπάρχουν και διάφοροι ρόλοι µε προνόµια για κάθε χρήστη του forum ξεχωριστά (διαχειριστής,
ειδικός θέµατος, απλός χρήστης). Από κει και πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη δοµή η οποία θα
µπορούσε να περιγράψει µια δοµηµένη κοινωνία (εξάλλου δεν είναι αυτός ο σκοπός των forums).
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Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα forums κατηγοριοποιούνται σε αυτές που αφορούν τις
λειτουργίες τους και σε αυτές που αφορούν τη διαχείριση τους. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή
των δυνατοτήτων αυτών οργανωµένων ανά κατηγορία.
Λειτουργίες

Αρχικά τα forums παρέχουν ένα κλειστό και εξουσιοδοτηµένο περιβάλλον συζήτησης.
Οποιοσδήποτε θέλει να συµµετέχει σε αυτό χρειάζεται να έχει τα απαραίτητα στοιχεία
πρόσβασης σε αυτό τα οποία καθορίζουν την ταυτότητα του και είναι µοναδικά. ∆εν µπορεί
κάποιος ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από το σύστηµα να στείλει µηνύµατα ή να επικοινωνήσει µε
άλλα µέλη του forum.
Επίσης κάθε forum ασχολείται µε ένα συγκεκριµένο θέµα συζητήσης. Αυτή η οργάνωση
αποσκοπεί στην ευκολότερη εύρεση του θέµατος που ενδιαφέρει τους χρήστες και την
ελαχιστοποίηση των µηνυµάτων που δεν έχουν σχέση µε το θέµα αυτό.
Τέλος, υπάρχει ένα εργαλείο για να διευκολύνει την ανάγνωση, εγγραφή και φιλτραρίσµα των
µηνυµάτων. Για την ευκολότερη ανάγνωση των µηνυµάτων χρησιµοποιείται ιεραρχική δοµή στην
οποία το αρχικό µήνυµα εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης έχοντας ένα σύµβολο +
δίπλα του. Κάνοντας κλικ στο σύµβολο αυτό εµφανίζονται τα µηνύµατα που σχετίζονται µε αυτό
κάτω δεξιά του. Για την εγγραφή υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία µορφοποίησης κειµένου
(έντονα, πλάγια, αλλαγή χρώµατος) καθώς και η δυνατότητα προσθήκης εικονιδίων τα οποία
βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των αισθηµάτων αυτού που γράφει το συγκεκριµένο µήνυµα.
∆ιαχείριση

Το πιο σηµαντικό θέµα στις δυνατότητες διαχείρισης είναι το λογισµικό που βοηθά στη
διαχείρισή του. Το λογισµικό αυτό παρέχει στατιστικά στοιχεία για τα forum που αφορούν τον
αριθµό χρηστών, την ποσότητα µηνύµατων που αναγνώστηκαν ανά βδοµάδα, πόσα µηνύµατα
δηµιουργήθηκαν ανά βδοµάδα, το µέσο όρο δηµιουργίας µηνυµάτων ανά χρήστη και τις
αναγνώσεις ανά χρήστη. Επίσης δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής και διαγραφής θεµάτων, καθώς
και την παροχή προνοµίων σε κάποιους χρήστες που έχουν ιδιαίτερους ρόλους (διαχειριστής ή
ειδικός του θέµατος) .
Επίσης υπάρχει ένα άτοµο ο οποίος θα είναι ο διαχειριστής του συστήµατος αυτού. Ο
διαχειριστής έχει πρόσβαση στο λογισµικό που αναφέρθηκε παραπάνω και είναι υπεύθυνος για
την οµαλή λειτουργία του συστήµατος.
Τέλος υπάρχει µια οµάδα ατόµων για το κάθε θέµα που χαρακτηρίζονται ως οι ειδικοί του
θέµατος αυτού. Αυτή η οµάδα είναι υπεύθυνη να συµµετέχει στο συγκεκριµένο forum δίνοντας
λύσεις στις απορίες των άλλων µελών που συµµετέχουν σε αυτό το forum.
Ακολουθούν κάποια γενικά χαρακτηριστικά των forums:
Πελάτης

Υπάρχει αυτόµατη εγγραφή στα θέµατα που τον ενδιαφέρουν. Κατά την εγγραφή του ως µέλος
επιλέγει τα θέµατα τα οποία τον ενδιαφέρουν χωρίς να χρειάζεται να εγγράφεται σε κάθε θέµα
ξεχωριστά. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει ευρύ ή στενό µέγεθος του περιβάλλοντος
εργασίας καθώς ειδοποιήσεις email και µηνύµατα. Τέλος, υπάρχει η υποστήριξη για εγγραφή σε
υπό-forums.
∆ιαχείριση

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής, επεξεργασίας περιεχοµένου και αλλαγής σειράς των
µηνυµάτων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης και διαγραφής χρηστών καθώς και η
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δηµιουργία υπό-forum. Υπάρχουν και τα στατιστικά του forum καθώς και η δυνατότητα φύλαξης
των µηνυµάτων. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ορισµού του διαχεριστή ενός συγκεκριµένου forum.
Από πλευράς συντήρησης υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας και διαγραφής όλων των forums
καθώς και να ανοίγει ή να κλείνει κάποιο forum. Κάποιοι χρήστες µπορούν να εξαιρεθούν αν
χρειαστεί. Υπάρχουν στατιστικά για όλο το σύστηµα καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης όλων
των µηνυµάτων του συστήµατος. Τέλος, υπάρχει αυτόµατη προβολή ενός µηνύµατος σε όλα τα
forums.
Πληθυσµός

Η αύξηση του πληθυσµού γίνεται αυτόµατα, υπάρχουν ώρες στις οποίες ανοίγουν και κλείνουν τα
forum, υπάρχουν οµάδες σχετικές µε αυτά καθώς και άτοµα τα οποία είναι συντονιστές.
Περιβάλλον Εξυ=ηρετητή

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές µέθοδοι για τη σύνδεση των βάσεων δεδοµένων µε εξυπηρετητές
και αντίστροφα. Το mod_perl έχει γίνει βασικό για τις βιοµηχανίες και τα περισσότερα forums
χρησιµοποιούν αυτό. Ο λόγος που χρησιµοποιείται το mod_perl αντί της απλής perl / cgi είναι
επειδή µετά από µετρήσεις που έγιναν [4] τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η απόδοση της
υλοποίησης για το mod_perl είναι 10 φορές γρηγορότερη από αυτήν της απλής perl.
Ένα παράδειγµα πλατφόρµας εξυπηρετητή είναι ένας Sun E45000 µε 8 x 450MHz CPUS, 8Gb
RAM και 144Gb σκληρό δίσκο. Η σύνδεση στο internet γίνεται µε 32Mbps. Υπάρχει και ένα
µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την ανάκτηση των δεδοµένων σε περίπτωση σφάλµατος το
οποίο αποτελείται από ένα Sun E450, 4 x 450 MΗz CPU και 4 Gb RAM. Τέλος υπάρχει και ένα
µηχάνηµα το οποίο έχει ως χρήση να εµφανίζει ένα µήνυµα συγνώµης για τη δυσλειτουργία το
οποίο βρίσκεται σε µία ISDN γραµµή για να καλύπτει τη χειρότερη δυνατή περίπτωση.
2.4 Η =λατφόρµα ICDT
Η πλατφόρµα ICDT (Information Communication Distribution Transaction) [15] είναι ένα
εικονικό περιβάλλον βασισµένο στο web µε σκοπό την υποστήριξη κατανεµηµένων οµάδων και
κοινοτήτων. Η πλατφόρµα αυτή είναι αποτέλεσµα ερευνών και ανάπτυξης που
πραγµατοποιήθηκαν στο κέντρο INSEAD για προχωρηµένες µορφές εκµάθησης το 1994 στον
τοµέα του σχεδιασµού λογισµικού για οµάδες και για συνεργατική, κατανεµηµένη εκµάθηση.
Έχουν υλοποιηθεί πολλές διαφορετικές εκδόσεις αυτής της πλατφόρµας και χρησιµοποιούνται
ενεργά για την υποστήριξη ενός αριθµού εφαρµογών, συµπεριλαµβάνοντας:
Εικονικές κοινότητες εκµάθησης και ανταλλαγής γνώσεως

H πλατφόρµα ICDT έχει εφαρµοστεί για την υποστήριξη µαθηµάτων και εργαστηρίων σε σχολές
επιχειρήσεων, πλήρως διαδικτυακά προγράµµατα όπως σχολές επιχειρήσεων στην Κοπεγχάγη
Global Executive MBA, καθώς και για την υποστήριξη δικτύων µάθησης όπως το Σουηδικό
συµβούλιο ανταλλαγής SME εικονικής εκµάθησης και δίκτυο εξάσκησης το οποίο αποτελείται
από µερικές εκατοντάδες διανεµηµένους διαχειριστές ανταλλαγών.
Εφαρµογές οργάνωσης κειµένων και εργασιών

Η ICDT πλατφόρµα έχει εφαρµοστεί για την υποστήριξη διανεµηµένων οµάδων για την
εκπλήρωση εργασιών που συµµετέχουν στις R&D εργασίες (π.χ. IST Projects EdComNet,
eCamp, Leonardo Project TRAM).
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Εφαρµογές ανά=τυξης και κατανοµής υ=ηρεσιών και =ροϊόντων

H ICDT πλατφόρµα χρησιµοποιήθηκε το 1999 για την υποστήριξη µιας κοινότητας που
αποτελείται από µερικές εκατοντάδες χρήστες παγκοσµίως, που ασχολούνται µε την ανάπτυξη και
διανοµή εξοµοιώσεων πολυµέσων (EIS Simulation Community).

Σχήµα 3: Εφαρµογές της πλατφόρµας ICDT

Η πλατφόρµα αυτή εξειδικεύεται στην ανάπτυξη της επικοινωνίας σε περιβάλλοντα κοινοτήτων τα
οποία έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή γνώσεως, οργάνωση εργασιών και διανοµή υπηρεσιών και
προϊόντων µε αποτέλεσµα να µην καλύπτει την έννοια της κοινότητας στη γενικότητα που την
καλύπτει το σύστηµα COMISM. Βασικές έννοιες όπως η διάλεκτος, ο τόπος της κοινότητας,
ψηφιακή βιβλιοθήκη, ιστορικό µελών δεν υποστηρίζονται. Εξάλλου δεν είναι αυτός ο σκοπός του
µοντέλου ICDT - είναι απλά να επεκτείνει το υπάρχον περιβάλλον επιχειρήσεων.
Στο θέµα της λειτουργικότητας, η πλατφόρµα ICDT συµπεριλαµβάνει χαρακτηριστικά που έχουν
σκοπό την παροχή αποτελεσµατικών καναλιών (πραγµατικού χρόνου ή ασύγχρονα) πληροφορίας,
επικοινωνίας, διανοµής και συναλλαγής που χρησιµοποιούνται από τη κοινότητα των χρηστών (οι
χρήστες είναι οι ίδιοι που παρέχουν και δέχονται την πληροφορία) µε σκοπό:
Να αυξήσουν την εµφάνιση των χρηστών (άτοµα, οµάδες, καθώς και πράκτορες λογισµικού), οι
«χώροι αλληλεπίδρασης» µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να δηµιουργηθούν δυναµικά, καθώς
και τα «στοιχεία γνώσης» που συµπεριλαµβάνονται, να προσπελαστούν και να ανταλλαχθούν µέσω
της πλατφόρµας αυτής.
•

Να βελτιώσουν και να δραστηριοποιήσουν την επικοινωνία, την ανταλλαγή γνώσεως, και
την ουσιαστική συνεργασία µεταξύ χρηστών.

•

Να υποστηρίξουν την αποδοτική και αποτελεσµατική έκδοση, ανταλλαγή και παράδοση
ψηφιακού περιεχοµένου και υπηρεσιών διαφορετικών τύπων.

•

Να παρέχουν ένα περιβάλλον για επίσηµες, σχετικές την ροή εργασιών συναλλαγές
µεταξύ χρηστών

Από την σκοπιά του χρήστη, οι ουσιαστικές λειτουργίες της πλατφόρµας ICDT περιλαµβάνουν:

14

Κεφάλαιο 2

Σχετικές Εργασίες

- Κοινωνική συνείδηση και ηµιδιαφάνεια µέσω ενός µονίµου δωµατίου συζήτησης της κοινότητας
παρέχοντας τη δυνατότητα να δει κάθε στιγµή ποιος είναι αυτή τη στιγµή συνδεδεµένος στο
σύστηµα, καθώς και να γνωρίσει και να επικοινωνήσει µε άλλους χρήστες ανεπίσηµα.
- Πρόσβαση σε προσαρµόσιµα προφίλ χρηστών και οµάδων παρέχοντας διαφάνεια στα άτοµα
και οµάδες µέσα στην κοινότητα, το οποίο µπορεί να παρουσιαστεί δυναµικά
- Ενσωµατωµένος χώρος ειδήσεων που αυξάνει την επικοινωνία των σχετικών γεγονότων µε την
κοινότητα.
- ∆υνατότητα εύκολης εισαγωγής και αλλαγής χώρων ορισµένων από το χρήστη και στοιχείων
γνώσεως διαφορετικών τύπων (από απλές συνεισφορές κειµένων µέχρι υλικό πολυµέσων,
δοµηµένες παρουσιάσεις, αρχεία html, λογισµικό, φόρµες και ερωτηµατολόγια, κλπ).
- ∆υνατότητα της εύκολης προσαρµογής και οργάνωσης του που και πώς βρίσκονται τα στοιχεία
γνώσεως µέσα στην κοινότητα.
- Ευκολία στην συµπερίληψη ή επισύναψη οποιουδήποτε τύπου ψηφιακού περιεχοµένου σχετικού
µε τα στοιχεία γνώσεως, συµπεριλαµβάνοντας οποιασδήποτε µορφής λογισµικού και πολυµέσων
(όπως συνεδρίες εξοµοίωσης).
- ∆υνατότητα κατασκευής µοναδικής διεύθυνσης URL για κάθε χώρο και στοιχείο γνώσεως
Συµπερίληψη µηχανισµού βαθµολογίας για κάθε στοιχείο γνώσεως.
- Συµπερίληψη µηχανισµών προώθησης email σε κάθε στοιχείο γνώσεως.
- ∆υνατότητα ορισµού δυναµικών συνδέσµων µεταξύ στοιχείων γνώσεως που αναπαριστούν
προσωπικούς δρόµους µέσα στο χώρο και το περιεχόµενο της πλατφόρµας.
- ∆υνατότητα ορισµού της εµφάνισης (ποιος µπορεί να δει τι) και της επεξεργασίας (ποιος µπορεί
να αλλάξει τι) των στοιχείων γνώσεως των ατόµων ή των οµάδων.
- ∆υνατότητα δυναµικής δηµιουργίας και συνεισφοράς σε συνεχόµενες συζητήσεις forum καθώς
και βελτιωµένες µε εικονίδια άµεσες συζητήσεις µε ενσωµατωµένη δυνατότητα αποθήκευσης της
συζήτησης και σύνοψης..
- ∆υνατότητα ορισµού δυναµικά συναντήσεων µε τη δηµιουργία και τη συµµετοχή σε δωµάτια
συζητήσεων πραγµατικού χρόνου, συµπεριλαµβάνοντας µαυροπίνακες καθώς και δυνατότητες
οµιλίας µε ήχο και εικόνα.
- Εύκολη δοµή, διανοµή, ανέβασµα και κατέβασµα οποιουδήποτε τύπου ψηφιακού περιεχοµένου
(π.χ. µαθήµατα).
- ∆υνατότητα διάφανης πρόσβασης στο ιστορικό των ενεργειών των άλλων χρηστών (ποιος έκανε
τι, που και πότε).
- ∆υνατότητα επιλογής µεταξύ διαφορετικών τρόπων προβολής για να φαίνονται µε τον καλύτερο
τρόπο τα στοιχεία γνώσεως που συµπεριλαµβάνονται σε κάθε χώρο αλληλεπίδρασης µέσα στη
πλατφόρµα.
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- Λειτουργίες διαχείρισης της πλατφόρµας υποστηρίζοντας τη δυναµική δηµιουργία και
επεξεργασία νέων χώρων κοινότητας, ορισµό ρόλων (χρήστες, οργανωτές, διαχειριστές) µε
διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης, και άλλα χαρακτηριστικά διαχείρισης.
- Προσβασιµότητα οποιαδήποτε στιγµή και οπουδήποτε στο web (εκτός για την περίπτωση της
συνοµιλίας σε πραγµατικό χρόνο όπου χρειάζεται το κατέβασµα ενός plugin)
Η πλατφόρµα ICDT είναι βασισµένη σε µία εννοιολογική εργασία που αναπτύχθηκε για να
αναγνωρίσει την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα των περιβαλλόντων συνεργασίας οµάδων
ατόµων.
2.4.1 To εννοιολογικό µοντέλο στο ο=οίο βασίστηκε

Το µοντέλο ICDT επιφέρει το διαχωρισµό του χώρου των ευκαιριών για ανάπτυξη επιχειρήσεων
που δηµιουργήθηκε από το διαδίκτυο σε τέσσερεις «εικονικούς χώρους»:
Εικονικός χώρος πληροφορίας
Εικονικός χώρος επικοινωνίας
Εικονικός χώρος συναλλαγής
Εικονικός χώρος διανοµής
H βασική υπόθεση της εργασίας για το µοντέλο ICDT είναι ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να
θεωρηθούν ως δίκτυα από πράκτορες οι οποίοι συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται µε ανάλογο
τρόπο όπως οι οικονοµικοί πράκτορες που συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται στην παγκόσµια
οικονοµία.
Σύµφωνα µε το ICDT µοντέλο, η δηµιουργία παρουσίας στο νέο εικονικό χώρο πληροφορίας
(VIS παρουσία – Σχήµα 4) αποκαλύπτει την πρόθεση ενός οικονοµικού πράκτορα (π.χ. µια
επιχείρηση, ένας επαγγελµατίας) να εκµεταλλευτεί το διαδίκτυο ως ένα πλουσιότερο κανάλι για
ανταλλαγή πληροφορίας για αυτόν και για τις δραστηριότητες µε άλλους πράκτορες, και έτσι να
αυξήσει την εµφάνιση του στην αγορά.
Η παρουσίαση στον εικονικό χώρο διανοµής αποκαλύπτει τις στρατηγικές που αποσκοπούν στην
εκµετάλλευση του διαδικτύου ως ένα αποτελεσµατικό κανάλι για διανοµή παγκοσµίως υπηρεσιών
στο διαδίκτυο και ψηφιοποιηµένων προϊόντων.
Η παρουσίαση στον εικονικό χώρο συναλλαγών αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές που
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως ένα χαµηλού κόστους κανάλι για συναλλαγές µεταξύ
επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και πελατών όπως τιµολόγια και πληρωµές.
Τέλος η παρουσίαση στον εικονικό χώρο επικοινωνίας αποκαλύπτει την πρόθεση της χρήσης του
διαδικτύου ως ένα κανάλι για παρατήρηση και επιρροή επικοινωνιών που αφορούν επιχειρήσεις
µεταξύ οικονοµικών πρακτόρων που λειτουργούν στο διαδίκτυο µέσω της δηµιουργίας εικονικών
κοινοτήτων οι οποίες προσπελάζονται από πιθανούς ή υπάρχοντες πελάτες, συνεργάτες,
οργανώσεις πελατών ή ακόµα και ανταγωνιστές. Ακολουθεί το σχήµα µε τους εικονικούς χώρους
του µοντέλου ICDT όπως παρουσιάστηκαν σε αυτή την υπο-ενότητα.
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Σχήµα 4: Εικονικοί χώροι του µοντέλου ICDT

2.4.2 Πλατφόρµες για λογισµικό οµάδων ατόµων και εικονικοί χώροι αλληλε=ίδρασης

Οι πλατφόρµες για λογισµικό οµάδων ατόµων µπορούν να χαρακτηριστούν ως η «ηλεκτρονική»
επέκταση του παραδοσιακού οργανωτικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης, όπως για παράδειγµα
ο τόπος στον οποίο οι πράκτορες πραγµατοποιούν επιχειρησιακές δραστηριότητες µε την
ανταλλαγή πληροφορίας, επικοινωνώντας µεταξύ τους, διανέµοντας διάφορα «εσωτερικά»
προϊόντα και υπηρεσίες, και συµµετέχοντας σε επίσηµες συναλλαγές. Χρησιµοποιώντας τους
ίδιους όρους που αναφέρθηκαν στο µοντέλο ICDT, η εργασία για τις πλατφόρµες αυτές χωρίζει
το νέο περιβάλλον αλληλεπίδρασης που δηµιουργήθηκε από τις πλατφόρµες σε τέσσερεις
«εσωτερικούς» εικονικούς χώρους που εµφανίζονται στο Σχήµα 5: Ένα εσωτερικό χώρο
πληροφορίας (I-VFS), ένα εσωτερικό χώρο επικοινωνίας (I-VCS), ένα εσωτερικό χώρο διανοµής
(I-VDS) και ένα εσωτερικό χώρο συναλλαγών (I-VTS).

Σχήµα 5: Επεκτείνοντας το παραδοσιακό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι πράκτορες
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Η εργασία στο Σχήµα 5 µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περιγραφή του χώρου των ευκαιριών τις
οποίες έχουν οι πράκτορες για να βελτιώσουν την οργανωτική τους απόδοση και
αποτελεσµατικότητα µέσω των πλατφορµών αυτών. Το I-VIS παρέχει κανάλια για οργανωτικούς
πράκτορες για να αυξήσουν την εµφάνιση τους στην εταιρεία ή να προσπελάσουν πληροφορία για
άλλους πράκτορες. Μπορεί να αποτελείται από απλούς καταλόγους («ποιος κάνει τι; ποιος έχει
ποιες ικανότητες;», κτλ) ή να πάρει τη µορφή µιας πιο σοφιστικής εικόνας της εταιρείας
συµπεριλαµβάνοντας πληροφορία για όλους τους πράκτορες, πηγές και διεργασίες. Το I-VCS
παρέχει κανάλια επικοινωνίας για «εικονικές κοινότητες» που λειτουργούν µέσα στην εταιρεία,
όπως τακτικές και οµάδες ενδιαφερόντων. Μπορεί να πάρει την απλή µορφή ενός ηλεκτρονικού
συστήµατος ανταλλαγής µηνυµάτων ή ενός πιο σοφιστικού περιβάλλοντος επικοινωνίας και
συνεργασίας που αντικαθιστά ή επεκτείνει τους παραδοσιακούς χώρους οργάνωσης όπως γραφεία,
εργαστήρια και δωµάτια συναντήσεων. Τέλος, το I-VDS και I-VTS παρέχει χαµηλού κόστους και
γρήγορα κανάλια διανοµών και συναλλαγών που χρησιµοποιούνται για τη διανοµή εσωτερικών
προϊόντων και υπηρεσιών (όπως προπόνηση, υποστήριξη, υλικό πωλήσεων) ή για την οργάνωση
εσωτερικών συναλλαγών (όπως οργάνωση ροής εργασίας, εσωτερικές πληρωµές).
2.5 GeekLog
To GeekLog είναι ένα weblog (µέσο αποθήκευσης και προβολής διαφόρων άρθρων και ιστοριών
µέσω διαδικτύου) που υλοποιήθηκε πάνω σε PHP/MySQL και επιτρέπει την κατασκευή ενός
πλήρως δυναµικού web site µέσα σε λίγα λεπτά. Η τελευταία έκδοση (1.3) περιέχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύστηµα χρηστών, το οποίο επιτρέπει στο κοινό να εγγράφεται στο σύστηµα και να
στέλνει ιστορίες.
Σύστηµα σχολίων, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να σχολιάζουν τις ιστορίες άλλων
χρηστών
H πληροφορία µπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στην ιστοσελίδα
Επεκτάσιµο µε τη χρήση plugins τα οποία επιτρέπουν την επέκταση του GeekLog,
χωρίς την αλλαγή του ήδη υπάρχοντος κώδικα
Σύστηµα θεµάτων που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν τη διαµόρφωση του
χώρου όπως θέλουν
Εξαιρετικό µοντέλο ασφαλείας το οποίο επιτρέπει την παροχή ελέγχου στους χρήστες
σε ορισµένα µέρη συστήµατος
Στατιστικά τα οποία δείχνουν τις πιο διάσηµες περιοχές στην ιστοσελίδα
Σύστηµα συνδέσµων που επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγουν συνδέσµους στην
ιστοσελίδα
Σύστηµα ηµερολογίου που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν νέα γεγονότα
∆υνατότητα στους χρήστες να στέλνουν ιστορίες µέσω email στους φίλους τους

To GeekLog αρχικά αναπτύχθηκε για την ιστοσελίδα των Security Geeks και ο αρχικός
δηµιουργός του ήταν ο Jason Whittenburg. Στις αρχές του 2001, ο Jason αποφάσισε πως ήταν
καιρός να ασχοληθεί µε άλλα πράγµατα και παρέδωσε το project στον Tony Bibbs που
χρησιµοποιεί το GeekLog για το Iowa Outdoors. O Tony αυτή τη στιγµή συγκεντρώνεται στην
υλοποίηση της επόµενης έκδοσης του GeekLog, µε όνοµα GL2, ενώ τώρα ο Dick Hann
συντηρεί τώρα την 1.3.x έκδοση.
To GeekLog είναι ανοικτού κώδικα και εκδόθηκε µε τους όρους της άδειας GNU GPL για τη
χρήση από άλλους.
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2.6 XOOPS
Το XOOPS είναι ένα δυναµικό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου γραµµένο σε PHP για
MySQL βάση δεδοµένων. Η αντικειµενοστραφής υλοποίηση του επιτρέπει τη χρήση του για να
την ανάπτυξη µικρών ή µεγάλων περιοχών στο διαδίκτυο για την υποστήριξη κοινοτήτων
χρηστών, επιχειρησιακών εφαρµογών, weblog και άλλα. Περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•

Εύκολη τοποθέτηση των στοιχείων του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης στην οθόνη
Οργάνωση χρηστών σε οµάδες, δίνοντας τους συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης. Οι
οµάδες χρηστών µπορούν να έχουν ή όχι πρόσβαση σε κάθε στοιχείο του συστήµατος.
Σύστηµα Ειδοποίησης για την αποστολή µηνυµάτων είτε µέσω e-mail είτε µέσω του
εσωτερικού συστήµατος µηνυµάτων.
Τοµείς για την οµαδοποίηση των άρθρων σε διαφορετικές κατηγορίες
∆υνατότητα δηµιουργίας άρθρων από τους χρήστες
Επεκτάσιµο µέσω plugins, που παρέχουν χαρακτηριστικά όπως σύστηµα ψήφων, χώρους
συζητήσεων και βάση δεδοµένων συχνών ερωτήσεων

Το XOOPS είναι εύκολο στην εγκατάσταση και είναι ιδανικό για χρήση σε συστήµατα µε λίγες
απαιτήσεις σε χαρακτηριστικά και προσαρµογή.
2.7 Moodle
Το Moodle είναι ένα λογισµικό ανοικτού κώδικα για την παρακολούθηση µαθηµάτων µέσω
διαδικτύου. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε ανάπτυξη. Ο δηµιουργός του είναι ο Martin
Dougiamas, δουλεύοντας στο Ph. D του στο Curtin πανεπιστήµιο της τεχνολογίας, που βρίσκεται
στο Perth της Αυστραλίας.. O Dougiamas, δούλευε στη διατριβή του, η οποία ήταν πάνω στην
σοσιο-κατασκευαστική προσέγγιση στη µάθηση, και ανέπτυξε το Moodle σε PHP για να δείξει η
προσέγγιση του στον τρόπο εκµάθησης.
Έπειτα από την εγκατάσταση του Moodle, όλες οι λειτουργίες πραγµατοποιούνται µέσω του
φυλλοµετρητή (web browser). Μετά την είσοδο στο σύστηµα ως διαχειριστής, υπάρχει
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες διαχείρισης. Ο σύνδεσµος των ρυθµίσεων ανοίγει ένα πίνακα
ελέγχου που επιτρέπει έλεγχο σε όλα τα στοιχεία του.
Η βασικότερη λειτουργία του είναι η εισαγωγή µαθηµάτων. Το Moodle παρέχει τρία είδη
µαθηµάτων: εβδοµαδιαία, θέµατα, κοινωνικά. Το εβδοµαδιαίο είδος είναι κατάλληλο για
µαθήµατα που οργανώνονται σε εβδοµαδιαίες δραστηριότητες. Το θεµατικό είδος είναι
κατάλληλο για µαθήµατα που οργανώνονται σε θέµατα αντί για βδοµάδες. Το κοινωνικό είδος
οργανώνεται σε µια οµάδα συζητήσεων (forum). Ο διαχειριστής µπορεί να ορίσει ένα όνοµα
µαθήµατος και να το αφήσει στον καθηγητή να το προσαρµόσει στις απαιτήσεις του.
Ο διαχειριστής του συστήµατος δεν χρειάζεται να εκτελέσει κάποια άλλη λειτουργία. Το Moodle
είναι γρήγορο και εύκολο για τους µαθητές και τους καθηγητές χάρη στο πλήρες εγχειρίδιο
χρήσης που παρέχεται. Ο ιστοχώρος του Moodle έχει υλοποιηθεί πάνω στο Moodle, και έχει
ενεργή κοινότητα χρηστών.
Το Moodle περιλαµβάνει πάνω από 15 στοιχεία επέκτασης του για διάφορες δραστηριότητες,
όπως θέµατα συζήτησης, κανάλια επικοινωνίας, ασκήσεις, ιστορικά, ερωτηµατολόγια, λεξικά,
αρχεία πολυµέσων και δηµοσκοπήσεις. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία δηµιουργηµένα από
χρήστες.
Υπάρχει αυτοµατοποίηση στη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήµατος τα οποία
µπορούν να προσαρµοστούν µέσω του πίνακα ελέγχου. Τα αντίγραφα αυτά αποθηκεύονται σε
µορφή XML. O χρήστης µπορεί να επιλέξει µέσα από διάφορα θέµατα εµφάνισης για να
προσαρµόσει το Moodle. Επίσης µπορεί να προσαρµόσει και τη γλώσσα του.
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Το Moodle έχει εγκατασταθεί σε πάνω από 6000 ιστοχώρους σε πάνω από 140 χώρες
συµπεριλαµβανοµένων διάφορων πανεπιστηµίων και έχει αποκτήσει τη φήµη ως το καλύτερο
ανοικτού κώδικα σύστηµα εκµάθησης που υπάρχει.
Το Moodle έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά, αλλά και πολλές ελλείψεις. Για παράδειγµα του
λείπουν κάποια στοιχεία που έχουν οι εµπορικές εφαρµογές όπως ο µαυροπίνακας. Βέβαια
καθηµερινά αναπτύσσεται και οι χρήστες µπορούν να προσθέσουν κάποια στοιχεία και να τα
µοιραστούν µε τους άλλους.
2.8 Ελλείψεις στην Υ=οστήριξη Εικονικών Κοινοτήτων
Όπως προκύπτει από τις προηγούµενες ενότητες τόσο τα MUDs όσο και τα Forum δεν
σχετίζονται άµεσα µε την έννοια της κοινότητας όπως αυτή παρουσιάζεται στις ανθρώπινες
κοινωνίες. Συγκεκριµένα, τα MUDs στοχεύουν στο να διασκεδάσουν τους χρήστες τους µέσω της
συµµετοχής τους σε ένα παιχνίδι, στην πραγµατικότητα και τα ίδια είναι παιχνίδια. Ακόµα και τα
MUDs «κοινωνικού προσανατολισµού» θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως παιχνίδια στα οποία όµως
δεν υπάρχει η έννοια της περιπέτειας, της µάχης, του σκληρού ανταγωνισµού και της «επιβίωσης».
Βέβαια, ακόµα και στα πλαίσια ενός παιχνιδιού αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις. Οι
συµµετέχοντες σε αυτό έρχονται σε επαφή και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, αλλά αυτό σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά την έννοια της κοινότητας ή ότι
συµπεριλαµβάνει τις δοµές και τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε µία κοινότητα..
Στα forums ενώ υπάρχει η έννοια του συνδετικού κρίκου ο οποίος είναι το θέµα συζήτησης δεν
υπάρχει τίποτα περαιτέρω από αυτό όπως η διάλεκτος, ο τόπος της κοινότητας, τα αντικείµενα
πληροφορίας και η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η µόνη δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες του είναι
να συζητάνε για θέµατα κοινά και να επιλύουν προβλήµατα κάτι οποίο παρέχεται στο σύστηµα
COMISM µε τη χρήση των θεµάτων συζήτησης, του πίνακα ανακοινώσεων και του µαυροπίνακα.
Στα forum για παράδειγµα δεν υπάρχει ο προσωπικός χώρος αποθήκευσης και οργάνωσης
αντικειµένων πληροφορίας για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει η
έννοια της βιβλιοθήκης. Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε τα forum ως την πρώτη µορφή
«κοινότητας» που παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο.
Από πλευράς λειτουργικότητας και παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο στα MUDs όσο και στα forum
δεν υπάρχει:

- Η παροχή εξατοµικευµένης πληροφορίας σε κάθε µέλος της κοινότητας
Κάθε µέλος ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην κοινότητα
ή αργότερα µπορεί να προσαρµόσει την πληροφορία που θα του εµφανίζεται κατά την εισαγωγή
του στο σύστηµα. Για παράδειγµα µπορεί να δηλώσει ότι τον ενδιαφέρει η θεµατική ενότητα
«ποδόσφαιρο» και µε την εισαγωγή του στο σύστηµα να βλέπει αντικείµενα πληροφορίας που
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αφορούν το ποδόσφαιρο. Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται σε κάποια από τις σχετικές
εργασίες.
- Η οργάνωση του χώρου πληροφορίας της κοινότητας
Κάθε µέλος της κοινότητας αποκτά ένα προσωπικό αρχείο στο οποίο οργανώνει τα αντικείµενα
πληροφορίας του και άλλα µέλη µπορούν να τα προσπελάσουν αν έχουν τα απαραίτητα προνόµια.
Αυτή η υποστήριξη υπάρχει µερικώς στο µοντέλο ICDT στο χώρο διανοµής όπου για την
προβολή και διανοµή των εσωτερικών προϊόντων δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης από άλλους
«πράκτορες» στα προϊόντα άλλων πρακτόρων. Στα MUDs και στα forum αυτή η δυνατότητα δεν
υποστηρίζεται.
- Η ιδέα της ψηφιακής βιβλιοθήκης για κάθε κοινότητα
Στο µοντέλο COMISM υπάρχει η έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης όπου αποθηκεύεται
πληροφορία σηµαντική για τη συγκεκριµένη κοινότητα. Αυτή η έννοια δεν υποστηρίζεται σε
καµία από τις σχετικές εργασίες που αναφέρθηκαν.
- Η έννοια της σχέσης µεταξύ των µελών µιας κοινότητας
Στο µοντέλο COMISM ορίζονται οι σχέσεις µεταξύ των µελών όπως φίλοι, συνεργάτες, κλπ οι
οποίες δίνουν κάποια προνόµια στα µέλη που σχετίζονται µε αυτές όπως για παράδειγµα την
πρόσβαση σε κάποιο συγκεκριµένο µέρος του προσωπικού αρχείου των µελών αυτών. Αυτή η
έννοια δεν υπάρχει στις σχετικές εργασίες που αναφέρθηκαν.
- Η έννοια της ενέργειας ενός µέλους σε µία κοινότητα.
Στο µοντέλο COMISM ορίζεται η έννοια της ενέργειας του µέλους σε µια κοινότητα η οποία
µπορεί να είναι για παράδειγµα αξιολόγηση ή σχολιασµός σε άλλα µέλη, αντικείµενα
πληροφορίας, κλπ. Τέτοια υποστήριξη δεν υπάρχει στις παραπάνω σχετικές εργασίες.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις στην υποστήριξη εικονικών
κοινοτήτων. Τόσο τα MUDs όσο το ICDT και τα Forum δεν µπορούν να καλύψουν αυτές τις
ελλείψεις διότι δεν δηµιουργήθηκαν µε γνώµονα την υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων στη γενική
τους µορφή. Κατά συνέπεια η έννοια της κοινότητας δεν αποτελεί θεµελιώδη στοιχείο της
γενικότερης φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής τους. Αυτές τις ελλείψεις επιχειρεί να καλύψει το
µοντέλο που υλοποιείται σε αυτή τη διπλωµατική αναλύοντας βέβαια το θέµα σε ακόµα
µεγαλύτερη έκταση και εξετάζοντας όλες τις παραµέτρους του.
Στο µοντέλο ICDT υπάρχει εξειδίκευση στο θέµα της οργάνωσης των επιχειρήσεων µε
αποτέλεσµα οι δυνατότητες του να περιορίζονται στα πλαίσια αυτά. ∆εν παρέχει υποστήριξη για
απλούς καθηµερινούς χρήστες οι οποίοι για παράδειγµα ενδιαφέρονται για τη µουσική. Το
σύστηµα COMISM είναι αρκετά γενικό ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε περιβάλλοντα
επιχειρήσεων καθώς και σε περιβάλλοντα απλών χρηστών (που ενδιαφέρονται για τη µουσική, το
ποδόσφαιρο, κλπ). Πριν γίνει σύγκριση µεταξύ των χαρακτηριστικών της πλατφόρµας ICDT µε
το σύστηµα COMISM θα τονίσουµε πως το σύστηµα COMISM φτιάχτηκε το γνωµικό την
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εύκολη επέκταση και προσαρµογή σε άλλα συστήµατα µε αποτέλεσµα να δοθεί βάση στη δοµή
του συστήµατος και στις βασικές λειτουργίες που χρειάζεται ένα σύστηµα κοινοτήτων µε
αποτέλεσµα η σύγκριση να έχει νόηµα στα πλαίσια αυτά. Έπειτα από σύγκριση των
χαρακτηριστικών του συστήµατος COMISM µε την πλατφόρµα ICDT καταλήξαµε στα εξής
αποτελέσµατα:
Χαρακτηριστικά

Σύστηµα COMISM

Πλατφόρµα ICDT

Κοινότητες χρηστών

Ναι

Ναι

Υποστήριξη διαλέκτων (κάθε
κοινότητα να έχει ξεχωριστή Ναι
διάλεκτο)

Όχι

Τόπος Κοινότητας (περιοχές,
Ναι
κτίρια, δωµάτια)

Όχι

Υποστήριξη
πληροφορίας

Ναι

Ναι (στοιχεία γνώσεως)

Ναι

Ναι

αντικειµένων

Οµάδες συζητήσεων
Κανάλι
(συζήτηση
χρόνο)
Προσωπικό
Οργάνωση
αρχείου

επικοινωνίας
σε πραγµατικό Όχι (µε επέκταση)

Ναι

αρχείο
–
προσωπικού Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υποστήριξη
εκτεταµένου
προφίλ µε επέκταση (π.χ
Ναι
εισαγωγή
προφίλ
TVAnytime)

Όχι

Πίνακας ανακοινώσεων

Ναι

Ναι (ειδήσεις)

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ιστορικό µελών (πρώην µέλη) Ναι

Όχι

Ενέργειες µελών – ιστορικό
Ναι
ενεργειών

Ναι

Προφίλ

Ρόλοι – ∆ικαιώµατα
Υποχρεώσεις

–
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Οµάδες χρηστών

Ναι (ως υπο-κοινότητες)

Ναι

Μαυροπίνακας

Ναι

Ναι

Προχωρηµένες υποστηρίξεις
web (συζητήσεις µε ήχοεικόνα, email, αντιστοίχηση
URL για κάθε αντικείµενο
πληροφορίας)

Όχι (αυτά έχουν περισσότερο
σχέση µε την κατασκευή
περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης Ναι
µέσω διαδικτύου η οποία δεν
είναι µέρος αυτής της εργασίας)

Σχήµα 6: Σύγκριση µεταξύ του συστήµατος COMISM µε την πλατφόρµα ICDT

Από την παραπάνω σύγκριση καταλήγουµε πως το σύστηµα COMISM είναι γενικότερο από την
πλατφόρµα ICDT και µε µερικές µελλοντικές επεκτάσεις στην κατασκευή του interface θα
υπερκαλύπτει τις παρούσες δυνατότητες του ICDT.
Όσον αφορά το GeekLog δηµιουργήθηκε µε το σκεπτικό της υποστήριξης δηµιοσίευσης
ιστοριών σε µια κοινότητα χρηστών και η έννοια της κοινότητας περιορίζεται σε αυτό το πλαίσιο.
Συγκεκριµένα υπάρχει υποστήριξη παροχής προνοµίων άµεσα στους χρήστες χωρίς τη χρήση
ρόλων σε κάποια στοιχεία του συστήµατος, καθώς και υποστήριξη εισαγωγής και σχολιασµού
ιστοριών από τα µέλη, θέµατα συζήτησης και πίνακας ανακοινώσεων (ηµερολόγιο) κατ’ επέκταση.
Στην πλατφόρµα COMISM υποστηρίζονται όλα τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρθηκαν καθώς
και περισσότερα όπως οργάνωση κοινότητας µε ρόλους, υποστήριξη αντικειµένων πληροφορίας,
ιστορικού µελών και ψηφιακής βιβλιοθήκης. To GeekLog είναι ιδανικό στο πλαίσιο που έχει
υλοποιηθεί αλλά σε καµία περίπτωση δεν υποστηρίζει τις εικονικές κοινότητες στη γενικότητά
τους.
Το XOOPS περιέχει περισσότερα χαρακτηριστικά από το GeekLog, που περιλαµβάνουν την
υποστήριξη ρόλων και παροχή προνοµίων στα µέλη µέσω του ρόλου τους, την οµαδοποίηση των
άρθρων ανά κατηγορίες και αρκετά επεκτάσιµο ώστε να υποστηρίζει θέµατα συζήτησης, πίνακα
ανακοινώσεων. Υπάρχει και η υποστήριξη ενός είδους βιβλιοθήκης µε τη χρήση της βάσης
δεδοµένων συχνών ερωτήσεων. Από κει και πέρα όµως δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω υποστήριξη
για εικονικές κοινότητες όπως µαυροπίνακας, τόπος της κοινότητας, διάλεκτος, κλπ.
Τέλος το Moodle αποτελεί ένα πολύ καλό σύστηµα εκµάθησης ανοικτού κώδικα υποστήριζοντας
ένα µεγάλο σύνολο στοιχείων των εικονικών κοινοτήτων όπως αντικείµενα πληροφορίας, θέµατα
συζήτησης, πίνακα ανακοινώσεων, ρόλους, κανάλια επικοινωνίας, λεξιλόγια αλλά αποτυχαίνει στην
καλύψη των εικονικών κοινοτήτων έχοντας έλλειψη στην υποστήριξη του τόπου της κοινότητας,
του µαυροπίνακα, σχέσεις µεταξύ των µελών. Η υποστήριξη κοινοτήτων περιορίζεται στο πεδίο
της εκµάθησης από απόσταση και δεν υποστήριζεται επεκτάση για υποστήριξη άλλων ειδών
κοινοτήτων (π.χ των φίλων της µουσικής). Η πλατφόρµα COMISM µε διάφορες µικρές
επεκτάσεις θα µπορούσε πολύ εύκολα να προσαρµοστεί ως σύστηµα εκµάθησης από απόσταση.
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ COMISM
3.1 Βασικές έννοιες
Πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική περιγραφή και ανάλυση των εννοιών που χρησιµοποιούνται
από το µοντέλο θα καταγράψουµε τις βασικές έννοιες και κλάσεις των αντικειµένων.
Κεντρική οντότητα του Εννοιολογικού Σχήµατος είναι η κοινότητα. Σε µια κοινότητα ενδέχεται
να έχει αναπτυχθεί µια συγκεκριµένη διάλεκτος, δηλαδή ένα σύνολο όρων µε ιδιαίτερο νόηµα και
βάρος για την κοινότητα. Επίσης η λειτουργία µιας κοινότητας είναι δυνατόν να διέπεται από ένα
σύνολο κανόνων. Μια κοινότητα µπορεί να συνδέεται µε κάποιο τό=ο ο οποίος µπορεί να είναι
είτε εικονικός είτε πραγµατικός και για τον οποίο υπάρχει µια γραφική αναπαράστασή του. Για
κάθε κοινότητα είναι δυνατόν να έχει οριστεί ένα σύνολο ρόλων, ενώ ο κάθε ρόλος ενδέχεται να
συνδυάζεται µε κάποια =ρονόµια. Κατ’ αυτό τον τρόπο η απόδοση ενός ρόλου σε ένα πρόσωπο
συνεπάγεται και την έµµεση απόδοση των προνοµίων που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο ρόλο.
Κάθε κοινότητα δηµιουργείται από ένα άτοµο ή ένα σύνολο ατόµων. Ο δηµιουργός της
κοινότητας είναι στην ουσία ένας ρόλος αλλά λόγω της ξεχωριστής σηµασίας που έχει
αντιµετωπίζεται ως αυθύπαρκτη οντότητα. Η κοινότητα απαρτίζεται από µέλη. Ένα άτοµο γίνεται
µέλος µιας κοινότητας ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που παρέχεται από αυτή. Μέρος
της διαδικασίας εγγραφής ενδέχεται να αποτελεί και η δήλωση των ενδιαφερόντων του κάθε
µέλους. Ιδιαίτερη σηµασία για µια κοινότητα κατέχει ο συντονιστής της. Ο συντονιστής είναι
επιφορτισµένος µε την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της κοινότητας καθώς και µε την
εκτέλεση ενός συνόλου άλλων εργασιών όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια.
Μια ακόµα βασική οντότητα του Εννοιολογικού Σχήµατος είναι το αντικείµενο =ληροφορίας.
Ένα αντικείµενο πληροφορίας αναπαριστά µια οντότητα του πραγµατικού κόσµου. Μπορεί να
είναι µια φυσική ή µια εικονική τοποθεσία (virtual place), ένα γεγονός (event) ή γενικά ένα
«κοµµάτι» πληροφορίας. Ένα αντικείµενο έχει έναν ή περισσότερους δηµιουργούς και µπορεί να
συσχετίζεται µε µία ή περισσότερες κοινότητες. Η γραφική αναπαράσταση ενός αντικειµένου
πληροφορίας σε σχέση µε τον τόπο µιας κοινότητας, εφόσον αυτή είναι εφικτή, είναι µια από τις
βασικές ιδιότητές του. Κάθε αντικείµενο µπορεί να εντάσσεται σε µία ή περισσότερες θεµατικές
ενότητες (κατηγορίες) και µπορεί να είναι ενός τύ=ου. Η έννοια της θεµατικής ενότητας παρέχει
µια βασική οργανωτική δοµή για τα αντικείµενα πληροφορίας µιας κοινότητας κάνοντας την
πλοήγηση στο χώρο πληροφορίας (information space) πιο εύκολη και αποδοτική. Ένα
αντικείµενο πληροφορίας εκτός από τη συσχέτισή του µε µια κοινότητα µπορεί ακόµα να
συνδέεται µε κάποιο τρόπο µε ένα ή περισσότερα άλλα αντικείµενα. Επίσης πέρα από το
δηµιουργό του µπορεί να σχετίζεται και µε άλλα πρόσωπα.
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Μεταξύ των µελών µια κοινότητας είναι δυνατό να αναπτύσσονται διάφορα είδη σχέσεων. Έτσι για
κάθε κοινότητα ορίζεται ένα σύνολο τύ=ων σχέσεων. Αυτοί οι τύποι σχέσεων περιγράφουν τις
σχέσεις που µπορούν να δηµιουργηθούν ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας. Κάθε τύπος σχέσης
σχετίζεται µε τη σειρά του µε ένα σύνολο δικαιωµάτων τα οποία έχει το κάθε µέλος της σχέσης
έναντι του άλλου.
Οι ενέργειες των µελών µιας κοινότητας κατέχουν ουσιαστικό ρόλο στο Εννοιολογικό Σχήµα και
οµαδοποιούνται σε τύ=ους ενεργειών. Κάθε ενέργεια στη γενική περίπτωση έχει δύο
παραµέτρους: τον τύπο της και το άτοµο που την εκτέλεσε. Εκτός όµως από αυτές τις
παραµέτρους για µια ενέργεια είναι δυνατόν να καταγράφονται επίσης η χρονική στιγµή κατά την
οποία έλαβε χώρα καθώς και το αντικείµενο πληροφορίας ή το πρόσωπο µε το οποίο σχετίζεται.
Ειδικές περιπτώσεις τύπων ενεργειών µπορούν να θεωρηθούν ο σχολιασµός και η αξιολόγηση,
από κάποιο µέλος της κοινότητας, για ένα αντικείµενο πληροφορίας.
Κάθε µέλος της κοινότητας µπορεί να έχει το =ροσω=ικό του αρχείο. Στο αρχείο αυτό
αποθηκεύονται αντικείµενα πληροφορίας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το
συγκεκριµένο µέλος. Το προσωπικό αρχείο µπορεί να διαθέτει διάφορα ε=ί=εδα =ρόσβασης
όσον αφορά τα υπόλοιπα µέλη. Έτσι, για παράδειγµα ένα τµήµα του µπορεί να είναι προσβάσιµο
από όλα τα µέλη της κοινότητας, ενώ ένα άλλο τµήµα να είναι καθαρά ιδιωτικό. Για κάθε µέλος
της κοινότητας κατασκευάζεται και το =ορτραίτο του. Το πορτραίτο περιέχει πληροφορίες για
ένα συγκεκριµένο µέλος. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να διαχωριστούν σε δηµογραφικές και
πληροφορίες σχετικά µε τα ενδιαφέροντα του µέλους. Η διαδικασία δηµιουργίας του πορτραίτου
είναι γενικά µια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία.
Η επικοινωνία µεταξύ των µελών είναι µια από τις σηµαντικότερες συνιστώσες της κοινότητας. Η
έµµεση επικοινωνία εκδηλώνεται µε τη µορφή των θεµάτων συζήτησης. Ένα µέλος της
κοινότητας µπορεί να συµµετέχει σε ένα ή περισσότερα θέµατα συζήτησης στα πλαίσια µιας
κοινότητας εκφράζοντας µε αυτό τον τρόπο την άποψή του και ερχόµενος σε επικοινωνία µε
όλους τους συµµετέχοντες στη συζήτηση. Η άµεση επικοινωνία υποστηρίζεται µε τη δηµιουργία
καναλιών ε=ικοινωνίας µεταξύ των µελών και µε την ανταλλαγή µέσω αυτών µηνυµάτων. Η
συνοµιλία που διεξάγεται µέσω ενός τέτοιου καναλιού µπορεί να είναι δηµόσια ή ιδιωτική.
Τέλος, για κάθε κοινότητα υπάρχει ένας =ίνακας ανακοινώσεων. Ο διαχειριστής (ή οι
διαχειριστές) του πίνακα κοινοποιούν µέσω αυτού ειδήσεις, γεγονότα και γενικά, θέµατα που
αφορούν όλα τα µέλη της κοινότητας. Ο πίνακας ανακοινώσεων µπορεί να χωρίζεται σε υποπεριοχές µε διαφορετική θεµατολογία. Έννοια παραπλήσια µε αυτή του πίνακα ανακοινώσεων
είναι ο µαυρο=ίνακας. Σε µια κοινότητα ενδέχεται να υπάρχει ένα σύνολο από µαυροπίνακες ο
κάθε ένας από τους οποίους πραγµατεύεται ένα συγκεκριµένο θέµα. Όλα τα µέλη της κοινότητας
µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος ή ανάλυσης ενός θέµατος
γράφοντας στο µαυροπίνακα.
Κάθε κοινότητα δύναται να διατηρεί τη βιβλιοθήκη της. Η βιβλιοθήκη αποτελείται από
αντικείµενα πληροφορίας, θέµατα συζήτησης και από πληροφορίες σχετικά µε πρόσωπα τα οποία
έχουν µια ιδιαίτερη αξία για την κοινότητα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βιβλιοθήκης µιας
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κοινότητας, σε σχέση µε τις παραδοσιακές ψηφιακές βιβλιοθήκες, είναι ότι περιέχει γνώση η οποία
έχει δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα των κοινωνικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια
της κοινότητας και συγκεκριµένα της αλληλεπίδρασης και της επαφής µεταξύ των µελών της.
Αποτελεί δηλαδή τη ζωντανή µνήµη της κοινότητας.
Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των εννοιών του µοντέλου µε τη χρήση UML
διαγραµµάτων κλάσεων καθώς και η αναφορά στις εργασίες οι οποίες έχουν σηµαίνουσα θέση στη
λειτουργία των κλάσεων αυτών.
3.2 Αναλυτική =εριγραφή των εννοιών του µοντέλου
Κοινότητες, µέλη, ρόλοι

Η υπό-ενότητα αυτή αναφέρεται στη µοντελοποίηση των εννοιών της κοινότητας, του µέλους και
του ρόλου. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές κλάσεις οι οποίες µοντελοποιούν τις αντίστοιχες
έννοιες και γίνεται µια σύντοµη περιγραφή τους, ενώ ακολουθεί η περιγραφή των σχέσεων µεταξύ
των κλάσεων µαζί µε τους περιορισµούς πληθικότητας. Στη συνέχεια δίνεται το διάγραµµα
κλάσεων. Η περιγραφή των βασικών λειτουργιών κάθε κλάσης ολοκληρώνει την εικόνα για το
συγκεκριµένο τµήµα του Εννοιολογικού Σχήµατος.
Η κλάση Κοινότητα αναπαριστά την έννοια της κοινότητας. Οι κοινότητες οργανώνονται ιεραρχικά
από τις πιο γενικές προς τις πιο συγκεκριµένες. Κατ’ αυτό τον τρόπο µια κοινότητα µπορεί να
είναι υπό-κοινότητα µιας γενικότερης κοινότητας (ρόλος «είναι υπό-κοινότητα», Σχήµα 7), ενώ
αντίστροφα µια κοινότητα µπορεί να έχει έναν αριθµό υπό-κοινοτήτων (ρόλος «έχει υπόκοινότητες, Σχήµα 7).
Η κλάση ∆ιάλεκτος αντιστοιχεί στην ειδική διάλεκτο που µπορεί να έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια
µιας κοινότητας. Η διάλεκτος αυτή µπορεί να περιέχει ένα ειδικό λεξιλόγιο (vocabulary),
συνώνυµα (synonym), κάποιο θησαυρό (domain specific thesaurus), κλπ. Επίσης λέξεις µε
παρόµοιο ή σχετικό νόηµα µπορούν να οµαδοποιούνται σε εννοιολογικές «οικογένειες» (notional
families) και να οργανώνονται σε µια ιεραρχική δοµή. Η κλάση ∆ιάλεκτος δεν υπεισέρχεται σε
λεπτοµέρειες σχετικά µε την εσωτερική της οργάνωση και δοµή διότι αυτό εξαρτάται από τις
ανάγκες της εκάστοτε εφαρµογής αλλά, περιγράφει το γεγονός ότι στα πλαίσια µιας κοινότητας
µπορεί να έχει αναπτυχθεί µια διάλεκτος η οποία αφορά αποκλειστικά την εν λόγω κοινότητα.
Η κλάση Κανόνας εκφράζει το γεγονός ότι η λειτουργία µιας κοινότητας ενδέχεται να διέπεται από
ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλα τα µέλη της κοινότητας και
συγκεκριµενοποιούν σε ένα βαθµό τους στόχους της κοινότητας όπως αυτοί απορρέουν από τον
ορισµό της. Η δοµή αυτών των κανόνων δεν περιγράφεται, αλλά στην πιο γενική περίπτωση
µπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν την απλή µορφή: αν συνθήκη, τότε ενέργεια. Και πάλι η ακριβής δοµή
της κλάσης Κανόνας δεν µπορεί να καθοριστεί στα πλαίσια του Εννοιολογικού Σχήµατος διότι
αποτελεί κυρίως αντικείµενο της διαδικασίας υλοποίησης.
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Η κλάση ∆ηµιουργός Κοινότητας αναφέρεται στο άτοµο ή στα άτοµα τα οποία δηµιούργησαν µια
κοινότητα. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7 µια κοινότητα µπορεί να έχει πολλούς δηµιουργούς,
ενώ ένα άτοµο µπορεί να είναι δηµιουργός πολλών κοινοτήτων.
Η κλάση Συντονιστής αναφέρεται στο άτοµο ή στα άτοµα τα οποία έχουν επιφορτιστεί µε το έργο
της εξασφάλισης της οµαλής λειτουργίας µιας κοινότητας. Η γκάµα των εργασιών µε τις οποίες
είναι επιφορτισµένος ο συντονιστής είναι ευρεία και µπορεί να διαφέρει από κοινότητα σε
κοινότητα. Μια κοινότητα µπορεί να έχει πολλούς συντονιστές ενώ και αντίστροφα ένα άτοµο
µπορεί να έχει το ρόλο του συντονιστή σε πολλές κοινότητες.
Η κλάση Μέλος αντιστοιχεί στα µέλη µιας κοινότητας. Ένα άτοµο µπορεί να είναι µέλος πολλών
κοινοτήτων. Αντίστροφα, µια κοινότητα µπορεί να έχει από µηδέν µέχρι άπειρα (θεωρητικά)
µέλη. Θεωρούµε ότι µια κοινότητα µπορεί να µην έχει µέλη, µια υπόθεση η οποία στηρίζεται στο
γεγονός ότι ενδέχεται, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής της, να µην έχει αποκτήσει
µέλη. Από την άλλη βέβαια θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι οι δηµιουργοί µιας κοινότητας είναι και
µέλη της, κάτι όµως το οποίο θεωρείται αυτονόητο.
Η κλάση Ρόλος2 αναφέρεται στην έννοια του ρόλου που µπορεί να έχει κάποιο άτοµο στα πλαίσια
µιας κοινότητας. Είναι µια από τις βασικότερες κλάσεις στα πλαίσια της οργάνωσης και
λειτουργίας των κοινοτήτων. Οι διάφοροι ρόλοι οι οποίοι διαµορφώνονται σε µια κοινότητα
αποσκοπούν στη δηµιουργία µιας πολυεπίπεδης οργανωτικής δοµής όπου το κάθε επίπεδο είναι
επιφορτισµένο µε ένα σύνολο υποχρεώσεων ενώ παράλληλα απολαµβάνει και τα ανάλογα
προνόµια. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η έννοια του ρόλου διαφέρει από κοινότητα
σε κοινότητα, αλλά από την άλλη, είναι µια έννοια που συναντάται σχεδόν σε όλες τις κοινότητες.
Σε µια κοινότητα είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλοί ρόλοι ενώ ένας ρόλος µπορεί να συναντάται
σε έναν αριθµό κοινοτήτων. Η κλάση Ρόλος σχετίζεται και µε την κλάση Κανόνας. Η συσχέτιση
αυτή εκφράζει το γεγονός ότι ένας ρόλος µπορεί να συνδέεται µε ένα σύνολο κανόνων στους
οποίους θα υπόκεινται µόνο τα µέλη στα οποία έχει αποδοθεί ο συγκεκριµένος ρόλος. Για
παράδειγµα ο ρόλος «ειδικός» µπορεί να σχετίζεται µε ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι δεν ισχύουν
για τα απλά µέλη. Οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να είναι πιο αυστηροί δεδοµένου της βαρύτητας και
της σπουδαιότητας του ρόλου που πρέπει να διαδραµατίσει ο ειδικός στα πλαίσια µιας
κοινότητας.
Η κλάση Προνόµιο είναι συµπληρωµατική της κλάσης Ρόλος. Εκφράζει το γεγονός ότι ένας ρόλος
µπορεί να συνοδεύεται µε ένα σύνολο προνοµίων. Κατά βάση, το προνόµιο έχει την έννοια ότι
µια ενέργεια µπορεί να εκτελείται µόνο από κάποιο άτοµο που έχει την ανάλογη εξουσιοδότηση,
έχει δηλαδή το προνόµιο της εκτέλεσής της, ή ότι κάποιοι περιορισµοί δεν υφίστανται ή είναι

2

Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν στην κλάση Ρόλος να εµπεριέχονται και οι έννοιες µέλος, δηµιουργός της
κοινότητας και συντονιστής. ∆ηλαδή θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι οι όροι «µέλος», «συντονιστής» και
«δηµιουργός κοινότητας» είναι ρόλοι τους οποίους έχει ένα άτοµο σε σχέση µε µια κοινότητα! Κατ’ ουσία
αυτή η προσέγγιση δεν διαφέρει από αυτή που ακολουθήθηκε. Απλώς θεωρείται ότι οι έννοιες µέλος,
συντονιστής και δηµιουργός κοινότητας έχουν µια ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να αντιµετωπισθούν ως
αυθύπαρκτες οντότητες.
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λιγότερο αυστηροί για κάποια άτοµα, τα οποία θεωρούνται προνοµιούχα. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι τα προνόµια είναι άµεσα συσχετισµένα µε τους ρόλους, ενώ αντίθετα, δεν υπάρχει άµεση
συσχέτιση της κλάσης Προνόµιο µε την κλάση Μέλος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, προκειµένου ένα
άτοµο να αποκτήσει κάποιο προνόµιο θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί µε έναν υπάρχοντα ρόλο ή
να δηµιουργηθεί ένας καινούργιος. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο στην
απόδοση των προνοµίων και προσφέρει µια πιο δοµηµένη οργάνωση ενώ παράλληλα δεν εισάγει
κάποιους ισχυρούς περιορισµούς.
Η κλάση ΡόλοςΜέλοςΚοινότητα στην πραγµατικότητα είναι µια βοηθητική κλάση. Εκφράζει το
γεγονός ότι ο ρόλος που µπορεί να έχει ένα µέλος σχετίζεται άµεσα µε την κοινότητα της οποίας
είναι µέλος και για την οποία έχει το συγκεκριµένο ρόλο. Έτσι, για παράδειγµα, το µέλος µ1
µπορεί να έχει το ρόλο ρ1 για την κοινότητα κ1, τους ρόλους ρ1 και ρ2 για την κοινότητα κ2, κλπ.
Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:

Κανόνας 0..*

∆ιάλεκτος
Συντονιστής

0..1

0..*
∆ηµιουργός Κοινότητας

1..*
1..*
0..*

1..1

Κοινότητα

1..*

1..*
1..*

Μέλος

1..*
+έχει υπό-κοινότητες
0..*
0..1
1..*
+είναι υπό-κοινότητα

0..*
0..*
0..*

0..*
ΡόλοςΜέλοςΚοινότητα
0..*
0..*

Προνόµιο
0..*

1..*

0..*
Ρόλος
0..*

Σχήµα 7: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή των εννοιών Κοινότητα, Μέλος και Ρόλος

Εργασίες (Operations)

Οι εργασίες είναι οι λειτουργίες τις οποίες µια κλάση είναι σε θέση να πραγµατοποιεί.
Αντιστοιχούν στις µεθόδους (methods) µιας κλάσης. Σε εννοιολογικό όµως επίπεδο οι εργασίες
µιας κλάσης δεν καθορίζονται µε λεπτοµέρεια διότι ο σκοπός είναι να περιγραφούν οι
υπευθυνότητες (responsibilities) µιας κλάσης και όχι να δοθούν οι λεπτοµέρειες υλοποίησης. Στη
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συνέχεια θα παρατεθούν οι σηµαντικότερες εργασίες3 για κάποιες από τις κλάσεις που
προαναφέρθηκαν συνοδευµένες µε µια σύντοµη περιγραφή4.

Κοινότητα.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά )
∆ηµιουργεί και εισάγει µια νέα κοινότητα. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος
(input).
Κοινότητα.Ενηµέρωση(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά της κοινότητας.
Κοινότητα.∆ιαγραφή()
∆ιαγράφει µια υπάρχουσα κοινότητα. Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί σχετικά µε τα όποια άλλα
αντικείµενα είναι συνδεδεµένα µε τη συγκεκριµένη κοινότητα. Μια γνωστή πολιτική που
ακολουθείται είναι η διαδοχική διαγραφή (cascade delete) όλων των σχετικών συνδέσεων και
εφόσον είναι απαραίτητο των σχετιζόµενων αντικειµένων. Γενικά η πολιτική που θα ακολουθηθεί
θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα δηµιουργήσει ασυνέπειες (inconsistencies).
Κοινότητα.Καθορισµός∆ιαλέκτου(δ: ∆ιάλεκτος)
Καθορίζει τη διάλεκτο της κοινότητας. Συνδέει την κοινότητα µε ένα υπάρχων αντικείµενο
(θησαυρό, όρους, συνώνυµα, αντώνυµα) της κλάσης ∆ιάλεκτος.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΚανόνων(σκ: Σύνολο από Κανόνες)
Καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας της κοινότητας. Συνδέει την κοινότητα µε ένα σύνολο από
υπάρχοντα αντικείµενα της κλάσης Κανόνας.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΡόλου(ρ: Ρόλος)
Καθορίζει ένα ρόλο για την κοινότητα. Συνδέει την κοινότητα µε ένα υπάρχων αντικείµενο της
κλάσης Ρόλος.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΥπερκοινότητας(κ: Κοινότητα)
Καθορίζει την υπέρ-κοινότητα της κοινότητας. Στην ουσία καθορίζει σε πια γενικότερη κοινότητα
εντάσσεται η συγκεκριµένη κοινότητα.
Κοινότητα.ΕγγραφήΜέλους(µ: Μέλος)
Εγγράφει ένα νέο µέλος στην κοινότητα. Στην πραγµατικότητα συσχετίζει ένα υπάρχων µέλος µε
µια κοινότητα.

3

Οι εργασίες αυτές αν µελετηθούν από την πλευρά µιας Βάσης ∆εδοµένων είναι στην ουσία συναλλαγές
(transactions)
4
Με βάση τη σηµειολογία της UML οι εργασίες µιας κλάσης µπορούν να δειχθούν επάνω στο διάγραµµα
κλάσεων. Εδώ παρατίθενται ξεχωριστά προς χάρη της απλότητας.
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Σύνολο από Κοινότητες Κοινότητα.ΑνάκτησηΥποκοινοτήτων()
Ανακτά όλες τις υπό-κοινότητες της κοινότητας
Κοινότητα Κοινότητα.ΑνάκτησηΥπερκοινοτήτας()
Ανακτά την υπέρ-κοινότητα της κοινότητας εφόσον υπάρχει, διαφορετικά επιστρέφει το µηδέν
(null).
Σύνολο από Μέλη Κοινότητα.ΑνάκτησηΜελών()
Ανακτά τα µέλη της κοινότητας. Επιστρέφει το σύνολο των µελών µιας κοινότητας.
Λογική Τιµή Κοινότητα.ΕίναιΜέλος(α: Άτοµο)
Επιστρέφει µια λογική τιµή. Ελέγχει αν το άτοµο το οποίο δέχεται ως παράµετρο εισόδου είναι
µέλος ή όχι της κοινότητας. Επιστρέφει «αληθές» (true) σε περίπτωση που είναι, διαφορετικά
επιστρέφει «ψευδές» (false).
Μέλος.∆ηµιουργία (σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί ένα νέο µέλος. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν δηµογραφικά
στοιχεία του ατόµου, δίνονται σαν είσοδος. Συνήθως αυτή η εργασία συνδυάζεται και µε την
εγγραφή του ατόµου σε κάποια κοινότητα.
Μέλος.Ενηµέρωση (σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του µέλους.
Μέλος.ΚαθορισµόςΡόλου (ρ: Ρόλος, κ: Κοινότητα)
Καθορίζει ένα ρόλο ρ για το µέλος σε µια συγκεκριµένη κοινότητα κ. Αποδίδει στην ουσία ένα
ρόλο σε ένα µέλος µιας κοινότητας. Αν και στη διαδικασία απόδοσης ενός ρόλου το µέλος δεν
είναι ο αποκλειστικός εµπλεκόµενος (ενεργών), εν τούτοις η κλάση Μέλος, στη γενική περίπτωση,
εµπλέκεται στη διαδικασία απόδοσης ενός ρόλου.
Σύνολο από Κοινότητες Μέλος.ΑνάκτησηΚοινοτήτων()
Ανακτά τις κοινότητες των οποίων ένα άτοµο είναι µέλος.
Σύνολο από Ρόλους Μέλος.ΑνάκτησηΚοινοτήτων(κ: Κοινότητα)
Ανακτά τους ρόλους τους οποίους έχει το µέλος σε µια κοινότητα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για όλες τις παραπάνω εργασίες ορίζονται και οι συµπληρωµατικές τους
όπου έχουν νόηµα. Για παράδειγµα η συµπληρωµατική της εργασίας Κοινότητα.ΕγγραφήΜέλους(µ:
Μέλος) είναι η Κοινότητα.∆ιαγραφήΜέλους(µ: Μέλος) η οποία διαγράφει ένα µέλος από µία
κοινότητα.
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Αντικείµενα =ληροφορίας

Το βασικό αντικείµενο αυτής της υπό-ενότητας είναι η περιγραφή της έννοιας του αντικειµένου
πληροφορίας. Παρουσιάζονται επίσης οι σχετικές οντότητες και ο τρόπος σύνδεσής τους µε ένα
αντικείµενο πληροφορίας. Ακολουθεί η περιγραφή της κάθε κλάσης ξεχωριστά.
Η κλάση Αντικείµενο Πληροφορίας µοντελοποιεί την έννοια του αντικειµένου πληροφορίας. Ένα
αντικείµενο πληροφορίας µπορεί να αντιστοιχεί σε µια τοποθεσία, σε ένα κτίριο, σε ένα γεγονός ή
γενικότερα σε ένα «κοµµάτι» πληροφορίας. Μεταξύ των αντικειµένων πληροφορίας είναι δυνατόν
να υπάρχει ένα σύνολο σχέσεων. Για παράδειγµα ένα αντικείµενο µπορεί να αποτελεί τµήµα ενός
άλλου ευρύτερου αντικειµένου (σχέση ΤΜΗΜΑ-ΤΟΥ) και αντίστροφα ένα αντικείµενο µπορεί να
συγκροτείται από ένα σύνολο «µικρότερων» αντικειµένων (σχέση ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΠΟ). Στη γενική
περίπτωση θεωρείται ότι ένα αντικείµενο πληροφορίας µπορεί να συσχετίζεται µε ένα σύνολο
αντικειµένων. Μεταβάλλοντας την πληθικότητα αυτής της συσχέτισης προκύπτουν ειδικές
περιπτώσεις σχέσεων. Η πληθικότητα λοιπόν αυτής της σχέσης και η σηµασιολογία της
καθορίζεται κάθε φορά από την εκάστοτε εφαρµογή. Η συσχέτιση µεταξύ αντικειµένων η οποία
απεικονίζεται στο Σχήµα 8 πρέπει να εκλαµβάνεται περισσότερο ως ένα είδος φόρµας,
περιγράµµατος (template) βάση του οποίου µπορούν να οριστούν για την εκάστοτε κοινότητα
διάφορα είδη σχέσεων µεταξύ αντικειµένων πληροφορίας.
Η κλάση Περιγραφή αναφέρεται στο αδόµητο (unstructured) περιεχόµενο ενός αντικειµένου
πληροφορίας. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα αντικείµενο πληροφορίας
αποτελείται από δύο τµήµατα. Το πρώτο τµήµα αποτελείται από ένα περιορισµένο σύνολο
χαρακτηριστικών τύπου αλφαριθµητικού (string). Ένα τέτοιο σύνολο για παράδειγµα θα
µπορούσε να περιέχει το όνοµα του αντικειµένου πληροφορίας, το χρόνο δηµιουργίας του, το
χρονικό διάστηµα για το οποίο είναι έγκυρο (expiration time) και µια πολύ µικρή περιγραφή
(µέχρι 250 χαρακτήρες) του περιεχοµένου του. Το τµήµα αυτό του αντικειµένου πληροφορίας, το
οποίο µπορεί να χαρακτηριστεί ως δοµηµένο, εµπεριέχεται ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών στην
κλάση Αντικείµενο Πληροφορίας. Το δεύτερο τµήµα του αντικειµένου πληροφορίας, το οποίο
αναπαριστά η κλάση Περιγραφή και χαρακτηρίζεται ως αδόµητο, αποτελεί µια εκτενής περιγραφή
του αντικειµένου πληροφορίας και µπορεί να αποτελείται από κείµενο, εικόνες, βίντεο και ήχο.
Ένα αντικείµενο της κλάσης Περιγραφή είναι δηλαδή στη γενική περίπτωση ένα αντικείµενο τύπου
πολυµέσων.
Ο διαχωρισµός αυτός του περιεχοµένου ενός αντικειµένου πληροφορίας αποσκοπεί στη
διευκόλυνση της υποστήριξης διαφορετικών συσκευών αλληλεπίδρασης. Η υποστήριξη µιας
µεγάλης ποικιλίας τερµατικών συσκευών για την πρόσβαση σε ένα σύστηµα υποστήριξης
εικονικών κοινοτήτων αποτελεί µια από τις βασικές παραµέτρους σχεδιασµού του Εννοιολογικού
Σχήµατος. Μια µεγάλη γκάµα συσκευών αλληλεπίδρασης όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι
υπολογιστές παλάµης έχουν περιορισµένες δυνατότητες παρουσίασης, κυρίως λόγου του µεγέθους
τους και της ανάλυσης που υποστηρίζουν, αλλά και σχετικά µικρή υπολογιστική ισχύ. Αλλά και
για άλλες συσκευές µε µεγαλύτερες δυνατότητες όπως οι φορητοί υπολογιστές υπάρχουν
περιοριστικοί παράγοντες όπως για παράδειγµα ο ρυθµός µετάδοσης των δεδοµένων. Η ανάγκη
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υποστήριξης ενός µεγάλου αριθµού ετερογενών τερµατικών συσκευών µε εντελώς διαφορετικές
δυνατότητες και απαιτήσεις αντιµετωπίζεται εν µέρει σε επίπεδο Εννοιολογικού Σχήµατος µε τη
διαµέριση του περιεχοµένου του αντικειµένου πληροφορίας σε δύο κλάσεις. Η πρώτη κλάση
(Αντικείµενο Πληροφορίας) µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλες τις συσκευές αλληλεπίδρασης, και
κυρίως από αυτές µε περιορισµένες δυνατότητες παρουσίασης. Η δεύτερη κλάση (Περιγραφή)
χρησιµοποιείται από συσκευές µε µεγαλύτερες δυνατότητες παρουσίασης και προσφέρει εκτενή
περιγραφή και εµπλουτισµένη πληροφορία για ένα αντικείµενο.
Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 8 ένα αντικείµενο της κλάσης Περιγραφή σχετίζεται µε ένα µόνο
αντικείµενο πληροφορίας ενώ αντίστροφα ένα αντικείµενο πληροφορίας µπορεί να συνδέεται µε
πολλά αντικείµενα της κλάσης Περιγραφή. Με µια πρώτη µατιά αυτή η επιλογή φαίνεται
λανθασµένη, αλλά στα πλαίσια της έννοιας της κοινότητας είναι σωστή. Σε µια κοινότητα τα
αντικείµενα πληροφορίας δηµιουργούνται ως επί το πλείστον από τα µέλη της. Είναι λοιπόν
δυνατό για ένα αντικείµενο πληροφορίας να δοθούν πολλές περιγραφές από τα διάφορα µέλη. Το
δοµηµένο µέρος του αντικειµένου, όπως για παράδειγµα το όνοµά του, είναι µοναδικό, οι
περιγραφές όµως που δίνονται για αυτό από τα διάφορα µέλη ενδέχεται να διαφέρουν. Για
παράδειγµα, ας θεωρηθεί η κοινότητα των µαθητών των Χανίων. Στους µαθητές δόθηκε ως
εργασία η περιγραφή ενός ιστορικού µνηµείου της πόλης όπως για παράδειγµα το φρούριο του
Φιρκά. Το φρούριο είναι ένα αντικείµενο πληροφορίας µε συγκεκριµένο όνοµα, ηµεροµηνία
κατασκευής και µια πολύ σύντοµη περιγραφή. Η εργασία κάθε µαθητή όµως είναι ένα αντικείµενο
της κλάσης Περιγραφή και αντικατοπτρίζει τη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθήθηκε από
κάθε µαθητή.
Η κλάση Φόρµα Παρουσίασης (template) αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάζεται το
περιεχόµενο ενός αντικειµένου πληροφορίας στις διάφορες συσκευές αλληλεπίδρασης. Περιγράφει
δηλαδή την παρουσίαση (presentation) ενός αντικειµένου. Σε ένα ετερογενές περιβάλλον
ενδέχεται να έχει οριστεί ένα σύνολο από φόρµες παρουσίασης. Κάθε φόρµα µπορεί να
σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες παρουσίασης µιας συσκευής αλληλεπίδρασης
(όπως για παράδειγµα, την ανάλυση και χρώµατα που υποστηρίζει ή το µέγεθος της οθόνης της)
όπως επίσης και τις προτιµήσεις που µπορεί να έχει µια συγκεκριµένη οµάδα µελών ως προς την
αισθητική ή την ευχρηστία µιας συγκεκριµένης φόρµας παρουσίασης. Ένα αντικείµενο της κλάσης
Περιγραφή µπορεί να σχετίζεται µε ένα αντικείµενο της κλάσης Φόρµα Παρουσίασης. Αντίθετα, µια
φόρµα παρουσίασης ενδέχεται να συνδέεται µε πολλές περιγραφές.
Η κλάση Τύος Αντικειµένου εκφράζει το γεγονός ότι τα αντικείµενα πληροφορίας µπορούν να
οµαδοποιηθούν µε βάση τον τύπο τους. Η συγκεκριµένη κλάση είναι µια ιεραρχία τύπων
οργανωµένη από τους πιο γενικούς τύπους προς τους πιο ειδικούς. Για παράδειγµα δύο τύποι
αντικειµένων θα µπορούσαν να είναι τα «εξωτερικά» αντικείµενα, δηλαδή τα αντικείµενα που
βρίσκονται σε εξωτερικές πηγές πληροφορίας και τα «εσωτερικά» αντικείµενα τα οποία έχουν
δηµιουργηθεί και βρίσκονται στα πλαίσια της κοινότητας. Μια περαιτέρω διάκριση των
αντικειµένων θα µπορούσε να γίνει µε τον ορισµό δύο επιπλέον τύπων: τον τύπο των «στατικών»
αντικειµένων, των οποίων το περιεχόµενο είναι στατικό και δεν µεταβάλλεται µε το πέρασµα του
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χρόνου, και τον τύπο των «δυναµικών» αντικειµένων των οποίων το περιεχόµενο µεταβάλλεται µε
το χρόνο. Ένα αντικείµενο πληροφορίας είναι ενός τύπου ενώ ένας τύπος αντιστοιχεί σε πολλά
αντικείµενα. Επιπλέον µια φόρµα παρουσίασης σχετίζονται και µε τον τύπο ενός αντικειµένου.
Έτσι ένα αντικείµενο της κλάσης Φόρµα Παρουσίασης µπορεί να σχετίζεται µε πολλά αντικείµενα
της κλάσης Τύος Αντικειµένου. Αντίστροφα, ένα αντικείµενο της κλάσης Τύος Αντικειµένου
µπορεί να σχετίζεται µε ένα αντικείµενο της κλάσης Φόρµα Παρουσίασης.
Η κλάση Θεµατική Ενότητα µοιάζει µε την προαναφερθείσα κλάση µε την έννοια ότι
χρησιµοποιείται για την κατηγοριοποίηση των αντικειµένων πληροφορίας µε βάση το
περιεχόµενό τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να οριστούν, ανάλογα µε την κοινότητα,
διάφορες θεµατικές ενότητες και κάθε αντικείµενο πληροφορίας να συσχετιστεί, ανάλογα µε το
περιεχόµενό του, µε µία ή περισσότερες από αυτές. Η οργάνωση των αντικειµένων πληροφορίας
σε θεµατικές ενότητες διευκολύνει την αναζήτηση πληροφορίας και την πλοήγηση στα πλαίσια του
χώρου πληροφορίας. Οι θεµατικές ενότητες οργανώνονται σε µια ιεραρχία από τις πιο γενικές
προς τις πιο ειδικές.
Η κλάση ∆ηµιουργός Αντικειµένου αναφέρεται στο άτοµο ή στα άτοµα τα οποία δηµιούργησαν ένα
αντικείµενο. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 8 ένα αντικείµενο µπορεί να έχει πολλούς δηµιουργούς
ενώ ένα άτοµο µπορεί να είναι δηµιουργός πολλών αντικειµένων.
Η κλάση Λέξη Κλειδί χρησιµοποιείται για την περιγραφή των λέξεων εκείνων που θεωρείται ότι
εκφράζουν µε τρόπο καίριο και περιεκτικό5 τo εννοιολογικό περιεχόµενο ενός αντικειµένου
πληροφορίας. Οι λέξεις κλειδιά χρησιµοποιούνται ως περιγραφείς (descriptors) των αντικειµένων
πληροφορίας µε βάση τους οποίους θα µπορεί να υποστηριχθεί ένα σύνολο από υπηρεσίες
ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval). Η διαδικασία µε βάση την οποία προκύπτουν οι
λέξεις κλειδιά για ένα αντικείµενο πληροφορίας είναι γνωστή ως ανάλυση περιεχοµένου (content
analysis) και δεικτοδότηση (indexing). Οι λέξεις κλειδιά µπορούν επίσης να οργανωθούν µε βάση
µια ιεραρχική δοµή από τις πιο γενικές προς τις πιο ειδικές. Κατ’ ουσία, δηµιουργείται µια
ιεραρχία εννοιών -µια οντολογία (ontology)- στην οποία πολλές φορές συµπεριλαµβάνονται και
συνώνυµα. Ένα αντικείµενο πληροφορίας περιγράφεται από πολλές λέξεις κλειδιά ενώ και
αντίστροφα µια λέξη κλειδί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή πολλών αντικειµένων.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η σχέση που υπάρχει µεταξύ των κλάσεων Θεµατική
Ενότητα και Λέξη Κλειδί. Όπως δείχνεται και στο Σχήµα 8 µια θεµατική ενότητα µπορεί να
σχετίζεται µε πολλές λέξεις κλειδιά και το αντίστροφο. Η συσχέτιση αυτή διευκολύνει και
επαυξάνει τις δυνατότητες κατασκευής ισχυρών οργανωτικών δοµών. Έτσι για κάθε θεµατική
ενότητα µπορεί να κατασκευαστεί µια ξεχωριστή ιεραρχία από λέξεις κλειδιά οι οποίες θα
χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή -στην ουσία τη δεικτοδότηση (indexing)- των αντικειµένων

5

Το πόσο «καλά» περιγράφει µία λέξη κλειδί ένα αντικείµενο πληροφορίας συνήθως εκφράζεται µε την
απόδοση ενός βάρους (weight) σε κάθε λέξη κλειδί για κάθε αντικείµενο που περιγράφει. Όσο µεγαλύτερο
είναι το βάρος µιας λέξης κλειδί για ένα αντικείµενο τόσο πιο καλά θεωρείται ότι αποδίδει το περιεχόµενο
του αντικειµένου.
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πληροφορίας που εντάσσονται σε αυτή την ενότητα. Αυτές οι δοµές µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν και κατά τη διαδικασία της δήλωσης των ενδιαφερόντων ενός µέλους όπως θα
περιγραφεί στη συνέχεια.
Τα αντικείµενα πληροφορίας είτε δηµιουργούνται στα πλαίσια µιας κοινότητας, από τα µέλη της,
είτε σχετίζονται άµεσα µε κάποια(ες) κοινότητα(ες). Το γεγονός αυτό εκφράζεται µε τη σχέση
µεταξύ των κλάσεων Αντικείµενο Πληροφορίας και Κοινότητα όπως φαίνεται και στο Σχήµα 8. Επίσης
ένα αντικείµενο πληροφορίας ενδέχεται να σχετίζεται µέσω µιας σχέσης µε κάποιο(α) µέλος(η)
µιας κοινότητας. Τα είδη αυτών των σχέσεων και η σηµασιολογία τους µπορεί να διαφέρει από
κοινότητα σε κοινότητα. Ενδέχεται ακόµα και να µην υπάρχει η ανάγκη δηµιουργίας και
έκφρασης τέτοιων σχέσεων, αλλά στη γενική περίπτωση πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
υποστήριξης σχέσεων τέτοιου είδους.
Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:

είναι υπό-τύπος

+έχει υπό-ενότητες
0..*

0..1

+είναι υπό-ενότητα
Θεµατική Ενότητα 0..1

Τύπος Αντικειµένου
0..*

0..*

0..*
1..1

0..*

1..*

Λέξη Κλειδί
0..*
0..1 +έχει υπό-κλειδιά

0..*
∆ηµιουργός Αντικειµένου

+είναι υπό-κλεικί
1..*

Περιγραφή

0..*

0..*

0..*
0..*
1..* 1..*
1..1 Αντικείµενο Πληροφορίας 0..*Σχετίζεται Με1..* Κοινότητα
0..*
0..* 1..*

0..*

Σχετίζεται Με

Σχετίζεται Με

1..1
0..*

Φόρµα Παρουσίασης
0..1

0..1

Μέλος

Χωρική Αναπαράσταση Αντικειµένου

Σχήµα 8: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή της έννοιας αντικείµενο πληροφορίας

Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή:
ΑντικείµενοΠληροφορίας. Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
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∆ηµιουργεί ένα νέο αντικείµενο πληροφορίας. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν
είσοδος.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.Ενηµέρωση(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου πληροφορίας
ΑντικείµενοΠληροφορίας.∆ιαγραφή()
∆ιαγράφει ένα υπάρχων αντικείµενο. Ειδικός χειρισµός πρέπει να γίνει σχετικά µε όποια άλλα
αντικείµενα είναι συνδεδεµένα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο πληροφορίας προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα δηµιουργηθούν ασυνέπειες.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΤύπου(τ: Τύπος Αντικειµένου)
Καθορίζει τον τύπου του αντικειµένου πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΕνότητας(θε: Θεµατική Ενότητα)
Καθορίζει την ευρύτερη θεµατική ενότητα στην οποία εντάσσεται το αντικείµενο πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΣχετικούΑντικειµένου(απ:Αντικείµενο Πληροφορίας)
Συσχετίζει το αντικείµενο πληροφορίας µε κάποιο άλλο.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΣχετιζόµενουΜέλους(µ: Μέλος)
Συνδέει το αντικείµενο πληροφορίας µε κάποιο µέλος.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΚοινότητας(κ: Κοινότητα)
Καθορίζει την κοινότητα µε την οποία σχετίζεται το αντικείµενο πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΛέξηςΚλειδί(λκ: Λέξη Κλειδί)
Καθορίζει µια λέξη κλειδί η οποία είναι αντιπροσωπευτική του αντικειµένου πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΠεριγραφής(π: Περιγραφή)
Καθορίζει µια περιγραφή του αντικειµένου πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΦόρµαΠαρουσίασης(π: Περιγραφή,
Παρουσίασης)

φπ:

Καθορίζει τη φόρµα παρουσίασης για µια περιγραφή  του αντικειµένου πληροφορίας.
Σύνολο από Περιγραφές ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΑνάκτησηΠεριγραφών()
Ανακτά όλες τις διαθέσιµες περιγραφές για το αντικείµενο πληροφορίας.
Σύνολο από Κοινότητες ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΑνάκτησηΚοινοτήτων()
Ανακτά όλες τις κοινότητες µε τις οποίες σχετίζεται το αντικείµενο πληροφορίας.
Σύνολο από Λέξεις Κλειδιά ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΑνάκτησηΛέξεωνΚλειδιά()
Ανακτά τις λέξεις κλειδιά µε τις οποίες περιγράφεται το αντικείµενο πληροφορίας.
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Σύνολο από Θεµατικές Ενότητες ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΑνάκτησηΕνοτήτων()
Ανακτά όλες τις θεµατικές ενότητες στις οποίες εντάσσεται το αντικείµενο πληροφορίας.
Σύνολο από Μέλη ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΑνάκτησηΣχετιζόµενωνΜελών()
Ανακτά τα µέλη µε τα οποία σχετίζεται το αντικείµενο πληροφορίας.
Σύνολο από Μέλη ΑντικείµενοΠληροφορίας.Ανάκτηση∆ηµιουργών()
Ανακτά τους δηµιουργούς του αντικείµενου πληροφορίας.
ΘεµατικήΕνότητα.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί µια νέα θεµατική ενότητα. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
ΘεµατικήΕνότητα.Ενηµέρωση(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά της θεµατικής ενότητας.
Σύνολο από Λέξεις Κλειδιά ΘεµατικήΕνότητα.ΑνάκτησηΛέξεωνΚλειδιά()
Ανακτά τις λέξεις κλειδιά της θεµατικής ενότητας.
Σύνολο από Αντικείµενα Πληροφορίας ΘεµατικήΕνότητα.ΑνάκτησηΑντικειµένων ()
Ανακτά όλα τα αντικείµενα πληροφορίας της θεµατικής ενότητας.
Σύνολο από Αντικείµενα Πληροφορίας Κοινότητα.ΑνάκτησηΑντικειµένων()
Ανακτά τα αντικείµενα πληροφορίας τα οποία σχετίζονται µε την κοινότητα.
Σύνολο από Μέλη Μέλος.ΑνάκτησηΣχετιζόµενωνΑντικειµένων()
Ανακτά τα αντικείµενα πληροφορίας τα οποία σχετίζονται µε το συγκεκριµένο µέλος.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για όλες τις παραπάνω εργασίες ορίζονται και οι συµπληρωµατικές τους
(π.χ. διαγραφές) όπου έχουν νόηµα..
Ο Τό=ος της Κοινότητας

Η υπό-ενότητα αυτή αναφέρεται στη µοντελοποίηση της έννοιας του τόπου µιας κοινότητας.
Αρχικά περιγράφεται η έννοια του τόπου µιας κοινότητας ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι
βασικές κλάσεις οι οποίες µοντελοποιούν τις αντίστοιχες έννοιες και γίνεται µια σύντοµη
περιγραφή τους. Γίνεται επίσης περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των κλάσεων µαζί µε τους
περιορισµούς πληθικότητας.
Κάθε κοινότητα µπορεί να σχετίζεται µε έναν τό=ο (place). Η έννοια του τόπου είναι αρκετά
αφαιρετική και χρησιµοποιείται για τη µοντελοποίηση του κοινού δηµόσιου χώρου µιας
κοινότητας στον οποίο λαµβάνει χώρα ένα σηµαντικό µέρος της αλληλεπίδρασης µεταξύ των
µελών της. Ο τόπος µιας κοινότητας µπορεί να είναι είτε πραγµατικός, µε την έννοια ότι
αναφέρεται σε έναν τόπο του πραγµατικού κόσµου, είτε εικονικός µε την έννοια ότι δεν υπάρχει
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στην πραγµατικότητα. Μια ενδιάµεση κατάσταση είναι ένας τόπος ο οποίος υπήρχε στον
πραγµατικό κόσµο κατά τον παρελθόν αλλά δεν υπάρχει στο παρόν.
Με βάση τον ορισµό της κοινότητας από κοινωνιολογικής πλευράς ο συσχετισµός µιας
κοινότητας µε έναν τόπο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Με άλλα λόγια είναι δύσκολο να
υφίσταται µια κοινότητα χωρίς να προσδιορίζεται και η γεωγραφική (χωρική) αναπαράστασή της.
Με βάση κάποιες άλλες προσεγγίσεις ο τόπος µιας κοινότητας θεωρείται σηµαντικό στοιχείο της
όχι όµως τµήµα του ορισµού της ή ζωτικής σηµασίας για την ύπαρξή της.
Ο τόπος µιας κοινότητας έχει µια γραφική αναπαράσταση η οποία µπορεί να απεικονίζει µια
υπαρκτή ή µια εικονική τοποθεσία. Η γραφική αυτή αναπαράσταση διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στη λειτουργία της κοινότητας, στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της
και γενικά στην εκτέλεση όλων σχεδόν των εργασιών της. Ο άνθρωπος ζει και κινείται µέσα σε
έναν τρισδιάστατο κόσµο. Η δοµή του χώρου µέσα στον οποίο βρισκόµαστε καθοδηγεί εν
πολλοίς τις ενέργειές µας και την αλληλεπίδρασή µας µε τους άλλους. Κατά συνέπεια είµαστε
εξοικειωµένοι µε την ερµηνεία ενός δοµηµένου χώρου και τη δράση στα πλαίσια του. Η
συσχέτιση µιας κοινότητας µε έναν τόπο και η γραφική αναπαράσταση αυτού του τόπου, δηλαδή
η χωρική του αναπαράσταση, αποσκοπεί στην εκµετάλλευση αυτής της εξοικείωσης προκειµένου
να διευκολύνει τη «ζωή» στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας.
Προκειµένου τα προαναφερθέντα να γίνουν περισσότερο κατανοητά πρέπει να επισηµανθεί η
διαφορά µεταξύ του «τόου» και του «χώρου». Ο χώρος είναι η δοµή του κόσµου µέσα στον οποίο
ζούµε, είναι ένα τρισδιάστατο περιβάλλον µέσα στο οποίο υπάρχουν αντικείµενα τα οποία έχουν
κάποια θέση και λαµβάνουν χώρα γεγονότα τα οποία έχουν κάποιο σκοπό. Προκειµένου να
διευκολυνθεί η χρήση συστηµάτων που κατασκευάζονται από τον άνθρωπο επιχειρείται να
χρησιµοποιηθούν και να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του χώρου. Ο στόχος
είναι να διευκολυνθεί η επανάληψη της ανθρώπινης συµπεριφοράς (patterns of human behavior
or behavioral framing) όπως αυτή συµβαίνει στον πραγµατικό κόσµο. Ωστόσο, στην καθηµερινή
µας δράση η συµπεριφορά µας δεν επηρεάζεται από την αίσθηση του χώρου αλλά από την
αίσθηση του τόπου. Η σχέση µεταξύ χώρου και τόπου αποδίδεται από τη φράση: «ο χώρος είναι η
ευκαιρία, ενώ ο τόος είναι η αντίληψη της ραγµατικότητας» («space is the opportunity; place is the
understood reality»).
Ένας τόπος είναι γενικά ένας χώρος µε κάτι επιπρόσθετο όπως κοινωνικά νοήµατα και συµβάσεις
συµπεριφοράς, πολιτισµικές συµβάσεις, λειτουργίες και ρόλους. Η αίσθηση του τόπου
µετασχηµατίζει το χώρο. Ο τόπος είναι ένας χώρος ο οποίος έχει επενδυθεί µε νοήµατα,
συναισθήµατα, κοινωνικές συµπεριφορές, πολιτισµικές προσδοκίες, κτλ. Στην πραγµατικότητα
βρισκόµαστε µέσα στο χώρο αλλά ενεργούµε µέσα στον τόπο. Η διάκριση µεταξύ χώρου και
τόπου είναι παρόµοια µε αυτή µεταξύ των αγγλικών λέξεων «house» και «home». Το «house»
µπορεί να µας προφυλάξει από το κρύο και τη βροχή, αλλά το «home» είναι το µέρος που ζούµε.
Μια εικονική κοινότητα µπορεί να συνδέεται λοιπόν µε έναν τόπο για τον οποίο υπάρχει µια
γραφική αναπαράσταση του χώρου του.
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Η κλάση Τόος αντιστοιχεί στην έννοια του τόπου όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω και η
εσωτερική του δοµή έχει ως εξής. Ένας Τόος µπορεί να αποτελείται από πολλές Περιοχές ενώ
αντίστροφα µια περιοχή ανήκει µόνο σε έναν Τόο. Επιπλέον, µια περιοχή µπορεί να
υποδιαιρείται σε πολλές υπό-περιοχές. Σε µια περιοχή τώρα µπορεί να βρίσκονται πολλά Κτίρια
ενώ ένα Κτίριο θα βρίσκεται σε µία µόνο περιοχή. Τέλος, ένα Κτίριο µπορεί να αποτελείται από ένα
η περισσότερα ∆ωµάτια ενώ µε τη σειρά του ένα ∆ωµάτιο µπορεί να υποδιαιρείται σε πολλά υπόδωµάτια.
Μια κοινότητα µπορεί να συνδέεται το πολύ µε έναν τόπο ενώ αντίστροφα ένας τόπος µπορεί να
συνδέεται µε πολλές κοινότητες. Επιπλέον µια κοινότητα µπορεί να σχετίζεται µε µία ή
περισσότερες περιοχές και µε ένα ή περισσότερα κτίρια ή δωµάτια του ίδιου τόπου και το
αντίστροφο. Πρέπει να επισηµανθεί ότι αν µια κοινότητα σχετίζεται για παράδειγµα µε ένα κτίριο
τότε εµµέσως σχετίζεται µε την περιοχή στην οποία ανήκει το κτίριο καθώς και µε τον τόπο στον
οποίο ανήκει η περιοχή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται µεγάλη ευελιξία όσον αφορά τη συσχέτιση
µιας κοινότητας µε έναν τόπο ή µε τα δοµικά του στοιχεία διότι, δίνεται η δυνατότητα επιλογής
του επιπέδου της λεπτοµέρειας (granularity), σε επίπεδο γραφικής αναπαράστασης, µε το οποίο
θα συσχετιστεί µια κοινότητα.
Όπως ο τόπος µιας κοινότητας µπορεί να είναι είτε πραγµατικός είτε εικονικός έτσι και τα
συστατικά του στοιχεία (περιοχές, κτίρια, δωµάτια) µπορεί να είναι είτε πραγµατικά είτε εικονικά.
Επιπλέον, είναι φανερό ότι η ακριβής δοµή ενός τόπου όπως και η γραφική του αναπαράσταση
εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρµογή. Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε ότι ο τόπος µιας
κοινότητας είναι η πόλη των Χανίων. Η γραφική αναπαράσταση αυτού του τόπου θα µπορούσε να
είναι για παράδειγµα ένας χάρτης ο οποίος απεικονίζει την πόλη ή ένα τµήµα της. Επιπλέον, αν ο
τόπος περιείχε κάποιες περιοχές µε ιδιαίτερη σηµασία τότε αυτές θα µπορούσαν να
αναπαρασταθούν πάνω στο χάρτη. Αν ο τόπος µιας κοινότητας είναι ένα κτίριο (πραγµατικό ή
εικονικό) τότε η γραφική του αναπαράσταση θα µπορούσε να είναι µια κάτοψη ή ένα
τρισδιάστατο µοντέλο του. Επιπλέον θα µπορούσαν να αναπαρασταθούν γραφικά και τα δωµάτια
αυτού του κτιρίου. Στο παράδειγµα αυτό ο τόπος µιας κοινότητας αντιστοιχεί σε έναν υπαρκτό
τόπο, την πόλη των Χανίων.
Ένα άλλο παράδειγµα θα µπορούσε να είναι η κοινότητα των φίλων της Αρχαίας Ελλάδας ή του
αρχαιοελληνικού πολιτισµού. Ο τόπος αυτής της κοινότητας θα µπορούσε να είναι η Αγορά της
Αθήνας ενώ η γραφική αναπαράσταση αυτού του τόπου θα µπορούσε να είναι ένας χάρτης της
Αρχαίας Αθήνας ή ένα τρισδιάστατο µοντέλο της. Ο τόπος αυτός θα µπορούσε να περιέχει
διάφορα κτίρια (π.χ. Παρθενώνας) τα οποία θα απεικονίζονται πάνω στο χάρτη ή στο
τρισδιάστατο µοντέλο. Κάθε κτίριο µπορεί να χωρίζεται σε δωµάτια µέσα στα οποία ενδέχεται να
απεικονίζονται αντικείµενα πληροφορίας και να βρίσκονται µέλη της κοινότητας τα οποία
ανταλλάσσουν απόψεις για διάφορα θέµατα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναβιώνει και πάλι το πνεύµα
της Αγοράς της Αρχαίας Αθήνας. Είναι φανερό ότι στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο τόπος της
κοινότητας είναι εικονικός.
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Κατά παρόµοιο τρόπο ένα Αντικείµενο Πληροφορίας και ένα Μέλος µιας κοινότητας µπορούν να
συσχετιστούν µε έναν ή περισσότερους τόπους ή µε τα δοµικά τους στοιχεία. Παρέχεται έτσι η
δυνατότητα της γραφικής αναπαράστασής τους µέσω της γραφικής αναπαράστασης του τόπου της
κοινότητας.
Αν για παράδειγµα η γραφική αναπαράσταση του τόπου µιας κοινότητας είναι και πάλι ένας
χάρτης τότε ένα αντικείµενο θα µπορούσε ενδεχοµένως να αναπαρασταθεί πάνω στο χάρτη και να
συσχετιστεί µε κάποια περιοχή, µε κάποιο κτίριο ή µε κάποιο δωµάτιο ενός κτιρίου. Η γραφική
αναπαράσταση ενός αντικειµένου αφενός εµπλουτίζει το ίδιο το περιεχόµενο του ως ένα επιπλέον
στοιχείο αυτοπροσδιορισµού του και αφετέρου προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο προβολής και
πρόσβασης στο αντικείµενο. Η πλοήγηση (navigation) στο χώρο πληροφορίας µιας κοινότητας
µπορεί να γίνει µέσω της γραφικής αναπαράστασης το τόπου της κοινότητας και των αντικειµένων
πληροφορίας τα οποία σχετίζονται µε αυτή.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η σηµασιολογία της συσχέτισης µιας κοινότητας, ενός
αντικειµένου πληροφορίας και ενός µέλους µε ένα τόπο ή µε τα δοµικά του στοιχεία διαφέρει από
εφαρµογή σε εφαρµογή και θα πρέπει να καθορίζεται επακριβώς. Όλα τα προαναφερθέντα
περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:

0 ..*
Τόπ ος
0 ..1

0 ..*

1 ..1

0 ..*

1 ..*
Π ερ ιο χή

0 ..*

0 ..*

Μ έλ ο ς

0 ..*

1 ..*

0 ..*

0 ..*

0 ..*
1 ..1

Κ ο ινό τη τα
0 ..*

0 ..*

0 ..*

0 ..* υπ ό -π ερ ιο χ ή
0 ..1
0 ..*

0 ..*
Κ τίρ ιο

0 ..*

1 ..1

0 ..*

1 ..*
∆ ω µ ά τιο

0 ..*

0 ..*
0 ..*

0 ..*

Α ντικ είµ εν ο Π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς

0 ..*

0 ..*

0 ..*

0 ..*
0 ..1
υπ ό -δ ω µ ά τιο

Σχήµα 9: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή της έννοιας τόπος της κοινότητας
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Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή:
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΤόπου(τ: Τόπος)
Καθορίζει τον τόπο της κοινότητας. Στην ουσία συνδέει την κοινότητα µε ένα υπάρχων
αντικείµενο της κλάσης Τόος.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΠεριοχής(π: Περιοχή)
Καθορίζει την περιοχή της κοινότητας. Στην ουσία συνδέει την κοινότητα µε ένα υπάρχων
αντικείµενο της κλάσης Περιοχή.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΚτιρίου(κ: Κτίριο)
Καθορίζει το κτίριο της κοινότητας. Στην ουσία συνδέει την κοινότητα µε ένα υπάρχων
αντικείµενο της κλάσης Κτίριο.
Κοινότητα.Καθορισµός∆ωµατίου(δ: ∆ωµάτιο)
Καθορίζει το δωµάτιο της κοινότητας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΤόπου(τ: Τόπος)
Καθορίζει τον τόπο του αντικειµένου πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΠεριοχής(π: Περιοχή)
Καθορίζει την περιοχή του αντικειµένου πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΚαθορισµόςΚτιρίου(κ: Κτίριο)
Καθορίζει το κτίριο του αντικειµένου πληροφορίας.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.Καθορισµός∆ωµατίου(δ: ∆ωµάτιο)
Καθορίζει το δωµάτιο του αντικειµένου πληροφορίας
Μέλος.ΚαθορισµόςΤόπου(τ: Τόπος)
Καθορίζει τον τόπο του µέλους.
Μέλος.ΚαθορισµόςΠεριοχής(π: Περιοχή)
Καθορίζει την περιοχή του µέλους.
Μέλος.ΚαθορισµόςΚτιρίου(κ: Κτίριο)
Καθορίζει το κτίριο του µέλους.
Μέλος.Καθορισµός∆ωµατίου(δ: ∆ωµάτιο)
Καθορίζει το δωµάτιο του µέλους.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για όλες τις παραπάνω εργασίες ορίζονται και οι συµπληρωµατικές τους
(π.χ. διαγραφές) όπου έχουν νόηµα.
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Σχέσεις µεταξύ των Μελών

Το βασικό αντικείµενο αυτής της υπό-ενότητας είναι η περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των µελών
µιας κοινότητας. Η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των µελών µιας κοινότητας είναι συνήθως ένας από
τους λόγους δηµιουργίας της. Αρχικά γίνεται µια περιγραφή της έννοιας της σχέσης
ακολουθώντας µια µαθηµατική προσέγγιση. Ακολουθεί η περιγραφή των κλάσεων του
Εννοιολογικού Σχήµατος το οποίο µοντελοποιεί την έννοια της σχέσης.
∆οθέντος ενός συνόλου S µια δυαδική σχέση R είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινοµένου S x
S δηλαδή R ⊆ S x S. Η σχέση R µπορεί ακόµα να οριστεί ισοδύναµα ως µια συνάρτηση από το
καρτεσιανό γινόµενο S x S στο σύνολο {0,1}, η οποία αποδίδει τιµή 1 σε κάθε στοιχείο του S x S
το οποίο ανήκει στην R και την τιµή 0 σε κάθε στοιχείο του S x S το οποίο δεν ανήκει στην R
δηλαδή, R: S x S → {0,1} . Επιπλέον µια σχέση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα τετραγωνικός
πίνακας |S| x |S| µε τιµές 0 ή 1. Τέλος µια σχέση µπορεί να θεωρηθεί και ως ένας γράφος
G:(N, A) όπου N =S και το Α είναι η σχέση µε την έννοια ότι αν υπάρχει ένα τόξο µεταξύ δύο
κόµβων τότε η σχέση ισχύει. Η αντίστροφη µιας σχέσης R συµβολίζεται µε R -1 και ορίζεται ως: R
–1

= {(x, y) : R(y, x)}. Το συµπλήρωµα (complement) µιας σχέσης R ορίζεται ως: R c = ¬R = {(x,

y): ¬R(x, y)}. Η τοµή και η ένωση δύο σχέσεων R1 και R2 ορίζονται αντίστοιχα ως: R1∩ R2 = {
(x, y) : R1(x, y) ∧ R2(x, y) }, R1∪ R2 = { (x, y) : R1(x, y) ∨ R2(x, y) }. Μια δυαδική σχέση R
οριζόµενη σε ένα σύνολο S λέγεται ότι είναι:
Ανακλαστική αν και µόνο αν ∀ x R(x, x)
Αντιµεταθετική αν και µόνο αν ∀ x, y R(x, y) ⇒ R(y, x)
Μεταβατική αν και µόνο αν ∀ x, y, z R(x, y) ∧ R(y, z) ⇒ R(x, z)
Οι σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια µιας κοινότητας µεταξύ των µελών µπορούν να
περιγραφούν µε βάση το µαθηµατικό ορισµό της σχέσης που προαναφέρθηκε. Συγκεκριµένα,
µπορεί να θεωρηθεί ότι οι σχέσεις στα πλαίσια µιας κοινότητας είναι δυαδικές και ορίζονται πάνω
στο σύνολο Μ των µελών της. Η φιλία για παράδειγµα µπορεί να οριστεί ως η δυαδική σχέση η
οποία ορίζεται στο σύνολο Μ των µελών και µάλιστα είναι ανακλαστική, αφού µπορεί να θεωρηθεί
ότι είµαι φίλος του εαυτού µου, αντιµεταθετική, θεωρώντας ότι όταν κάποιος είναι φίλος ενός
ατόµου τότε ισχύει και το αντίστροφο, αλλά δεν είναι µεταβατική διότι το γεγονός ότι ο Α είναι
φίλος µε τον Β και ο Β µε τον Γ δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι ο Α είναι φίλος µε τον Γ.
Συµπερασµατικά, οι σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ των µελών µιας κοινότητας µπορούν
να περιγραφούν από την απλή µαθητική έννοια της δυαδικής σχέσης. Αυτό σηµαίνει ότι το
συγκεκριµένο µαθηµατικό υπόβαθρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µηχανισµών
για τη διαχείριση των σχέσεων και την εξαγωγή συµπερασµάτων γύρω από τις σχέσεις που
αναπτύσσονται στα πλαίσια µιας κοινότητας. Επιπλέον όποια και να είναι η προσέγγιση που
ακολουθείται για την περιγραφή µιας δυαδικής σχέσης (είτε ως µια συνάρτηση, είτε ως ένας
τετραγωνικός πίνακας, είτε ως ένας γράφος) µπορεί να αναπαρασταθεί εξίσου καλά ως ένα σύνολο

41

Κεφάλαιο 3

Το Μοντέλο COMISM

συσχετίσεων µεταξύ κλάσεων εκφραζόµενων µε τη χρήση της UML. Ακολουθεί η περιγραφή των
κλάσεων του εννοιολογικού σχήµατος.
Η κλάση Τύος Σχέσης αναφέρεται στα είδη των δυαδικών σχέσεων6 οι οποίες αναπτύσσονται στα
πλαίσια µιας κοινότητας µεταξύ των µελών της. Τα είδη των σχέσεων ενδέχεται να διαφέρουν από
κοινότητα σε κοινότητα. Πέρα από αυτό, ακόµα και η σηµασία, η ερµηνεία και το περιεχόµενο
ενός τύπου σχέσης µπορεί να είναι διαφορετικά µεταξύ των κοινοτήτων ανάλογα µε τις συνθήκες
του ευρύτερου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η κοινότητα. Στα πλαίσια µιας
κοινότητας είναι δυνατόν να ορίζονται πολλοί τύποι σχέσεων και αντίστροφα ένας τύπος σχέσης
µπορεί να υπάρχει σε πολλές κοινότητες.
Η κλάση ∆ικαίωµα εκφράζει το γεγονός ότι ένα είδος σχέσης είναι δυνατόν να συνοδεύεται από
ένα σύνολο δικαιωµάτων τα οποία εκχωρούνται στους συµµετέχοντες στη σχέση. Για παράδειγµα
ο τύπος σχέσης «φιλία» ενδέχεται να συνοδεύεται µε το δικαίωµα πρόσβασης στο προσωπικό
αρχείο των συµµετεχόντων σε µια τέτοια σχέση εκατέρωθεν. Κάποιο δικαίωµα ενδέχεται να
συσχετίζεται µε πολλά είδη σχέσεων και το αντίστροφο, ένα τύπος σχέσης µε πολλά δικαιώµατα.
Η κλάση Σχέση αντιστοιχεί στη σχέση που υπάρχει µεταξύ δυο µελών. Το είδος αυτής της σχέσης
καθορίζεται µέσω της κλάσης Τύος Σχέσης. Έτσι για παράδειγµα το µέλος µ1 µπορεί να έχει τη
σχέση σ1 µε τα µέλη µ2 και µ3, τη σχέση σ2 µε τα µέλη µ2 και µ4, κλπ.
Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:

Κοινότητα
1..*

∆εύτεροΜέλοςΣχέσης

0..*
Μέλος

0..*
ΠρώτοΜέλοςΣχέσης
0..*

0..*

Σχέση

0..*

Τύπος Σχέσης
0..*

0..*

1..*

∆ικαίωµα
0..*

Σχήµα 10: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των µελών µιας κοινότητας

Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή:
ΤύποςΣχέσης.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά )
6

Επιπλέον ο Τύπος Σχέσης αντιστοιχεί στην µαθηµατική δυαδική σχέση.

42

Κεφάλαιο 3

Το Μοντέλο COMISM

∆ηµιουργεί ένα νέο τύπο σχέσης. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
ΤύποςΣχέσης.Ενηµέρωση(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του τύπου σχέσης.
ΤύποςΣχέσης.∆ιαγραφή()
∆ιαγράφει έναν τύπο σχέσης. Ειδική µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί σχετικά µε τις ήδη υπάρχουσες
σχέσεις αυτού του τύπου.
ΤύποςΣχέσης.Καθορισµός∆ικαιώµατος(δ: ∆ικαίωµα)
Συσχετίζει ένα δικαίωµα µε τον τύπο σχέσης.
Μέλος.ΚαθορισµόςΣχέσης(µ: µέλος, τσ: Τύπος Σχέσης)
Καθορίζει τον τύπο της σχέσης µεταξύ δύο µελών.
∆ικαίωµα.∆ηµιουργία(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί ένα νέο δικαίωµα.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΤύπουΣχέσης(τσ: Τύπος Σχέσης)
Συσχετίζει την κοινότητα µε έναν υπάρχων τύπο σχέσης
Ενέργειες µελών

Η υπό-ενότητα αυτή αναφέρεται στη µοντελοποίηση των ενεργειών των µελών µιας κοινότητας.
Οι ενέργειες των µελών µιας κοινότητας παρέχουν χρήσιµη πληροφορία τόσο για την ίδια την
κοινότητα όσο και για το κάθε µέλος ξεχωριστά, κατά συνέπεια, η καταγραφή και η
παρακολούθησή τους πρέπει να υποστηρίζονται από το Εννοιολογικό Σχήµα. Ακολουθεί η
περιγραφή των βασικών εννοιών και της κάθε κλάσης ξεχωριστά.
Η κλάση Τύος Ενέργειας χρησιµοποιείται για την κατηγοριοποίηση των ενεργειών των µελών
µιας κοινότητας. Για κάθε κοινότητα ορίζονται οι τύποι των ενεργειών στις οποίες µπορούν να
προβαίνουν τα µέλη της και για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον για την καταγραφή και την
παρακολούθησή τους. Ένας τύπος ενέργειας µπορεί να σχετίζεται µε πολλές κοινότητες και
αντίστροφα στα πλαίσια µιας κοινότητας είναι δυνατόν να εκτελούνται ενέργειες διαφόρων τύπων.
Συνήθως αυτό το σύνολο είναι υποσύνολο του συνόλου όλων των ενεργειών στις οποίες είναι
δυνατόν να προβαίνουν τα µέλη µιας κοινότητας. Μια ενέργεια είναι ενός τύπου ενώ αντίστροφα
ένας τύπος µπορεί να σχετίζεται µε πολλές ενέργειες.
Οι κλάσεις Αξιολόγηση και Σχολιασµός θεωρούνται ειδικοί τύποι ενεργειών. Αναφέρονται ξεχωριστά
διότι είναι τύποι ενεργειών οι οποίοι είναι δυνατόν να απαντηθούν σε όλες σχεδόν τις κοινότητες
ανεξάρτητα από τους στόχους τους και την εσωτερική τους δοµή και οργάνωση. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι τύποι ενεργειών σχετίζονται άµεσα µε τη συµµετοχή των µελών
στα δρώµενα και στη διαµόρφωση µιας κοινότητας. Το γεγονός αυτό (δηλαδή η ενεργώς
συµµετοχή των µελών και η ανταλλαγή απόψεων) µε τη σειρά του, αποτελεί βασικό στοιχείο του
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ορισµού της έννοιας της κοινότητας. Το βασικό συστατικό κάθε κοινότητας είναι τα µέλη της.
Συνεπώς, η γνώµη των µελών της και η επικοινωνία µεταξύ τους (τα σχόλια και οι αξιολογήσεις
είναι ένα είδος έµµεσης επικοινωνίας) είναι επίσης το βασικό ζητούµενο κατά τη δηµιουργία κάθε
κοινότητας. Η κλάση Αξιολόγηση αναφέρεται στη βαθµολόγηση ενός αντικειµένου πληροφορίας,
µιας υπηρεσίας ή ενός ατόµου από ένα µέλος της κοινότητας. Η κλάση Σχολιασµός αναφέρεται στο
σχόλιο που µπορεί να κάνει ένα µέλος για οτιδήποτε µέσα στα πλαίσια µιας κοινότητας, όπως για
ένα αντικείµενο πληροφορίας, ένα άλλο µέλος, για την οργάνωση και τις υπηρεσίες της ίδιας της
κοινότητας, κλπ.
Η κλάση Εξουσιοδότηση εκφράζει το γεγονός ότι προκειµένου ένα µέλος µιας κοινότητας να
εκτελέσει ενέργειες κάποιου τύπου πρέπει να έχει και την αντίστοιχη εξουσιοδότηση. Έτσι, από το
σύνολο των τύπων των ενεργειών οι οποίες µπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια µιας κοινότητας,
για κάθε µέλος ορίζεται το υποσύνολο των τύπων των ενεργειών που µπορεί να εκτελεί. Κατ’ αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος και οργάνωση της ίδιας της κοινότητας.
Η κλάση Ενέργεια αντιστοιχεί στις ενέργειες στις οποίες προβαίνει κάποιο µέλος της κοινότητας.
Είναι φανερό ότι µια ενέργεια εκτελείται από ένα µέλος στα πλαίσια µιας κοινότητας, ενώ
αντίστροφα ένα µέλος µπορεί να εκτελεί πολλές ενέργειες. Το γεγονός αυτό εκφράζεται από τη
σχέση «εκτελεί» µεταξύ των κλάσεων Μέλος και Ενέργεια καθώς και από τη σχέση µεταξύ των
κλάσεων Κοινότητα και Ενέργεια όπως φαίνεται στο Σχήµα 11. Μια ενέργεια πρέπει να ανήκει σε
κάποιον τύπο, γεγονός το οποίο εκφράζεται µέσω της σχέσης που υπάρχει µεταξύ της κλάσης
Ενέργεια και της κλάσης Τύος Ενέργειας. Η καταγραφή της χρονικής στιγµής κατά την οποία
έλαβε χώρα µια ενέργεια είναι σηµαντικό να καταγράφεται7 και αυτόν ακριβώς το ρόλο καλείται
να διαδραµατίσει η συνδετική κλάση (association class) Χρονική Στιγµή. Τέλος, µια ενέργεια
µπορεί να σχετίζεται µε µία ή περισσότερες άλλες ενέργειες, γεγονός το οποίο εκφράζεται από τη
σχέση «σχετίζεται µε».
Μια ενέργεια, η οποία εκτελείται στα πλαίσια µιας κοινότητας, ενδέχεται να σχετίζεται µε ένα
αντικείµενο πληροφορίας ή ένα άλλο µέλος. Αυτό ακριβώς εκφράζεται µε τις σχέσεις «σχετίζεται
µε» και «αφορά» όπως φαίνεται στο Σχήµα 11. Για παράδειγµα, η ενέργεια του «διαβάσµατος» ενός
αντικειµένου πληροφορίας από ένα µέλος ή ο σχολιασµός και η αξιολόγησή του αποτελούν
ενέργειες που σχετίζονται µε ένα αντικείµενο πληροφορίας. Οµοίως, η ενέργεια της αποστολής
ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος από ένα µέλος προς ένα άλλο συνδέει το µέλος που διέπραξε την
ενέργεια, δηλαδή τον αποστολέα στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε το µέλος που αφορούσε η
ενέργεια, δηλαδή σ’ αυτή την περίπτωση τον παραλήπτη. Συµπερασµατικά, µια ενέργεια µπορεί
να αναπαρασταθεί από µια εξάδα ως εξής:
Ενέργεια: (Ενεργών, Κοινότητα, Τύπος Ενέργειας, Χρονική Στιγµή, Σχετιζόµενο Μέλος,
Σχετιζόµενο Αντικείµενο)

7

Ίσως θα ήταν χρήσιµο να καταγράφεται και η φυσική θέση (location) του ενεργούντα. Αυτό θα ήταν
χρήσιµο αν η ενέργεια γινόταν µέσω µια φορητής συσκευής αλληλεπίδρασης όπως για παράδειγµα ένα
κινητό τηλέφωνο, ένα φορητό υπολογιστή ή έναν υπολογιστή χεριού.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι συµπληρωµατική της παραπάνω εξάδας είναι και το σύνολο των
ενεργειών µε τις οποίες σχετίζεται µια συγκεκριµένη ενέργεια.
Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:
Αντικείµενο Πληροφορίας

0..1
αφορά

0..*

0..1
εκτελεί

Μέλος

0..*

Ενέργεια 0..*

1..1

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

σχετίζεται µε

Χρο νική Στιγµή

0..*
Εξουσιοδότηση

1..1

1..1
Τύπος Ενέργειας
0..*

0..*

Κοινότητα

0..*

1..*

0..*

0..*

Αξιο λόγηση

Σχολιασµός

Σχήµα 11: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή των ενεργειών των µελών µιας κοινότητας

Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή:
ΤύποςΕνέργειας.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά )
∆ηµιουργεί ένα νέο τύπο ενέργειας. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος
(input).
Ενέργεια.∆ηµιουργία(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί µια νέα ενέργεια.
Ενέργεια.∆ηµιουργίαΣχολίου(σ: Σχολιασµός)
∆ηµιουργεί µια νέα ενέργεια η οποία είναι τύπου σχολιασµού. Στην πραγµατικότητα επεκτείνει
την προηγούµενη εργασία για τη δηµιουργία µιας ενέργειας.
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Ενέργεια.∆ηµιουργίαΑξιολόγησης(α: Αξιολόγηση)
∆ηµιουργεί µια νέα ενέργεια η οποία είναι τύπου αξιολόγησης. Στην πραγµατικότητα επεκτείνει
την εργασία για τη δηµιουργία µιας ενέργειας.
Ενέργεια.ΚαθορισµόςΕνεργούντος(ε: Μέλος)
Καθορίζει το µέλος το οποίο προέβη στη συγκεκριµένη ενέργεια.
Ενέργεια.ΚαθορισµόςΤύπου(τε: Τύπος Ενέργειας)
Καθορίζει τον τύπο της ενέργειας
Ενέργεια.ΚαθορισµόςΧρονικήςΣτιγµής(χσ: Χρονική Στιγµή)
Καθορίζει τη χρονική στιγµή κατά την οποία έλαβε χώρα η ενέργεια.
Ενέργεια.ΚαθορισµόςΣχετιζόµενουΜέλους(µ: Μέλος)
Καθορίζει το µέλος το οποίο αφορούσε η ενέργεια.
Ενέργεια.ΚαθορισµόςΣχετιζόµενουΑντικειµένου(απ: Αντικείµενο Πληροφορίας)
Καθορίζει το αντικείµενο πληροφορίας µε το οποίο σχετιζόταν η ενέργεια.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΤύπουΕνέργειας(τε: Τύπος Ενέργειας)
Καθορίζει ότι ενέργειες του συγκεκριµένου τύπου µπορούν να εκτελούνται στα πλαίσια της
συγκεκριµένης κοινότητας.
Μέλος.ΚαθορισµόςΤύπουΕνέργειας(τε: Τύπος Ενέργειας, κ: Κοινότητα)
Καθορίζει ότι το συγκεκριµένο µέλος µπορεί να εκτελεί ενέργειες ενός τύπου τε στα πλαίσια µιας
κοινότητας κ.
Σύνολο από Ενέργειες Μέλος.ΑνάκτησηΕνεργειών(κ: Κοινότητα)
Ανακτά τις ενέργειες τις οποίες έχει εκτελέσει το συγκεκριµένο µέλος στα πλαίσια της κοινότητας
κ.
Σύνολο από Ενέργειες Μέλος.ΑνάκτησηΣχετιζόµενωνΕνεργειών(κ: Κοινότητα)
Ανακτά τις ενέργειες οι οποίες έχουν εκτελεστεί και σχετίζονται µε το συγκεκριµένο µέλος στα
πλαίσια της κοινότητας κ.
Σύνολο από Τύπους Ενεργειών Μέλος.ΑνάκτησηΤύπωνΕνεργειών(κ: Κοινότητα)
Ανακτά τους τύπους των ενεργειών τις οποίες µπορεί να εκτελέσει το συγκεκριµένο µέλος στα
πλαίσια της κοινότητας κ
Σύνολο από Ενέργειες ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΑνάκτησηΕνεργειών(κ: Κοινότητα)
Ανακτά τις ενέργειες οι οποίες έχουν εκτελεστεί και σχετίζονται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο
στα πλαίσια της κοινότητας κ
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Σύνολο από Ενέργειες ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΑνάκτησηΕνεργειών(κ: Κοινότητα, τε: Τύπος
Ενέργειας)
Ανακτά τις ενέργειες τύπου τε οι οποίες έχουν εκτελέσει και σχετίζονται µε το συγκεκριµένο
αντικείµενο στα πλαίσια της κοινότητας κ
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για όλες τις παραπάνω εργασίες ορίζονται και οι συµπληρωµατικές τους
(π.χ. διαγραφές) όπου έχουν νόηµα.
Ε=ικοινωνία µεταξύ των Μελών

Η υπό-ενότητα αυτή αναφέρεται στη µοντελοποίηση της επικοινωνίας µεταξύ των µελών µιας
κοινότητας. Η επικοινωνία µπορεί να είναι είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη όπως προαναφέρθηκε.
Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών εννοιών και της κάθε κλάσης ξεχωριστά.
Η κλάση Θέµατα Συζήτησης περιγράφει την έννοια της συζήτησης µεταξύ των µελών µιας
κοινότητας γύρω από κάποιο θέµα. Το θέµα αυτό απασχολεί για κάποιο λόγο τα µέλη της
κοινότητας. Το βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας του θέµατος συζήτησης είναι ότι η συζήτηση
δεν λαµβάνει χώρα σε πραγµατικό χρόνο. Τα µέλη εκφράζουν τις απόψεις τους για το θέµα και
µαθαίνουν τις απόψεις των άλλων µελών γύρω από αυτό δεν έχουν όµως τη δυνατότητα για άµεση
επαφή και συνοµιλία µεταξύ τους. Πολλά µέλη µπορεί να συµµετέχουν σε µια συζήτηση και
αντίστροφα ένα µέλος µπορεί να συµµετέχει σε πολλές συζητήσεις.
Μια συζήτηση εφόσον κριθεί αναγκαίο µπορεί να διασπαστεί σε επιµέρους υπό-συζητήσεις οι
οποίες καταπιάνονται µε κάποιες συγκεκριµένες πτυχές του γενικότερου θέµατος. Κάποιος µπορεί
να φανταστεί ένα θέµα συζήτησης ως ένα δωµάτιο µέσα στο οποίο συζητείται ένα συγκεκριµένο
θέµα. Μέσα στο δωµάτιο όµως είναι δυνατόν να υπάρχουν τραπέζια σε κάθε ένα από τα οποία
συζητείται µια συγκεκριµένη διάσταση του γενικότερου θέµατος. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 12
ένα θέµα συζήτησης µπορεί να έχει διαιρεθεί σε πολλές επιµέρους συζητήσεις, ενώ αντίστροφα ένα
υπό-θέµα συζήτησης εντάσσεται σε ένα γενικότερο θέµα.
Όταν ένα µέλος συµµετέχει σε µια συζήτηση ενδέχεται να µην ενδιαφέρεται για οτιδήποτε έχει
ειπωθεί κατά τη διεξαγωγή της αλλά µόνο για κάποια τµήµατά της. Το γεγονός αυτό εκφράζεται
µέσω της κλάσης Συµµετέχει. Συγκεκριµένα η κλάση αυτή πέρα από το γεγονός της συµµετοχής
ενός µέλους σε µια συζήτηση περιγράφει και τις προτιµήσεις του όσον αφορά το περιεχόµενό της.
Αυτό γίνεται µέσω της κλάσης Λέξη Κλειδί. Έτσι για κάθε συζήτηση στην οποία συµµετέχει ένα
µέλος µπορεί να περιγράψει για το τι ενδιαφέρεται από την όλη συζήτηση χρησιµοποιώντας ένα
σύνολο από λέξεις κλειδιά.
Η κλάση Μήνυµα αναφέρεται στην έννοια του µηνύµατος το οποίο µπορεί να στείλει ένα µέλος
µιας κοινότητας σε κάποιο άλλο. Κάθε µήνυµα αποστέλλεται µια δεδοµένη χρονική στιγµή και
έχει ένα συγκεκριµένο αποστολέα. Το γεγονός αυτό εκφράζεται µέσω τη σχέσης «αοστολή»
µεταξύ των κλάσεων Μέλος και Μήνυµα. Ένα µήνυµα µπορεί να αποστέλλεται στα πλαίσια ενός
θέµατος συζήτησης οπότε παραλήπτες θα είναι όλοι οι συµµετέχοντες στη συζήτηση. Το γεγονός
αυτό εκφράζεται µέσω της σχέσης «αευθύνεται» µεταξύ των κλάσεων Θέµα Συζήτησης και Μήνυµα.
Τέλος ένα µήνυµα µπορεί να αποστέλλεται ως απάντηση σε ένα άλλο µήνυµα, γεγονός το οποίο
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εκφράζεται µε τη σχέση «απάντηση σε» όπως φαίνεται στο Σχήµα 12, και αντίστροφα ένα µήνυµα
µπορεί να έχει πολλά απαντητικά µηνύµατα όπως εκφράζεται µε τη σχέση «έχει απαντήσεις».
Προκειµένου να υποστηριχθεί η δυνατότητα ανάκτησης µηνυµάτων µε βάση το περιεχόµενό τους
κάθε µήνυµα συσχετίζεται µε ένα σύνολο από λέξεις κλειδιά οι οποίες περιγράφουν το
περιεχόµενό του. Έτσι ένα αντικείµενο της κλάσης Μήνυµα µπορεί να συνδέεται µε πολλά
αντικείµενα της κλάσης Λέξη Κλειδί και µια λέξη κλειδί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
περιγραφή πολλών µηνυµάτων.
Η κλάση Κανάλι Εικοινωνίας αναφέρεται στην έννοια του διαύλου επικοινωνίας µεταξύ των µελών
µιας κοινότητας. Ένα κανάλι επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιµοποιείται από πολλά µέλη ενώ και
αντίστροφα ένα µέλος µπορεί να χρησιµοποιεί πολλά κανάλια επικοινωνίας. Το κανάλι
επικοινωνίας χρησιµοποιείται για να εκφράσει την έννοια της σύγχρονης επικοινωνίας µεταξύ των
µελών, δηλαδή της επικοινωνίας η οποία λαµβάνει χώρα σε πραγµατικό χρόνο. Επιπλέον, ένα
µήνυµα το οποίο αποστέλλεται µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας λαµβάνεται, στη γενική
περίπτωση, από όλους όσους χρησιµοποιούν το κανάλι. Ειδική περίπτωση αποτελεί ένα κανάλι το
οποίο χρησιµοποιείται µόνο από δύο µέλη. Ουσιαστικά µε τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η
έννοια της ιδιωτικής συνοµιλίας. Ένα µήνυµα µπορεί να αποσταλεί µέσω πολλών καναλιών ενώ και
αντίστροφα, από ένα κανάλι µπορούν να αποσταλούν πολλά µηνύµατα.
Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:

+έχει υπό-θέµατα
0..*

+είναι υπό -θέµα
0..1

Θέµα Συζήτησης

Κοινότητα

1..1

0..*

0..*

1..*

0..*
Συµµετέχει
0..*

0..*
0..*
Μέλος

Κανάλι Επικοινωνίας

0..*

0..*

0..*

απευθύνεται

1..1
αποστολή

1..*
0..*
Λέξη Κλειδί

0..*
Μή νυµα

0..*
0..*
+έχει απάντησεις

0..*
0..1
+απάντηση σε

0..*

Σχήµα 12: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή της επικοινωνίας µεταξύ των µελών µιας
κοινότητας
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Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή:
ΘέµαΣυζήτησης.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά )
∆ηµιουργεί ένα νέο θέµα συζήτησης. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
ΘέµαΣυζήτησης.Ενηµέρωση(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του θέµατος συζήτησης.
ΘέµαΣυζήτησης.∆ιαγραφή()
∆ιαγράφει ένα υπάρχον θέµα συζήτησης. Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για τα µηνύµατα τα
οποία έχουν ανταλλαγεί στα πλαίσια της συζήτησης.
Κοινότητα.ΚαθορισµόςΘέµατοςΣυζήτησης(θσ: Θέµα Συζήτησης)
Καθορίζει ένα θέµα συζήτησης στα πλαίσια της κοινότητας.
Μέλος.ΣυµµετοχήΣεΘέµαΣυζήτησης(θσ: Θέµα Συζήτησης)
Καθορίζει το θέµα συζήτησης στο οποίο συµµετέχει το µέλος.
Μήνυµα.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά )
∆ηµιουργεί ένα νέο µήνυµα. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
Μήνυµα.ΚαθορισµόςΜέλουςΑποστολέα(µ: Μέλος)
Καθορίζει τον αποστολέα ενός µηνύµατος.
Μήνυµα.ΚαθορισµόςΑπάντησης(µ: Μήνυµα)
Καθορίζει ένα µήνυµα µ ως απάντηση στο συγκεκριµένο µήνυµα.
Μήνυµα.ΑποστολήΣεΘέµαΣυζήτησης(θσ: Θέµα Συζήτησης)
Αποστέλλει το µήνυµα σε ένα θέµα συζήτησης.
Μήνυµα.ΑποστολήΜέσωΚαναλιούΕπικοινωνίας(κε: Κανάλι Επικοινωνίας)
Αποστέλλει το µήνυµα µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας.
Σύνολο από Θέµατα Συζήτησης Κοινότητα.ΑνάκτησηΘεµάτωνΣυζήτησης()
Ανακτά όλα τα θέµατα συζήτησης της κοινότητας.
Σύνολο από Μηνύµατα ΘέµαΣυζήτησης.ΑνάκτησηΜηνυµάτων()
Ανακτά όλα τα µηνύµατα τα οποία έχουν ανταλλαγεί στα πλαίσια του θέµατος συζήτησης.
Σύνολο από Μηνύµατα ΚανάλιΕπικοινωνίας.ΑνάκτησηΜηνυµάτων()
Ανακτά όλα τα µηνύµατα τα οποία έχουν αποσταλεί µέσω του καναλιού επικοινωνίας.
Σύνολο από Μηνύµατα Μέλος.ΑνάκτησηΜηνυµάτων()
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Ανακτά όλα τα µηνύµατα τα οποία έχει αποστείλει το µέλος.
Σύνολο από Μηνύµατα Μήνυµα.ΑνάκτησηΑπαντήσεων()
Ανακτά όλα τα µηνύµατα τα οποία είναι απαντήσεις στο συγκεκριµένο µήνυµα.
Το Προσω=ικό Αρχείο και το Πορτραίτο ενός Μέλους

Η υπό-ενότητα αυτή αναφέρεται στη µοντελοποίηση των εννοιών του προσωπικού αρχείου και του
πορτραίτου ενός µέλους µιας κοινότητας. Μέσω του προσωπικού αρχείου δίνεται σε κάθε µέλος η
δυνατότητα να κατασκευάσει τη δική του άποψη για την κοινότητα. Το πορτραίτο περιέχει
δηµογραφικά στοιχεία και στοιχεία για τα ενδιαφέροντα και κατ’ επέκταση την προσωπικότητα
ενός µέλους. Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών εννοιών και της κάθε κλάσης ξεχωριστά.
Η κλάση Προσωικό Αρχείο αναφέρεται στο αρχείο το οποίο µπορεί να διατηρεί το µέλος µιας
κοινότητας. Έτσι, κάθε µέλος µπορεί να διατηρεί το δικό του αρχείο ενώ αντίστροφα ένα αρχείο
θα ανήκει σε κάποιο µέλος.
Η κλάση Είεδο Πρόσβασης αναφέρεται στα διάφορα επίπεδα πρόσβασης τα οποία µπορούν να
οριστούν σε σχέση µε το περιεχόµενο ενός αρχείου. Για κάθε τι, το οποίο περιέχεται στο
προσωπικό αρχείο ενός µέλους, καθορίζεται ένα επίπεδο πρόσβασης. Το επίπεδο πρόσβασης
καθορίζει ποια από τα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας θα έχουν πρόσβαση στα περιεχόµενα του
αρχείου. ∆ύο βασικά επίπεδα πρόσβασης είναι το «δηµόσιο» το οποίο σηµαίνει ότι όλα τα µέλη
της κοινότητας µπορούν να προσπελάσουν το συγκεκριµένο τµήµα του αρχείου και το «ιδιωτικό»
το οποίο σηµαίνει ότι το τµήµα αυτό του αρχείου είναι προσβάσιµο µόνο από τον ιδιοκτήτη του
αρχείου. Πέρα από αυτά τα δύο επίπεδα πρόσβασης είναι δυνατόν να οριστούν επιπρόσθετα.
Έτσι, για παράδειγµα, µπορεί να οριστεί το επίπεδο πρόσβασης «φίλοι» µε το οποίο θα δίνεται
πρόσβαση µόνο στα µέλη της κοινότητας τα οποία ο ιδιοκτήτης του αρχείου θεωρεί ως φίλους
του.
Η κλάση ΜέλοςΑρχείοΠρόσβαση είναι βοηθητική. Περιγράφει το επίπεδο πρόσβασης το οποίο
έχει ένα µέλος για κάποιο συγκεκριµένο αρχείο. Για παράδειγµα, το µέλος µ1 για το αρχείο αρχ1
µπορεί να έχει επίπεδο πρόσβασης ε1 ενώ για το αρχείο α2 επίπεδο πρόσβασης ε2. Το µέλος
µ2 µπορεί να έχει επίπεδο πρόσβασης ε1 γιαι το αρχείο α1 και ε3 για το αρχείο α2, κλπ.
Η κλάση ΑρχείοΑντικείµενοΠρόσβαση είναι επίσης βοηθητική κλάση. Αναφέρεται στο επίπεδο
πρόσβασης ενός αντικειµένου το οποίο βρίσκεται σε ένα συγκεκριµένο αρχείο. Έτσι, το
αντικείµενο πληροφορίας α1 στο αρχείο αρχ1 µπορεί να έχει επίπεδο πρόσβασης ε1 ενώ
θεωρώντας ότι βρίσκεται και στο αρχείο αρχ2 µπορεί να έχει επίπεδο πρόσβασης ε2, κλπ. Το
γεγονός ότι για το αντικείµενο ενός αρχείου υπάρχει ένα συγκεκριµένο επίπεδο πρόσβασης
σηµαίνει ότι το αντικείµενο αυτό είναι προσβάσιµο από τα µέλη τα οποία έχουν το αντίστοιχο
επίπεδο πρόσβασης για το συγκεκριµένο αρχείο. Ακριβώς την ίδια λειτουργία επιτελεί και η
κλάση ΑρχείοΘέµαΣυζήτησηςΠρόσβαση για τα θέµατα συζήτησης και τα µηνύµατα τα οποία
ενδέχεται να αποθηκευτούν σε ένα προσωπικό αρχείο.
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Η κλάση ΠορτραίτοΜέλους αναφέρεται στο πορτραίτο το οποίο κατασκευάζεται για το µέλος µιας
κοινότητας. Το πορτραίτο συγκροτείται από τα δηµογραφικά στοιχεία του µέλους, όπως για
παράδειγµα το όνοµά του, το επίθετό του, το φύλο του, κλπ.
Η κλάση Ενδιαφέροντα είναι συµπληρωµατική της κλάσης Πορτραίτο, δηλαδή ουσιαστικά
εµπλουτίζει το πορτραίτο ενός µέλος. Εκφράζει το γεγονός ότι το πορτραίτο ενδέχεται εκτός από
τα δηµογραφικά στοιχεία του µέλους να περιέχει και τα ενδιαφέροντα του. Έτσι καταρχήν το
πορτραίτο συσχετίζεται µε θεµατικές ενότητες για τις οποίες το µέλος ενδιαφέρεται. Για κάθε µια
από αυτές τις θεµατικές ενότητες είναι δυνατόν να επιλεχθούν κάποιες λέξεις κλειδιά οι οποίες
συγκεκριµενοποιούν το ενδιαφέρον του µέλους για τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα.
Πέρα από τη δήλωση των γενικότερων ενδιαφερόντων του ένα µέλος µπορεί επιπλέον να
κατασκευάσει το προσωπικό του φίλτρο. Το φίλτρο αυτό εκφράζει το γεγονός ότι αντικείµενα
πληροφορίας και / ή θέµατα συζήτησης για τα οποία ενδιαφέρεται ένα µέλος πρέπει να
ικανοποιούν κάποιες συνθήκες. Για παράδειγµα, το φίλτρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
εκφράσει το γεγονός ότι τα αντικείµενα πληροφορίας για τα οποία ενδιαφέρεται ένα µέλος ανεξάρτητα από το περιεχόµενό τους - πρέπει να είναι ενός συγκεκριµένου τύπου, ο δηµιουργός
τους να έχει το ρόλο του «ειδικού» και να έχουν δηµιουργηθεί τους δύο τελευταίους µήνες. Η
κλάση Φίλτρο χρησιµοποιείται για την περιγραφή αυτής ακριβώς της ιδέας. Το φίλτρο
κατασκευάζεται από το κάθε µέλος ξεχωριστά και στην πραγµατικότητα είναι µια λογική έκφραση
η οποία υπολογίζεται για κάθε αντικείµενο πληροφορίας προκειµένου να διαπιστωθεί αν αυτό
ενδέχεται να ενδιαφέρει κάποιο µέλος.
Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:
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Σχήµα 13: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή του προσωπικού αρχείου και του πορτραίτου
ενός µέλους.

Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή:
ΠροσωπικόΑρχείο.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί ένα νέο προσωπικό αρχείο. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
ΠροσωπικόΑρχείο.Ενηµέρωση(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του προσωπικού αρχείου.
ΠροσωπικόΑρχείο.∆ιαγραφή()
∆ιαγράφει ένα υπάρχων προσωπικό αρχείο.
ΠροσωπικόΑρχείο.ΕισαγωγήΑντικειµένου
ΕπίπεδοΠρόσβασης)

(απ:

Αντικείµενο

Πληροφορίας,

επ:

Εισάγει ένα αντικείµενο πληροφορίας στο προσωπικό αρχείο και καθορίζει το επίπεδο
πρόσβασής του.
ΕπίπεδοΠρόσβασης.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί ένα νέο επίπεδο πρόσβασης. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος
(input).
Μέλος.ΚαθορισµόςΠρόσβασηςΠροσωπικούΑρχείου(µ: Μέλος, επ: Επίπεδο Πρόσβασης)
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Καθορίζει το επίπεδο πρόσβασης στο προσωπικό αρχείου του µέλους για κάποιο άλλο µέλος.
Πορτραίτο.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί ένα νέο πορτραίτο. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος (input).
Πορτραίτο.ΕισαγωγήΕνδιαφέροντων(θε: Θεµατική Ενότητα)
Εισάγει µια νέα θεµατική ενότητα στα ενδιαφέροντα ενός µέλους.
Πορτραίτο.ΕισαγωγήΕνδιαφέροντων(θε: Θεµατική Ενότητα, λκ: Λέξη Κλειδί)
Εισάγει µια λέξη κλειδί στα ενδιαφέροντα ενός µέλους σχετικά µε µια συγκεκριµένη θεµατική
ενότητα.
Σύνολο από Αντικείµενα Πληροφορίας ΠροσωπικόΑρχείο.ΑνάκτησηΑντικειµένων()
Ανακτά όλα τα αντικείµενα πληροφορίας του προσωπικού αρχείου.
Επίπεδο Πρόσβασης ΠροσωπικόΑρχείο.ΑνάκτησηΕπιπέδουΠρόσβασης (
απ: Αντικείµενο Πληροφορίας)
Ανακτά το επίπεδο πρόσβασης για το αντικείµενο πληροφορίας α του προσωπικού αρχείου.
Σύνολο από Θεµατικές Ενότητες Πορτραίτο.ΑνάκτησηΘεµατικώνΕνοτήτων()
Ανακτά όλες τις θεµατικές ενότητες του πορτραίτου.
Σύνολο από Λέξεις Κλειδιά Πορτραίτο.ΑνάκτησηΛέξεωνΚλειδιών(
θε: Θεµατική Ενότητα)
Ανακτά όλες τις λέξεις κλειδιά για µια θεµατική ενότητα του πορτραίτου.
Ο Πίνακας Ανακοινώσεων, ο Μαυρο=ίνακας και η Βιβλιοθήκη της Κοινότητας

Η υπό-ενότητα αυτή αναφέρεται στη µοντελοποίηση των εννοιών του πίνακα ανακοινώσεων, του
µαυροπίνακα και της βιβλιοθήκης µιας κοινότητας. Ο πίνακας ανακοινώσεων χρησιµοποιείται για
την ενηµέρωση των µελών µιας κοινότητας σχετικά µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Ο
µαυροπίνακας χρησιµοποιείται για την από κοινού επίλυση προβληµάτων στα πλαίσια µιας
κοινότητας. Η βιβλιοθήκη µιας κοινότητας είναι ουσιαστικά η ιστορία της µέσα στο πέρασµα του
χρόνου. Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών εννοιών και της κάθε κλάσης ξεχωριστά.
Η κλάση Πίνακας Ανακοινώσεων αναφέρεται στη γνωστή έννοια του πίνακα ανακοινώσεων.
Χρησιµοποιείται για την κοινοποίηση στα µέλη µιας κοινότητας θεµάτων και ειδήσεων κοινού
ενδιαφέροντος. Το περιεχόµενό του διαµορφώνεται στα πλαίσια της συλλογικής διοίκησης και
οργάνωσης της κοινότητας. Μια κοινότητα έχει µόνο έναν πίνακα ανακοινώσεων.
Η κλάση Περιοχή εκφράζει το γεγονός ότι ένας πίνακας ανακοινώσεων ενδέχεται, προκειµένου να
οργανωθεί καλύτερα, να διαιρεθεί σε περιοχές. Τα κριτήρια µε βάση τα οποία δηµιουργούνται οι
διάφορες περιοχές µπορεί να είναι χρονικά, θεµατικά, κτλ. Η κάθε περιοχή µπορεί να διαιρεθεί σε
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υπό-περιοχές όπως φαίνεται και στο Σχήµα 14. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει µια ιεραρχική
δοµή από περιοχές και υπό-περιοχές οποιουδήποτε βάθους.
Η κλάση Ανακοίνωση αντιστοιχεί στις ανακοινώσεις ενός πίνακα ανακοινώσεων. Μια ανακοίνωση
αναφέρεται συνήθως σε κάτι επίκαιρο µε σκοπό να ενηµερώσει όλα τα µέλη µιας κοινότητας. Η
Ανακοίνωση µπορεί να συσχετίζεται µε πολλές Περιοχές ανακοινώσεων και κατά συνέπεια µε τους
πίνακες ανακοινώσεων πολλών κοινοτήτων εφόσον αυτό είναι αναγκαίο (εφόσον δηλαδή µια
ανακοίνωση απευθύνεται προς τα µέλη πολλών κοινοτήτων) αλλά και αντίστροφα µια περιοχή
περιέχει πολλές ανακοινώσεις.
Η κλάση Μαυροίνακας αναφέρεται στην έννοια του µαυροπίνακα ως µέσου για την οµαδική
επίλυση προβληµάτων. Σε κάθε µαυροπίνακα τίθεται ένα πρόβληµα. Στην επίλυση αυτού του
προβλήµατος µπορούν να συµβάλουν όλα τα µέλη µιας κοινότητας εκφράζοντας τη γνώµη τους
παίρνοντας ενδεχοµένως αφορµή ή συµπληρώνοντας τη γνώµη των άλλων µελών. Μια κοινότητα
µπορεί να έχει πολλούς µαυροπίνακες ενώ ένας µαυροπίνακας ανήκει σε µία µόνο κοινότητα.
Η κλάση Γνώµη αναφέρεται στη γνώµη που εκφράζει ένα µέλος κατά τη διαδικασία της οµαδικής
επίλυσης ενός προβλήµατος το οποίο έχει τεθεί σε κάποιο µαυροπίνακα. Ένας µαυροπίνακας
περιέχει τις γνώµες πολλών µελών ενώ αντίστροφα µια γνώµη σχετίζεται µόνο µε ένα
µαυροπίνακα.
Η κλάση Βιβλιοθήκη Κοινότητας αντιστοιχεί στη βιβλιοθήκη η οποία διατηρείται στα πλαίσια µιας
κοινότητας. Στη βιβλιοθήκη µιας κοινότητας περιέχονται αντικείµενα πληροφορίας, πληροφορίες
για κάποια από τα µέλη της κοινότητας καθώς και συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί στα πλαίσια
της κοινότητας σχετικά µε κάποιο θέµα. Κάθε αντικείµενο της βιβλιοθήκης έχει εµπλουτιστεί µε
τα σχόλια, τις αξιολογήσεις και τις εµπειρίες των µελών της κοινότητας και γενικότερα έχει
επαυξηθεί µε τη γνώση που έχει παραχθεί στα πλαίσια της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής
επαφής που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της κοινότητας.
Η δηµιουργία νέων αντικειµένων πληροφορίας και η έναρξη συζητήσεων σε µια κοινότητα είναι
µια συνεχής και δυναµικά εξελισσόµενη διαδικασία όπως άλλωστε και όλες οι κοινωνικές
διεργασίες. Τα αντικείµενα πληροφορίας µετά την τοποθέτησή τους στο χώρο πληροφορίας
(information space) της κοινότητας δίνουν το έναυσµα για την έναρξη συζητήσεων και γενικότερα
για την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών. Μέσω αυτής της δυναµικά εξελισσόµενης
διαδικασίας δηµιουργείται νέα γνώση η οποία στην ουσία αντικατοπτρίζει τη διάθεση και τη
γενικότερη κουλτούρα της κοινότητας. Καταδεικνύει µε τον πιο παραστατικό και εκφραστικό
τρόπο τις διαφορετικές αντιλήψεις και τις τάσεις µιας κοινότητας. Τα Αντικείµενα Πληροφορίας και
τα Θέµατα Συζήτησης για τα οποία έχει επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον εισάγονται στη Βιβλιοθήκη
της κοινότητας ώστε να είναι διαθέσιµα για µελλοντική εξέταση και χρήση.
Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων που ακολουθεί:
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Αντικείµενο Πληροφορίας 0..*
περιέχει αντικείµενα

0..*
Θέµα Συζήτησης

Βιβλιοθήκη Κοινότητας

0..*

0..*

0..*

1..1

περιέχει µέλη

1..1
Πίνακας Ανακοινώσεων

Κοινότητα

1..1

1..1

0..*

1..1

1..1

Μέλος

0..*

1..*
1..*

0..1
0..*

0..*

1..1

Μαυροπίνακας

Περιοχή

1..1

+είναι υποπεριοχή

εκφράζει

+έχει υποπεριοχές

0..*

Ανακοίνωση

Γνώµη

0..*

Σχήµα 14: Το διάγραµµα κλάσεων για την περιγραφή του πίνακα ανακοινώσεων, του µαυροπίνακα και
της βιβλιοθήκης µιας κοινότητας

Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή:
ΠίνακαςΑνακοινώσεων.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά )
∆ηµιουργεί έναν πίνακα ανακοινώσεων. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
ΠίνακαςΑνακοινώσεων.Ενηµέρωση(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
Αλλάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του πίνακα ανακοινώσεων.
ΠίνακαςΑνακοινώσεων.∆ιαγραφή()
∆ιαγράφει έναν πίνακα ανακοινώσεων. Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για τις περιοχές και τις
ανακοινώσεις που περιέχει.
ΠίνακαςΑνακοινώσεων.ΚαθορισµόςΚοινότητας(κ: Κοινότητα)
Καθορίζει την κοινότητα του πίνακα ανακοινώσεων.
Περιοχή.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί µια περιοχή ενός πίνακα ανακοινώσεων. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται
σαν είσοδος.
Περιοχή.ΚαθορισµόςΠίνακα(π: Πίνακας Ανακοινώσεων)
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Καθορίζει τον πίνακα ανακοινώσεων στον οποίο ανήκει η συγκεκριµένη περιοχή.
Περιοχή.ΚαθορισµόςΥπέρ-περιοχής(π: Περιοχή)
Καθορίζει την υπέρ-περιοχή, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή, της συγκεκριµένης περιοχής.
Ανακοίνωση.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί µια ανακοίνωση. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
Ανακοίνωση.ΚαθορισµόςΠεριοχής(π: Πίνακας Ανακοινώσεων)
Καθορίζει την περιοχή στην οποία θα παρουσιαστεί η ανακοίνωση.
Μαυροπίνακας.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί ένα µαυροπίνακα. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
Μαυροπίνακας.ΚαθορισµόςΚοινότητας(κ: Κοινότητα)
Καθορίζει την κοινότητα στην οποία εντάσσεται ο µαυροπίνακας.
Γνώµη.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά)
∆ηµιουργεί µια γνώµη. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν είσοδος.
Γνώµη.ΚαθορισµόςΜαυροπίνακα(µ: Μαυροπίνακας)
Καθορίζει το µαυροπίνακα στον οποίο θα παρουσιαστεί η συγκεκριµένη γνώµη.
ΒιβλιοθήκηΚοινότητας.Εισαγωγή(σ: Σύνολο από Χαρακτηριστικά )
∆ηµιουργεί τη βιβλιοθήκη µιας κοινότητας. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά δίνονται σαν
είσοδος.
ΒιβλιοθήκηΚοινότητας.ΠροσθήκηΑντικειµένου(απ: Αντικείµενο Πληροφορίας)
Προσθέτει ένα αντικείµενο στη βιβλιοθήκη της κοινότητας.
ΒιβλιοθήκηΚοινότητας.ΠροσθήκηΜέλους(µ: Μέλος)
Προσθέτει πληροφορίες για ένα µέλος της κοινότητας στη βιβλιοθήκη.
Σύνολο από Περιοχές ΠίνακαςΑνακοινώσεων.ΑνάκτησηΠεριοχών()
Ανακτά τις περιοχές του πίνακα ανακοινώσεων.
Σύνολο από Περιοχές Περιοχή.ΑνάκτησηΥποπεριοχών()
Ανακτά τις υπό-περιοχές της συγκεκριµένης περιοχής.
Σύνολο από Ανακοινώσεις Περιοχή.ΑνάκτησηΑνακοινώσεων()
Ανακτά τις ανακοινώσεις της περιοχής.
Σύνολο από Μαυροπίνακες Κοινότητα.ΑνάκτησηΜαυροπινάκων()
Ανακτά τους µαυροπίνακες της κοινότητας.
Σύνολο από Γνώµες Μαυροπίνακας.ΑνάκτησηΓνωµών()
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Ανακτά τις γνώµες οι οποίες έχουν καταγραφεί στο µαυροπίνακα.
Σύνολο από Αντικείµενα Πληροφορίας ΒιβλιοθήκηΚοινότητας.ΑνάκτησηΑντικειµένων()
Ανακτά τα αντικείµενα πληροφορίας της βιβλιοθήκης.
Σύνολο από Μέλη ΒιβλιοθήκηΚοινότητας.ΑνάκτησηΜελών()
Ανακτά τα µέλη της κοινότητας για τα οποία περιέχονται πληροφορίες στη βιβλιοθήκη της
κοινότητας.
3.3 Αξιολόγηση Του Μοντέλου Comism
Έπειτα από λεπτοµερή ανάλυση και κατανόηση του µοντέλου COMISM όπως αναφέρθηκε στις
προηγούµενες ενότητες, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την επέκταση και τη συγκεκριµενοποίηση
του µοντέλου αυτού έτσι ώστε να επιλυθούν κάποια προβλήµατα που αναδύθηκαν. Συγκεκριµένα,
ασχοληθήκαµε µε την καλύτερη µοντελοποίηση των προφίλ, των προσωπικών αρχείων, της
ψηφιακής βιβλιοθήκης και του ιστορικού αρχείου της κοινότητας.
Το αρχικό µοντέλο COMISM [2] σχεδιάστηκε µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ενός συστήµατος
εικονικών κοινοτήτων σε γενικά πλαίσια, µε αποτέλεσµα να είναι σχεδιασµένο σε αφαιρετική
µορφή (έτσι ώστε η συγκεκριµενοποίηση να γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες τους συστήµατος).
Αυτό προκάλεσε την ανάγκη µελέτης του µοντέλου από τη σκοπιά της υλοποίησης. Η µελέτη
αυτή αφορούσε τα εξής χαρακτηριστικά:
∆υνατότητα προσαρµογής του συστήµατος σε πολλά διαφορετικά πεδία εφαρµογών (∆ιαχείρισης
και οργάνωσης εργασιών, πεδία εκπαίδευσης, πεδία απλών χρηστών µε κοινό ενδιαφέρον)
Βελτίωση και επέκταση κάποιων οντοτήτων που θεωρούνται σηµαντικές σε µία κοινότητα
(βιβλιοθήκη της κοινότητας, προσωπικό αρχείο, προφίλ)
Σύγκριση του µοντέλου µε άλλα υπάρχουσα µοντέλα εικονικών κοινοτήτων µε σκοπό την εύρεση
κάποιων νέων σηµαντικών και ουσιωδών δυνατοτήτων
Με τη µελέτη αυτή µπορέσαµε να βρούµε τα σηµεία που χρειαζόντουσαν περαιτέρω ανάλυση
καθώς και κάποια άλλα τα οποία δεν κάλυπταν τις ανάγκες του συστήµατος µε αποτέλεσµα να
επεκταθούν ή να παραλειφθούν. Ακολουθούν τα προβλήµατα που αναδύθηκαν έπειτα από
λεπτοµερή µελέτη του µοντέλου.
Το πρώτο σοβαρό πρόβληµα που εµφανίστηκε είναι η υ=οστήριξη =ροφίλ που παρέχει το
µοντέλο. Παρ’ όλο που το µοντέλο προβλέπει την υποστήριξη προφίλ για τα µέλη µιας
κοινότητας, η ανάλυση του µοντέλου από την οπτική γωνία της υλοποίησης ανέδειξε ότι η
υποστήριξη αυτή δεν είναι πλήρης. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο COMISM (ενότητα 3.2)
προβλέπει µια πρότυπη δοµή προφίλ η οποία όµως δεν διευκολύνει την ανάπτυξη εφαρµογών
διαφορετικών πεδίων (π.χ. εκπαίδευση, ψηφιακή τηλεόραση, κλπ) για τις οποίες υπάρχει ήδη
περιγραµµένη µια δοµή του προφίλ των χρηστών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατάλληλη
µοντελοποίηση έτσι ώστε η υποστήριξη των προφίλ σε εφαρµογές διαφορετικής µορφής (ή
σκοπού) να µην περιορίζεται από την προτεινόµενη δοµή του µοντέλου. Για να γίνει αυτό θα
πρέπει το µοντέλο να επεκταθεί καταλλήλως έτσι ώστε να υποστηρίζει την εισαγωγή έτοιµων
προκαθορισµένων προφίλ ανάλογα µε τις ανάγκες της εφαρµογής.
Το δεύτερο πρόβληµα που εµφανίστηκε αφορά τη δοµή του =ροσω=ικού αρχείου µέλους. Η
µοντελοποίηση που το µοντέλο COMISM (ενότητα 3.2) προτείνει για την υποστήριξη του
προσωπικού αρχείου των µελών µιας κοινότητας και ειδικότερα το µοντέλο παροχής δικαιωµάτων
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πρόσβασης στα περιεχόµενα ενός αρχείου διαπιστώθηκε ότι είχε ελλείψεις όσον αφορά στην
ευελιξία που παρείχαν στο χρήστη. Η υπάρχουσα µοντελοποίηση δίδει τη δυνατότητα σε ένα
µέλος να παραχωρήσει σε άλλα µέλη δικαιώµατα πρόσβασης στο προσωπικό του αρχείο στη
βάση είτε ολόκληρου του αρχείου είτε των αντικειµένων που υπάρχουν σε αυτό. Αυτή η δοµή για
το προσωπικό αρχείο είναι υπερβολικά απλή και δεν δίνει στο χρήστη την ευελιξία που χρειάζεται
µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η δόµηση του προσωπικού αρχείου και η εκχώρηση δικαιωµάτων µε
τη χρήση υπό-περιοχών (folders). Προβλέπεται επίσης και ένα µοντέλο διαλεύκανσης
αλληλοσυγκρουόµενων δικαιωµάτων (π.χ. σε περίπτωση που ο χρήστης έχει πρόσβαση στην
περιοχή αλλά όχι σε κάποιο αντικείµενο µέσα στην περιοχή). Έτσι λοιπόν θεωρήθηκε απαραίτητη
η επέκταση του µοντέλου του προσωπικού αρχείου µέλος για την υποστήριξη περιοχών και
δικαιωµάτων στις περιοχές αυτές και στα αντικείµενα πληροφορίας που ίσως βρίσκονται σε αυτές.
Το τρίτο πρόβληµα που παρατηρήθηκε ήταν στην έννοια της βιβλιοθήκης της κοινότητας. Το
µοντέλο COMISM (ενότητα 3.2) προβλέπει την ύπαρξη µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για κάθε
κοινότητα. Σύµφωνα µε τη µοντελοποίηση που είχε αρχικά δοθεί, η ψηφιακή βιβλιοθήκη
περιλάµβανε τόσο αντικείµενα πληροφορίας τα οποία υπήρχαν σε διάφορες άλλες «περιοχές» της
κοινότητας (Μαυροπίνακας, Συζητήσεις, Πίνακας Ανακοινώσεων κλπ), όσο και ιστορικό των
ενεργειών των µελών στα πλαίσια της κοινότητας. Με τη µοντελοποίηση αυτή υπάρχουν δύο
προβλήµατα: 1) ∆υσκολεύει πολύ η διατήρηση της συνέπειας των δεδοµένων της ψηφιακής
βιβλιοθήκης όταν ένα µέλος, του οποίου αντικείµενα πληροφορίας υπάρχουν στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη, διαγράφεται από (εγκαταλείπει) µια κοινότητα. Αυτό αποφέρει την ανάγκη της
µοντελοποίησης της ψηφιακής βιβλιοθήκης ως ξεχωριστή οντότητα και σε σχέση µε τη διάσπαση
του προφίλ των χρηστών καθώς και στην εύρεση ενός διαφορετικού τρόπου ταυτοποίησης των
περιεχοµένων της. Επιπλέον είναι απαραίτητη η µοντελοποίηση κάποιων µοτίβων (patterns) για
τη µεταφορά των διαφόρων αντικειµένων πληροφορίας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (ώστε να
υπάρχει µία κοινή δοµή για το κάθε αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης) 2) Το
ιστορικό των ενεργειών δεν είναι γνώση χρήσιµη για όλα τα µέλη της κοινότητας. και κυρίως δεν
είναι της ίδιας µορφής γνώση µε αυτή που θα πρέπει να υπάρχει σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Τα
µέλη µιας κοινότητας ενδιαφέρονται αρχικά να ανακαλύψουν πληροφορία για την κοινότητα (και
εποµένως για το θέµα που τους ενδιαφέρει) µέσα από τις βασικές οντότητες της κοινότητας
(αντικείµενα πληροφορίας, θέµατα συζήτησης, κλπ) συµπεριλαµβανόµενης της πληροφορίας στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη και έπειτα σε περίπτωση που χρειάζονται να ανακαλύψουν την ιστορία των
ενεργειών των µελών (εποµένως να γνωρίσουν καλύτερα κάποια µέλη που έπαιξαν βασικό ρόλο
στην εξέλιξη της κοινότητας) να ανατρέξουν στο ιστορικό της. Έτσι, θεωρείται απαραίτητο να
γίνει κατάλληλη µοντελοποίηση ώστε αυτή η µορφή πληροφορίας να οργανωθεί και να
αποθηκευτεί σε κατάλληλο µέρος, πέραν της ψηφιακής βιβλιοθήκης της κοινότητας. Στην
κατεύθυνση αυτή, η έννοια του ιστορικού αρχείου της κοινότητας υλοποιείται ξεχωριστά.
Επιπλέον, οι συζητήσεις, ανακοινώσεις και ο µαυροπίνακας δεν περιείχαν τη δυνατότητα
δηµιουργίας αναφορών σε αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Οι χρήστες που
συµµετέχουν σε συζητήσεις,
λύνουν προβλήµατα στον µαυροπίνακα και δηµιουργούν
ανακοινώσεις δεν µπορούσαν µε το αρχικό µοντέλο COMISM (ενότητα 3.2) να αναφέρονται στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη. Έτσι λοιπόν θεωρείται απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος διασύνδεσης ώστε
να δίνεται περισσότερη αξία στην έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης αφού τώρα ενσωµατώνεται
καλύτερα στις καθηµερινές δραστηριότητες των µελών.
Άλλο ένα πρόβληµα που αναδύθηκε αφορούσε τις σχέσεις µεταξύ κοινοτήτων οι οποίες είναι
συγγενείς (Υπό-κοινότητες – Αδελφές Κοινότητες). Το µοντέλο COMISM (ενότητα 3.2)
προβλέπει µια ιεραρχική οργάνωση κοινοτήτων που αποτελούνται από υπό-κοινότητες κ.ο.κ.
Ωστόσο, υπάρχει ελλιπής µοντελοποίηση και περιγραφή του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία
τους και κατ’ επέκταση τη συµπεριφορά, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών µιας
δοµηµένης κοινότητας. Ενδεικτική είναι η ερώτηση: «Ποια είναι τα δικαιώµατα πρόσβασης των
µελών της υπέρ-κοινότητας στα αντικείµενα πληροφορίας µιας υπό-κοινότητας;». Η απάντηση στο
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ερώτηµα αυτό δεν µπορεί να δοθεί µε βάση την υπάρχουσα µοντελοποίηση. Έτσι λοιπόν είναι
απαραίτητο να οριστούν κάποιες πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία των δοµηµένων κοινοτήτων
προκειµένου να ξεπεραστούν τέτοιου είδους προβλήµατα.
Επίσης οι ενέργειες των µελών στο αρχικό µοντέλο (ενότητα 3.2) αφορούσαν την καταγραφή
των ενεργειών που εκτέλεσαν τα µέλη σε µία κοινότητα δηλαδή είχε ως σκοπό τη δηµιουργία ενός
ιστορικού ενεργειών και δεν περιγράφανε έννοιες σχετικές µε εκτέλεση ενεργειών σε πραγµατικό
χρόνο. Τέτοιου είδους ενεργειών θεωρήσαµε απαραίτητο να συµπεριληφθούν στο µοντέλο. Άλλο
ένα πρόβληµα µε τις ενέργειες των µελών ήταν ότι αφορούσαν πολύ λίγες οντότητες της
κοινότητας µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η απαραίτητη ευχέρεια για το µέλος να µπορεί να
συµµετέχει ενεργά σε όλες τις οντότητες της κοινότητας αυτής (και έτσι τα περιεχόµενα αυτών
των οντοτήτων δεν θα µπορούσαν να αξιολογηθούν κατάλληλα). Για παράδειγµα δεν υπήρχε η
υποστήριξη του σχολιασµού σε ανακοινώσεις που αφορούσαν την κοινότητα αυτή. Άλλο ένα θέµα
που αναδύθηκε ήταν ότι η κάθε ενέργεια αφορούσε µία οντότητα και µόνο. ∆ηλαδή δεν µπορούσε
να εκτελεστεί κάποια ενέργεια η οποία θα αφορούσε ένα σύνολο οντοτήτων. Για παράδειγµα ένα
µέλος στην κοινότητα των φίλων του ποδοσφαίρου θα ήθελε να σχολιάσει ταυτόχρονα τα τρία
τελευταία µατς της οµάδας που τον ενδιαφέρει ώστε να δείξει µια σφαιρική άποψη για το θέµα
αυτό. Με το αρχικό µοντέλο είχε τον περιορισµό να σχολιάσει τα τρία αυτά µατς ξεχωριστά το
οποίο είναι περισσότερο χρονοβόρο και µε λιγότερη οργάνωση. Τέτοιου είδους δυνατότητες για
τις ενέργειες θεωρούµε απαραίτητες να συµπεριληφθούν στο µοντέλο.
Τέλος υπήρξαν κάποιες έννοιες τις οποίες υλοποιήσαµε στη µορφή που µας τις παρείχε το
µοντέλο και κάποιες άλλες που παραλείφθηκαν. Συγκεκριµένα παραλείφθηκε η έννοια του
καναλιού επικοινωνίας στην επικοινωνία των µελών αφού σε αυτόν τον τοµέα ήδη υπάρχουν
έτοιµες και πολύ καλές υλοποιήσεις και δεν αφορούσε το θέµα της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας. Επίσης παραλείφθηκε η έννοια του φίλτρου στο πορτραίτο του µέλους αφού αφορούσε
θέµατα αναγνώρισης και επεξεργασίας λογικών εκφράσεων οι οποίες δεν θεωρήθηκαν µέρος της
εργασίας αυτής.
Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται οι βελτιώσεις και οι επεκτάσεις που έγιναν για την
αντιµετώπιση των παραπάνω θεµάτων.
3.4 Ε=εκτάσεις
3.4.1 Μοντελο=οίηση Των Προφίλ Και Των Προσω=ικών Αρχείων Των Χρηστών - Μελών

H υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται στην επέκταση της αρχικής µοντελοποίησης των προφίλ και των
προσωπικών αρχείων των χρηστών – µελών που αποσκοπεί στην επίλυση των προβληµάτων που
παρουσιαστήκαν στην προηγούµενη ενότητα. Αναφέρονται οι µοντελοποιήσεις που έγιναν καθώς
και τα πλεονεκτήµατα τους σε σχέση µε τις αρχικές.
3.4.1.1. Προφίλ Χρηστών – Μελών

H υπο-ενότητα αυτή ασχολείται µε την επέκταση της αρχικής µοντελοποίησης του προφίλ των
µελών έτσι ώστε να υποστηρίζονται νέες δυνατότητες και να επιλυθούν τα προβλήµατα που είδαµε
στις προηγούµενες ενότητες. Εισάγεται η έννοια του χρήστη του συστήµατος. Ο χρήστης αυτός
υπάρχει ανεξάρτητα των κοινοτήτων και µετά την αρχική εγγραφή του στο σύστηµα του δίνεται η
δυνατότητα να εγγραφεί σε όποια κοινότητα του ελκύει το ενδιαφέρον. Ο χρήστης του
συστήµατος ανεξάρτητα από το αν έχει εγγραφεί σε κάποια κοινότητα ή όχι αποκτά ένα βασικό
προφίλ (basic profile) κατά την εγγραφή του στο σύστηµα. Στο προφίλ αυτό αποθηκεύονται οι
δηµογραφικές του πληροφορίες και οι οποίες είναι κοινές σε όλες τις κοινότητες στις οποίες
µπορεί να συµµετάσχει στο µέλλον. Επίσης χρησιµεύει και στην ταυτοποίηση των αντικειµένων
πληροφορίας που εισάγονται στις ψηφιακές βιβλιοθήκες των διαφόρων κοινοτήτων. ∆ηλαδή, τα
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αντικείµενα που εισάγονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη µιας κοινότητας σχετίζονται µε άλλα µέλη
(δηµιουργός αντικειµένου, σχετικά µέλη, κλπ) µέσω των στοιχείων τους που αποθηκεύονται στο
προφίλ του χρήστη που αντιστοιχεί σε αυτά. Αυτό γίνεται προκειµένου να είναι διαθέσιµη αυτή η
πληροφορία ακόµη και αν ένας χρήστης πάψει να είναι µέλος µιας κοινότητας στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη της οποίας υπάρχουν αντικείµενα τα οποία σχετίζονται µε αυτόν.
Η συµµετοχή του χρήστη σε µια κοινότητα αποφέρει τη δηµιουργία ενός συγκεκριµένου προφίλ
(specific profile) για την κοινότητα αυτή όπως φαίνεται στο Σχήµα 15. Έτσι, σε κάθε µέλος µιας
κοινότητας αντιστοιχεί ένα «ενιαίο» προφίλ το οποίο αποτελείται από το βασικό (basic) και το
συγκεκριµένο (specific) προφίλ του. Το συγκεκριµένο προφίλ χωρίζεται επιπλέον σε ένα πρότυπο
προφίλ (standard profile) που έχει την ίδια δοµή για όλες τις κοινότητες και αναφέρεται στα
ενδιαφέροντα του µέλους και σε ένα εκτεταµένο προφίλ (extended profile) η δοµή του οποίου
καθορίζεται από τις ανάγκες της συγκεκριµένης κοινότητας ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής (π.χ.
ψηφιακή τηλεόραση, εκπαίδευση, κλπ). Εδώ θα µπορούσαµε στο standard profile να
αποθηκεύουµε στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη (login name, password) έτσι ώστε να είναι
διαφορετικά για κάθε κοινότητα, αλλά δεν επιλέξαµε να το κάνουµε έτσι γιατί 1) θα πρέπει να
εισάγει στοιχεία ταυτοποίησης κάθε φορά που αλλάζει κοινότητα (ακόµα και στις υποκοινότητες),
2) θα ήταν προτιµότερο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη στο σηµείο που αναφέρεται ο σχετιζόµενος
χρήστης να είναι µια οντότητα που να ανήκει σε όλο το σύστηµα έτσι ώστε σε περίπτωση που
µέλη άλλων κοινοτήτων προσπελαύνουν µια ψηφιακή βιβλιοθήκη να µπορούν να καταλαβαίνουν
π.χ. τι άλλο έχει δηµιουργήσει ο ίδιος χρήστης σε άλλη κοινότητα ή και ακόµα αν αυτός χρήστης
είναι µέλος στην κοινότητα τους (ώστε να µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί του αν το επιθυµούν).
Στο βασικό προφίλ τα ενδιαφέροντα για θεµατικές ενότητες µπορούν να περιγράφονται καλύτερα
µε τη χρήση λέξεων κλειδιών. Η χρήση του εκτεταµένου προφίλ αποσκοπεί στην καλύτερη
υποστήριξη πεδίων εφαρµογών στα οποία υπάρχουν κατάλληλα πρότυπα που καθορίζουν τη δοµή
των προφίλ των χρηστών. Για παράδειγµα, σε µια κοινότητα που ο συνδετικός της κρίκος είναι το
TV-Anytime το εκτεταµένο προφίλ θα είχε τη δοµή που προτείνεται από το TV-Anytime. Για τη
δηµιουργία της δοµής του εκτεταµένου προφίλ µιας νέας κοινότητας απαιτείται επέκταση της
βάσης δεδοµένων. Η νέα µοντελοποίηση που προτείνεται µπορεί καλύτερα να κατανοηθεί από το
παρακάτω UML διάγραµµα κλάσεων:
1

UserProfile

1

1

0..n

BasicProfile

1
1

SpecificProfile 1

0..1

Standard
Profile

ExtendedProfile

Σχήµα 15: Εννοιολογικό µοντέλο των προφίλ χρηστών – µελών

Η παραπάνω µοντελοποίηση σε σχέση µε την αρχική που προέβλεπε το µοντέλο (ενότητα 3.2)
επεκτείνει την έννοια του προφίλ µέλους εισάγοντας την έννοια του προφίλ χρήστη. Ακολουθούν
τα πλεονεκτήµατα της παρούσας µοντελοποίησης:
1. Ασφάλεια =ροσω=ικών δεδοµένων (Privacy): Η νέα δοµή του προφίλ αποτελείται
από πολλά διαφορετικά µέρη. Η διάσπαση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση
του καθώς και στην νέα δυνατότητα που δίνεται στο χρήστη να µπορεί να επιλέγει
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διάφορα επίπεδα «ορατότητας» του προφίλ του προς τον έξω κόσµο. Για παράδειγµα,
ένας χρήστης µπορεί να θέλει να διατηρήσει κρυφά τις προτιµήσεις που έχει δηλώσει στο
εκτεταµένο προφίλ (extended profile) του ενώ κάποιος άλλος όχι.
2. Συνέ=εια ∆εδοµένων (Data Consistency): Στην αρχική µοντελοποίηση η διαγραφή
των µελών από τις κοινότητες προκαλούσε τη διαγραφή όλων των στοιχείων τους από το
σύστηµα. Τώρα η διαγραφή µελών συνεπάγεται απλά τη διαγραφή όλων των στοιχείων
που αφορούσαν τη συγκεκριµένη κοινότητα. Έτσι τώρα αν υπάρχουν αντικείµενα τα
οποία είχαν σχέση µε το συγκεκριµένο µέλος και ανήκουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της
συγκεκριµένης κοινότητας τότε µπορούν ακόµα να σχετίζονται άµεσα µε το χρήστη του
συστήµατος (ο οποίος είναι πρώην µέλος) και να διατηρείται η συνέπεια των δεδοµένων.
Ως παράδειγµα µπορούµε να φανταστούµε ένα έγγραφο για το πώς γίνεται κάτι (HOWTO document) το οποίο δηµοσίευσε ένα µέλος σε µια κοινότητα κάποια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή. Όταν αργότερα το µέλος αυτό έφυγε (διαγράφηκε) από την κοινότητα,
προφανώς θα επιθυµούσαµε το αντικείµενο αυτό (HOW-TO Doc) να παραµείνει στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη της κοινότητας. Με την προτεινόµενη µοντελοποίηση το
αντικείµενο αυτό της ψηφιακής βιβλιοθήκης θα συνδέεται µε το basic profile του χρήστη
που το δηµιούργησε (creator) χωρίς αυτός να είναι πλέον µέλος της κοινότητας. Το ίδιο
ισχύει και για το ιστορικό αρχείο της κοινότητας για το οποίο θα αναφερθούµε
αργότερα.
3. Ε=εκτασιµότητα Συστήµατος (System Extensibility): Εισάγοντας την νέα έννοια του
εκτεταµένου προφίλ µας δίνεται τη δυνατότητα επέκτασης του προφίλ των µελών
ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής. Για παράδειγµα, µια κοινότητα η οποία ιδρύεται µε
σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργεί συµπληρωµατικά
ενός συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση, µπορεί να έχει δοµή κατάλληλη για τέτοιο
περιβάλλον, βασισµένη για παράδειγµα στο πρότυπο Lerner Information Package
(LIP). Αντίστοιχα, σε ένα περιβάλλον ψηφιακής τηλεόρασης η δοµή του εκτεταµένου
προφίλ (extended profile) µπορεί να ακολουθεί το πρότυπο TV-Anytime και
συγκεκριµένα το κοµµάτι εκείνο που περιγράφει τα προφίλ των χρηστών.
3.4.1.2 Προσω=ικά Αρχεία Μελών

Η υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται στην επέκταση της µοντελοποίησης του προσωπικού αρχείου
µέλους που αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση της προσωπικής πληροφορίας κάθε µέλους.
Όπως προβλέπεται από το αρχικό µοντέλο κοινοτήτων (ενότητα 3.2), κάθε µέλος έχει ένα
ξεχωριστό προσωπικό αρχείο στην κοινότητα που συµµετέχει (εποµένως ο χρήστης έχει τόσα
προσωπικά αρχεία όσες και οι κοινότητες που εγγράφεται) και στο οποίο αποθηκεύονται
αντικείµενα πληροφορίας που παρήχθησαν στην κοινότητα αυτή και είτε ενδιαφέρουν το
συγκεκριµένο µέλος είτε είναι ο δηµιουργός τους. Για παράδειγµα, στην κοινότητα των φίλων της
µουσικής ένα αντικείµενο πληροφορίας θα µπορούσε να είναι ένα απόσπασµα βίντεο µιας
συναυλίας. Το µέλος έχει επίσης τη δυνατότητα να βλέπει τα περιεχόµενα (ή µέρος αυτών) των
προσωπικών αρχείων άλλων µελών εφόσον του χορηγηθούν τα απαραίτητα δικαιώµατα
πρόσβασης. Η δυνατότητα αυτή ενθαρρύνει την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και τη
συνεργασία µεταξύ µελών της ίδιας κοινότητας. Για παράδειγµα, άτοµα τα οποία δουλεύουν
οµαδικά σε µία εργασία χρειάζεται ο ένας να βλέπει δεδοµένα του άλλου καθώς και να τα αλλάζει
αν το θεωρεί απαραίτητο.
Η βελτίωση που πραγµατοποιήθηκε, αποσκοπεί στο να παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία στον
καθορισµό δικαιωµάτων πρόσβασης σε αντικείµενα του προσωπικού αρχείου ενός µέλους. Αυτό
πραγµατοποιείται µε την οργάνωση του προσωπικού αρχείου µέλους σε περιοχές (φάκελοι) και
υπό-περιοχές (υπό-φάκελοι) ακολουθώντας µια δοµή που ήδη ακολουθείται από τα λειτουργικά
συστήµατα για την οργάνωση των αρχείων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίζει επίπεδα
πρόσβασης τόσο σε φακέλους, όσο και σε αντικείµενα. Το επίπεδο πρόσβασης που ορίζεται για
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έναν φάκελο υπερισχύει του επιπέδου πρόσβασης που έχει οριστεί για κάθε αρχείο του φακέλου
αυτού. Ως παράδειγµα λειτουργίας αυτού το µοντέλου, ας θεωρήσουµε ότι έχουµε τα εξής
επίπεδα πρόσβασης:
1. «Public»: Ο χρήστης που έχει αυτό το επίπεδο µπορεί να δει µόνο τα δεδοµένα του
προσωπικού αρχείου που έχουν αντίστοιχο επίπεδο πρόσβασης. Αντίστοιχα, όταν αυτό το
επίπεδο καθορίζεται για ένα αντικείµενο ή φάκελο του αρχείου, σηµαίνει ότι όλα τα µέλη
της κοινότητας που ανήκει µπορούν να το προσπελάσουν.
2. «Colleagues»: Ο χρήστης που έχει αυτό το επίπεδο µπορεί να προσπελάσει τα
αντίστοιχα αντικείµενα και φακέλους που τους έχει εκχωρηθεί το επίπεδο «Colleagues»
καθώς και αυτούς που έχουν επίπεδο «Public».
3. «Friends»: Ο χρήστης που έχει αυτό το επίπεδο µπορεί να προσπελάσει τα αντίστοιχα
αντικείµενα και φακέλους που τους έχει εκχωρηθεί το επίπεδο «Friends» καθώς και αυτούς
που έχουν επίπεδο «Colleagues» και «Public».
4. «Private»: Ο χρήστης που έχει αυτό το επίπεδο µπορεί να δει όλα τα δεδοµένα του
προσωπικού αρχείου για το οποίο έχει το προνόµιο αυτό. Αντίστοιχα, όταν το επίπεδο
αυτό ορίζεται για έναν φάκελο, ή ένα αντικείµενο πληροφορίας αυτό σηµαίνει ότι για να
το προσπελάσει κανείς πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί µε το αντίστοιχο επίπεδο
πρόσβασης..
Έτσι, αν θεωρήσουµε ότι ένα µέλος έχει στο προσωπικό του αρχείο το φάκελο «Discussions», ο
οποίος περιέχει δείκτες προς αντικείµενα πληροφορίας µε περιεχόµενο συζητήσεις που τον
ενδιαφέρουν, και έχει ορίσει επίπεδο πρόσβασης επ1 (π.χ. “Colleagues”), τότε στο φάκελο αυτό
θα µπορούν να εισέλθουν µόνο τα µέλη τα οποία έχουν επιδοτηθεί µε επίπεδο πρόσβασης
µεγαλύτερο ή ίσο του επ1 (π.χ. “Colleagues”, “Friends”, “Private”) από τον ιδιοκτήτη του
προσωπικού αυτού αρχείου. Αυτή η µοντελοποίηση περιγράφεται καλύτερα στο παρακάτω UML
διάγραµµα κλάσεων:
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Σχήµα 16: Εννοιολογικό µοντέλο των προσωπικών αρχείων µελών
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Μοντελο=οίηση Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου Κοινοτήτων
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται στη βελτίωση και επέκταση της µοντελοποίησης της ψηφιακής
βιβλιοθήκης έτσι ώστε να υποστηρίζονται νέες δυνατότητες και να λυθούν τα προβλήµατα που
είδαµε στην αξιολόγηση του µοντέλου (ενότητα 3.3). H ψηφιακή βιβλιοθήκη (Digital Library DL) αποσκοπεί να κάνει δυνατή στα µέλη της την πρόσβαση σε πληροφορία που έχει αναπτυχθεί
σε αυτή τη κοινότητα και ήταν σηµαντική για αυτήν, όπως για παράδειγµα κάποια αντικείµενα
πληροφορίας, κάποιες σηµαντικές συζητήσεις ή ανακοινώσεις. Επίσης είναι σηµαντικό να µπορεί
να εισάγεται πληροφορία η οποία βρίσκεται ακόµα σε ανάπτυξη (ενεργή) όπως συζητήσεις για
κάποιο σηµαντικό θέµα που δεν έχουν ακόµα τελειώσει. Όλη η πληροφορία που θέλουµε να
κρατήσουµε στη βιβλιοθήκη µετατρέπεται σε µια συγκεκριµένη δοµή η οποία είναι κοινή για όλα
έτσι ώστε να διατηρείται µία συνέπεια της εµφάνισης των δεδοµένων και εποµένως να µπορούν να
υλοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία λειτουργίες που αφορούν την προσπέλαση των δεδοµένων.
Η πληροφορία που θέλουµε να κρατήσουµε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της κοινότητας αφορά:

•
•
•
•

Αντικείµενα Πληροφορίας των µελών
Συζητήσεις - µηνύµατα
Ανακοινώσεις
Γνώµες από το µαυροπίνακα ή και ολόκληρες ανταλλαγές γνωµών

Η αρχική µοντελοποίηση (ενότητα 3.2) της βιβλιοθήκης της κοινότητας προέβλεπε την
αποθήκευση µόνο αντικειµένων πληροφορίας των µελών. Μελετώντας τις ανάγκες που µπορεί να
έχει ένα µέλος µιας κοινότητας καταλήξαµε ότι και οι παραπάνω οντότητες είναι εξίσου
σηµαντική πληροφορία για την κοινότητα και έτσι χρειάζεται να κρατηθεί. Συγκεκριµένα κάποιο
µέλος της κοινότητας ή κάποιος χρήστης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στην κοινότητα αυτή έχει
τώρα τη δυνατότητα να µπορεί να ψάχνει στην βιβλιοθήκη συζητήσεις, ανακοινώσεις και γνώµες
που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν το οποίο θα τον βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα τη
συγκεκριµένη κοινότητα και κάποια από τα µέλη της.. Για την καλύτερη κατανόηση των
παραπάνω οντοτήτων ακολουθεί το παρακάτω διάγραµµα:
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Topic Of Discussion

Message

BulletinBoard

1

1
1

0..1 0..1
Blackboard

0..1
Announcement

Digital Library
1

0..1

0..1

1

0..1

0..1

Information Object

Opinion
1

1

Σχήµα 17: Εννοιολογικό µοντέλο των οντοτήτων της κοινότητας που µπορούν να αποθηκευτούν στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη

Οι παραπάνω οντότητες (Σχήµα 17) είναι σύνθετες και χρειάζεται να τις αναλύσουµε από τη
σκοπιά της υλοποίησης για να δούµε από τι αποτελούνται το οποίο θα γίνει στις επόµενες υποενότητες. Ακολουθεί περαιτέρω περιγραφή της ψηφιακής βιβλιοθήκης και των βασικών κλάσεων
από τις οποίες αποτελείται.
Η εισαγωγή πληροφορίας στη ψηφιακή βιβλιοθήκη γίνεται µόνο από το συντονιστή (moderator)
ή από κάποια άτοµα που ανάλογα µε τον ρόλο τους στην κοινότητα έχουν το προνόµιο αυτό. Για
το τι ακριβώς θα εισαχθεί στη ψηφιακή βιβλιοθήκη θα υπάρχουν διάφορες φόρµες προσαρµογής
(templates) που θα καθορίζονται µε βάση τις ανάγκες των µελών της κοινότητας. Για παράδειγµα
για κάποιο αντικείµενο πληροφορίας µπορεί να φυλάγονται µόνο οι γενικές πληροφορίες
(metadata) του, ενώ για κάποιο άλλο και το περιεχόµενο του. Οι οντότητες της κοινότητας θα
αναφέρονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη αρχικά ως «ενεργές» δηλαδή ως οντότητες που υπάρχουν
ακόµα στην κοινότητα (µε δυνατότητα να αλλάξει το περιεχόµενο τους όπως π.χ. σε ένα θέµα
συζήτησης µπορούν να προστεθούν και άλλα µηνύµατα) και κατά τη διαγραφή τους από την
κοινότητα θα αποθηκεύονται πλήρως στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (και παύουν να είναι ενεργές).
Κάποιες από τις παραπάνω οντότητες δεν έχουν ενεργό περιεχόµενο και έτσι αποθηκεύονται
απευθείας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Τέτοιες οντότητες είναι οι ανακοινώσεις (όχι οι περιοχές
ανακοινώσεων), οι γνώµες και τα µηνύµατα. Ακολουθεί η νέα µοντελοποίηση της ψηφιακής
βιβλιοθήκης η οποία αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες που αναφέρθηκαν (ενότητα 3.3):
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TypeOfRelation

1..n

Community

Subject
0..n
Has
1

0..n

1

RefersTo

RelatedMaterial 0..n

1
0..n

1..n

1..n DLInfoObject
1
0..n

DLKeyword
1

1

1

1

0..n

1

RefersTo
0..n
StructuredDe
scription

1..n

User

1

DLObjectType 1

0..1 ActiveObject

0..n
ObjectDescription

1

1
1

1

0..1

DLTemplate

Inf oObjectTy pe

1

0..1

1

0..1

DLSpatialRepresentation

1

Σχήµα 18: Εννοιολογικό µοντέλο της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Ακολουθεί παρουσίαση των βασικών κλάσεων που µοντελοποιούν την ψηφιακή βιβλιοθήκη και
γίνεται µια σύντοµη περιγραφή τους.
Η κλάση DLInfoObject αποτελεί την κυριότερη κλάση για την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Σε αυτήν
την κλάση αναφέρονται τα µηνύµατα, οι γνώµες και οι ανακοινώσεις. Εκεί περιέχονται τα βασικά
στοιχεία περιγραφής (metadata) ενός αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης όπως
τίτλος, σύντοµη περιγραφή, ηµεροµηνία δηµιουργίας, κτλ. Ένα DLInfoObject µπορεί να ανήκει
σε µια ή περισσότερες κοινότητες. Για παράδειγµα στην κοινότητα των φίλων της µουσικής η
οποία έχει υπο-κοινότητα την κοινότητα των φίλων της rock µουσικής, το αντικείµενο
πληροφορίας της υπερ-κοινότητας «συνέντευξη µε τους πυξ λαξ» ενδιαφέρει και την υπο-κοινότητα
της rock µουσικής.
Η κλάση Subject αναπαριστά τη θεµατική ενότητα του αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης. Ένα DLInfoObject µπορεί να έχει παραπάνω από ένα θέµατα. Για παράδειγµα σε
ένα DLInfoObject που αντιστοιχείται σε αυτό ένα αντικείµενο πληροφορίας η κλάση Subject
αναπαριστά τις θεµατικές ενότητες που συσχετίζεται εκείνο το αντικείµενο πληροφορίας που
µπορεί να είναι παραπάνω από µία.
Η κλάση DLKeyword αναπαριστά τις λέξεις κλειδιά που χρησιµοποιούνται για τις οντότητες της
ψηφιακής βιβλιοθήκης (και µόνο). Χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν καλύτερα το θέµα του
DLInfoObject καθώς και το ίδιο το DLInfoObject. Οι κλάσεις DLInfoObject, Subject
µπορούν να περιγράφονται από 0..n λέξεις κλειδιά.
Η κλάση User αναπαριστά το χρήστη του συστήµατος. Επιλέξαµε την κλάση αυτή αντί της
κλάσης Member επειδή είναι ανεξάρτητη από την κοινότητα (ακόµα και να διαγραφεί ως µέλος
θα υπάρχει ως χρήστης – ενότητα 3.4.1.1) και σε αυτή βρίσκονται τα δηµογραφικά στοιχεία του
µέλους (τα οποία έχουν σηµασία στην ψηφιακή βιβλιοθήκη– όχι π.χ. το συγκεκριµένο προφίλ
του). Η συγκεκριµένη κλάση δεν είναι αντίγραφο της κλάσης χρήστη που ορίστηκε παραπάνω
65

Κεφάλαιο 3

Το Μοντέλο COMISM

αλλά η ίδια λόγω του ότι είναι ορισµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε ακόµα και µε τη διαγραφή ενός
χρήστη από το σύστηµα να κρατάει πληροφορία για αυτόν (περισσότερες λεπτοµέρειες
αναφέρονται αργότερα). Η σχέση του µε την κλάση DLInfoObject µπορεί να είναι είτε ως σχέση
δηµιουργού είτε ως σχετικός χρήστης µε αυτό το αντικείµενο. Ένα DLInfoObject µπορεί να
σχετίζεται µε 0..n χρήστες.
Η κλάση ActiveObject αναπαριστά το ενεργό αντικείµενο, δηλαδή το αντικείµενο πληροφορίας
DL που υπάρχει ακόµα µέσα στην κοινότητα.
Τα ενεργά αντικείµενα που εισάγονται στη ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι αντικείµενα που κάποια
στοιχεία τους µπορούν να αλλάξουν οπότε στη ψηφιακή βιβλιοθήκη κρατιέται µόνο ένας δείκτης
σε αυτά, ώσπου να διαγραφούν που τότε αποθηκεύονται ως δοµηµένο έγγραφο εκεί. Ο
δηµιουργός του αντικειµένου θα έχει το δικαίωµα να το διαγράψει από την ψηφιακή βιβλιοθήκη
αν θέλει ολοκληρωτικά ή κάποια στοιχεία του.
Η κλάση DLObjectType αναπαριστά τον τύπο του DLInfoObject. Θα µπορούσε για
παράδειγµα να είναι «ενεργή συζήτηση», ή «ανακοίνωση». Ο τύπος µπορεί να έχει κάποιο φόρµα
παρουσίασης (template) που αναπαριστάται µε την κλάση DLTemplate.
H κλάση InfoObjectType είναι βοηθητική κλάση και αναπαριστά τον τύπο ενός αντικειµένου
πληροφορίας. Είναι αντίγραφο της κλάσης που περιγράφει τον τύπο ενός αντικειµένου
πληροφορίας. Χρησιµοποιείται µόνο στην περίπτωση του το DLInfoObject αναπαριστά ένα
αντικείµενο πληροφορίας.
Η κλάση ObjectDescription αναπαριστά την περιγραφή του DLInfoObject. Εκεί βρίσκεται το
περιεχόµενο της πληροφορίας του (ενώ στo DLInfoObject βρίσκονται µόνο η βασική περιγραφή
του). Μπορεί να υπάρχει µία φόρµα παρουσίασης (template) για την προβολή του, όπως επίσης
και µία χωρική αναπαράσταση που αναπαριστάται µέσω της κλάσης DLSpatialRepresentation.
Σε περίπτωση το DLInfoObject έχει τύπο ως αντικείµενο πληροφορίας τότε η κλάση
ObjectDescription συσχετίζεται µε την κλάση InfoObjectType.
H κλάση StructuredDescription αναπαριστά τη δοµηµένη περιγραφή του DLInfoObject. Για
παράδειγµα, ένα TV-Anytime αντικείµενο πληροφορίας έχει µια συγκεκριµένη δοµή η οποία
µπορούσε να εισαχθεί εκεί (χρειάζεται επέµβαση στη βάση από ειδικό για την υποστήριξη αυτή).
Η κλάση RelatedMaterial αναπαριστά τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης που
είναι σχετικά µε το αντικείµενο αυτό. Μπορεί να αναφέρεται σε 1..n DLInfoObjects.

Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή.
Ανακοίνωση.ΕισαγωγήΣτηΒιβλιοθήκη(α: ανακοίνωση)
Εισάγει µια ανακοίνωση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Μαυροπίνακας.ΕισαγωγήΣτηΒιβλιοθήκη(µ: µαυροπίνακας)
Εισάγει ένα µαυροπίνακα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Λογική Τιµή Μαυροπίνακας.ΈλεγχοςΑνΕίναιΕνεργός(µ: µαυροπίνακας)
Έλεγχος εάν ένας µαυροπίνακας ανήκει στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (οπότε αν ανήκει είναι ενεργό
αντικείµενο)
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Μαυροπίνακας.ΜετακίνησηΣτηΒιβλιοθήκη(µ:µαυροπίνακας)
Μετακινεί πλήρως τα στοιχεία ενός µαυροπίνακα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτή η λειτουργία
είναι χρήσιµη κατά τη διαγραφή ενός µαυροπίνακα που είναι ενεργό αντικείµενο της ψηφιακής
βιβλιοθήκης.
ΠεριοχήΑνακοινώσεων.ΕισαγωγήΣτηΒιβλιοθήκη(π: ΠεριοχήΑνακοινώσεων)
Εισάγει µία Περιοχή Ανακοινώσεων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Λογική Τιµή ΠεριοχήΑνακοινώσεων.ΈλεγχοςΑνΕίναιΕνεργή(π: ΠεριοχήΑνακοινώσεων)
Έλεγχος εάν µία Περιοχή Ανακοινώσεων ανήκει στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (οπότε αν ανήκει είναι
ενεργό αντικείµενο)
ΠεριοχήΑνακοινώσεων.ΜετακίνησηΣτηΒιβλιοθήκη(π:ΠεριοχήΑνακοινώσεων)
Μετακινεί πλήρως τα στοιχεία µιας Περιοχής Ανακοινώσεων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτή η
λειτουργία είναι χρήσιµη κατά τη διαγραφή µιας Περιοχή Ανακοινώσεων που είναι ενεργό
αντικείµενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΕισαγωγήΣτηΒιβλιοθήκη(α: αντικείµενο πληροφορίας)
Εισάγει ένα αντικείµενο πληροφορίας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΈλεγχοςΑνΕίναιΕνεργό(α: αντικείµενο πληροφορίας)
Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας ανήκει στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (οπότε αν ανήκει
είναι ενεργό αντικείµενο)
ΑντικείµενοΠληροφορίας.ΜετακίνησηΣτηΒιβλιοθήκη(α:αντικείµενο πληροφορίας)
Μετακινεί πλήρως τα στοιχεία ενός αντικείµενου πληροφορίας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτή η
λειτουργία είναι χρήσιµη κατά τη διαγραφή ενός αντικείµενου πληροφορίας που είναι ενεργό
αντικείµενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Μήνυµα.ΕισαγωγήΣτηΒιβλιοθήκη(µ: µήνυµα)
Εισάγει ένα µήνυµα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Λογική Τιµή Μήνυµα.ΈλεγχοςΑνΕίναιΕνεργό(µ: µήνυµα)
Έλεγχος εάν ένα µήνυµα ανήκει στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (οπότε αν ανήκει είναι ενεργό
αντικείµενο)
Μήνυµα.ΜετακίνησηΣτηΒιβλιοθήκη(µ:µήνυµας)
Μετακινεί πλήρως τα στοιχεία ενός µήνυµα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτή η λειτουργία είναι
χρήσιµη κατά τη διαγραφή ενός µήνυµα που είναι ενεργό αντικείµενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Γνώµη.ΕισαγωγήΣτηΒιβλιοθήκη(γ: γνώµη)
Εισάγει µία γνώµη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
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ΘέµαΣυζήτησης.ΕισαγωγήΣτηΒιβλιοθήκη(θ: θέµα συζήτησης)
Εισάγει ένα θέµα συζήτησης στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Λογική Τιµή ΘέµαΣυζήτησης.ΈλεγχοςΑνΕίναιΕνεργό(θ: θέµα συζήτησης)
Έλεγχος εάν ένα θέµα συζήτησης ανήκει στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (οπότε αν ανήκει είναι ενεργό
αντικείµενο)
ΘέµαΣυζήτησης.ΜετακίνησηΣτηΒιβλιοθήκη(θ: θέµα συζήτησης)
Μετακινεί πλήρως τα στοιχεία ενός θέµατος συζήτησης στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτή η
λειτουργία είναι χρήσιµη κατά τη διαγραφή ενός θέµατος συζήτησης που είναι ενεργό αντικείµενο
της ψηφιακής βιβλιοθήκης..
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν τον τρόπο εισαγωγής των οντοτήτων που µας ενδιαφέρουν µέσα
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Για τις οντότητες αυτές ισχύουν όλες οι εργασίες ανάκτησης
δεδοµένων που αναφέρθηκαν κατά την περιγραφή του µοντέλου στην ενότητα 3.2 (π.χ.
ΘέµαΣυζήτησης.ΑνάκτησηΜηνυµάτων(θ: θέµα συζήτησης)). ∆εν υποστηρίζεται η δυνατότητα
επεξεργασίας των πληροφοριών του αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης για
λόγους ασφάλειας (το αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης έχει αξία ως έχει – η
οποία δείχνει την ιστορία της κοινότητας αυτής – πρέπει να είναι ακέραιο). Ακολουθούν οι
εργασίες που έχουν σχέση µε την εσωτερική δοµή και οργάνωση του αντικειµένου πληροφορίας
της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΈχειΠεριγραφή(αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ελέγχει εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης έχει περιγραφή
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΕίναιΑνακοίνωση (αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι τύπου ανακοίνωσης
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΕίναιΜαυροπίνακας (αψβ:
αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι τύπου µαυροπίνακα
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΕίναιΠεριοχήΑνακοίνωσεων (αψβ:
αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι περιοχή ανακοινώσεων
Λογική Τιµή
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΕίναιΑντικείµενοΠληροφορίας(αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι τύπου αντικειµένου
πληροφορίας
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Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΕίναιΜήνυµα(αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι τύπου µηνύµατος
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΕίναιΓνώµη(αψβ:
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)

αντικείµενο

Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι τύπου γνώµης
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΕίναιΘέµαΣυζήτησης(αψβ:
αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Έλεγχος εάν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι τύπου θέµατος
συζήτησης
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΕνεργούΑντικείµενου(αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανακτά το ενεργό αντικείµενο (αν υπάρχει) που αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Σύνολο από Κοινότητες ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΚοινοτήτων
(αψβ: αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση των κοινοτήτων που ανήκει ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Σύνολο από Χρήστες ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτηση∆ηµιουργών
(αψβ: αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση των χρηστών οι οποίοι είναι οι δηµιουργοί ενός αντικείµενου πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Σύνολο από Περιγραφές Αντικειµένου Πληροφορίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΠεριγραφών (αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση των περιγραφών που έχει ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Σύνολο από Λέξεις Κλειδιά
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΛέξεωνΚλειδιών (αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση των λέξεων κλειδιών που σχετίζονται µε ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης
Σύνολο από Μέλη ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΜελών (αψβ:
αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση των µελών που σχετίζονται ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης
(όχι οι δηµιουργοί).
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ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΣχετικούΥλικού (αψβ: αντικείµενο
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση σχετικού υλικού για ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Σύνολο από Θέµατα ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΘεµάτων (αψβ:
αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση των θεµάτων ενός αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Τύπος αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΑνάκτησηΤύπου (αψβ: αντικείµενο πληροφορίας
της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ανάκτηση του τύπου ενός αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Αντικείµενο Πληροφορίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΠροβολή (αψβ: αντικείµενο πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Προβολή των στοιχείων ενός αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Λογική Τιµή ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΈλεγχοςΕανΕίναιΕνεργό (αψβ:
αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης)
Ελέγχει εαν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι ενεργό.
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης∆ιαγραφή (αψβ: αντικείµενο πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης)
∆ιαγράφει ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης

3.4.2.2 Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας

Η υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται στη µοντελοποίηση του ιστορικού αρχείου της κοινότητας.
Όπως είδαµε στην ενότητα 3.3 θεωρήθηκε απαραίτητο να µοντελοποιηθεί ως µία ανεξάρτητη
έννοια από την βιβλιοθήκη της κοινότητας αφού η πληροφορία που αποθηκεύεται είναι άλλου
είδους και άλλης σηµασίας από αυτή της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Το ιστορικό αρχείο έχει ως
σκοπό την αποθήκευση της ιστορικής πληροφορίας της κοινότητας. Συγκεκριµένα αποθηκεύει
κάποια στοιχεία των πρώην µελών της καθώς και τις ενέργειες που διέπραξαν σε αυτή την
κοινότητα όπως η αξιολόγηση και ο σχολιασµός µαζί µε κάποια στοιχεία των οντοτήτων. Επίσης
θα βρίσκονται οι ρόλοι που είχαν αυτά τα µέλη στην κοινότητα για την καλύτερη κατανόηση
αυτών των µελών. Θεωρήσαµε καλύτερο να µοντελοποιηθεί ξεχωριστά από την ψηφιακή
βιβλιοθήκη επειδή δεν περιέχει πληροφορία που είναι σηµαντική για όλα τα µέλη και επίσης η
δοµή του διαφέρει σηµαντικά από τη δοµή ενός αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης.
Το µοντέλο που υλοποιήθηκε είναι:
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0..n OldRole 0..n
1
Community

1
0..n OldMember

1..n

1..n
0..n
1 OldAction 1
0..1

1

OldComment

1..n

0..1
OldRating

RelatedEntity

Σχήµα 19: Εννοιολογικό µοντέλο του ιστορικού αρχείου κοινότητας

Ακολουθεί παρουσίαση των βασικών κλάσεων που µοντελοποιούν τις αντίστοιχες έννοιες και
γίνεται µια σύντοµη περιγραφή τους.
Η κλάση OldMember αναπαριστά την έννοια του πρώην µέλους. Εκεί φυλάγεται η πληροφορία
για αυτό που είναι κυρίως δηµογραφικά στοιχεία.
Οι κλάση OldRole αναπαριστά το ρόλο του πρώην µέλους σε µια κοινότητα. ∆εν γίνεται
απευθείας αντιστοίχηση µε την κλάση Role ώστε να µπορεί να υποστηρίζεται η διαγραφή ρόλου.
Η κλάση OldAction αναπαριστά τις ενέργειες του πρώην µέλους στα πλαίσια των κοινοτήτων που
ήταν µέλος. Σχετίζεται µε τις κλάσεις OldComment, OldRating εκφράζοντας το γεγονός ότι
µπορεί να είναι είτε σχολιασµός είτε βαθµολογία.
H κλάση RelatedEntity αναπαριστά την οντότητα την οποία αφορά αυτή η ενέργεια. Μπορεί να
είναι για παράδειγµα κάποιο χρήστης ή ανακοίνωση που έχει σχολιαστεί, κάποιο αντικείµενο
πληροφορίας ή που έχει αξιολογηθεί, ή ακόµα και κάποιος χρήστης που έχει αξιολογηθεί για τη
συµµετοχή του σε ένα θέµα συζήτησης.
Εργασίες

Παρατίθενται οι σηµαντικότερες εργασίες για κάποιες από τις κλάσεις που προαναφέρθηκαν
συνοδευόµενες µε µια σύντοµη περιγραφή.
Κοινότητα.ΕισαγωγήΜέλουςΣτοΙστορικόΑρχείο(µ: µέλος)
Εισάγει ένα µέλος στο ιστορικό αρχείο της κοινότητας µαζί µε τους ρόλους που είχε στην
κοινότητα αυτή
Ενέργεια.ΕισαγωγήΣτοΙστορικόΑρχείο(εν: ενέργεια)
Εισάγει µια ενέργεια στο ιστορικό αρχείο της κοινότητας µαζί µε κάποια στοιχεία των οντοτήτων
τις οποίες αφορούσε.
Κοινότητα.∆ιαγραφήΜέλουςΑπόΤοΙστορικόΑρχείο(µ: µέλος)
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∆ιαγράφει ένα πρώην µέλος από το ιστορικό αρχείο της κοινότητας µαζί µε τους ρόλους και τις
ενέργειες που είχε στην κοινότητα αυτή
3.4.2.3 Μοντελο=οίηση Συζητήσεων, Πίνακα Ανακοινώσεων και Μαυρο=ίνακα για την αναφορά σε
αντικείµενα =ληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Η υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται στην επέκταση της αρχικής µοντελοποίησης των συζητήσεων,
πίνακα ανακοινώσεων και µαυροπίνακα (ενότητα 3.2) έτσι ώστε να µπορούν να αναφέρονται σε
αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η επέκταση αυτή βελτιώνει την επικοινωνία
των µελών και δίνει µεγαλύτερη σηµασία στην έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση
που κάποια από τις παραπάνω οντότητες θεωρηθούν αρκετά σηµαντικές ώστε να µεταφερθούν στη
ψηφιακή βιβλιοθήκη οι αναφορές αυτές θα πρέπει να διατηρούνται. Οποιοδήποτε λοιπόν µήνυµα,
ανακοίνωση και γνώµη θα µπορεί να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα αντικείµενα της ψηφιακής
βιβλιοθήκης. H µοντελοποίηση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που µόλις αναφέρθηκαν είναι:
has sub-areas

0..1
BulletinBoardArea
0..n

Announcement
1..n

0..n
1

1..n

Member
1
1
BulletinBoard

0..n

0..n
refers

Opinion

1

0..n

1

1

DLInfoObject
0..n

1

Community

BlackBoard
1

0..n

Σχήµα 20: Εννοιολογικό µοντέλο του πίνακα ανακοινώσεων, µαυροπίνακα για την υποστήριξη
αναφορών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη

Ακολουθεί η µοντελοποίηση των συζητήσεων για την υποστήριξη αναφορών σε αντικείµενα
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης:
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has sub-topics
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Member 1..n
1

0..n

0..n
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1

1
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0..n
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Σχήµα 21: Εννοιολογικό µοντέλο των συζητήσεων για την υποστήριξη αναφορών στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη

Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των κλάσεων των παραπάνω σχηµάτων (Σχήµα 20, Σχήµα 21):
Η κλάση DLInfoObject αναπαριστά το αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης
(DL). Η δοµή του περιγράφεται στην ενότητα 3.4.2.1.
Η κλάση Announcement (Σχήµα 20) αναπαριστά τις ανακοινώσεις του πίνακα ανακοινώσεων.
Αυτές µπορούν να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης. Οµοίως και για την κλάση Opinion που αναπαριστά τη γνώµη ενός µέλους σε ένα
µαυροπίνακα.
Η κλάση Message (Σχήµα 21) αναπαριστά το µήνυµα ενός µέλους σε ένα θέµα συζήτησης. Κάθε
µήνυµα µπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα αντικείµενα πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Η κλάση BulletinBoard (Σχήµα 20) αναπαριστά τον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας.
Συσχετίζεται µε την κλάση BulletinBoardArea που αναπαριστά τις περιοχές του πίνακα
ανακοινώσεων.
Η κλάση Blackboard (Σχήµα 20) αναπαριστά τον µαυροπίνακα της κοινότητας. Σε αυτόν
αναφέρονται γνώµες µελών που αναπαριστούνται από την κλάση opinion.
3.5 Πολιτικές ∆οµηµένων Κοινοτήτων
Σε αυτή την υπο-ενότητα γίνεται αναφορά στους κανόνες σχετικά µε τη λειτουργία των
δοµηµένων κοινοτήτων. Το αρχικό µοντέλο (ενότητα 3.2) δεν έκανε αναφορά σε ένα τέτοιο θέµα
και θεωρήσαµε ότι από την σκοπιά της υλοποίησης είναι απαραίτητο να οριστούν κάποιες
πολιτικές µεταξύ των κοινοτήτων. Οι πολιτικές µιας κοινότητας έχουν σχέση µε το τι θα είναι
ορατό στις άλλες κοινότητες όπως για παράδειγµα τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης, µε το τι θα ισχύει κατά τη διαγραφή κοινοτήτων και γενικά µε το τι πληροφορία θα
µπορεί να ανταλλάσσεται µεταξύ των κοινοτήτων. Οι πολιτικές των κοινοτήτων πρέπει πρώτα να
καλύπτουν τις ανάγκες των µελών και έπειτα των υπόλοιπων οντοτήτων αφού τα µέλη είναι οι
ζωντανοί οργανισµοί της κοινότητας. Έτσι η µελέτη για τι πρέπει να ισχύει µεταξύ των κοινοτήτων
έγινε κυρίως από τη σκοπιά των αναγκών του µέλους. Ακολουθούν οι πολιτικές που καταλήξαµε
ότι είναι οι καλύτερες δυνατές µαζί µε την επεξήγηση τους.
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Εφόσον µια κοινότητα είναι υπό-κοινότητα µιας άλλης οι πολιτικές θα πρέπει να ισχύουν και σ’
αυτήν. Αυτό έχει ως σκοπό τη διατήρηση µιας συνέπειας µεταξύ των πολιτικών που θα βοηθάει
ένα µέλος που θα θέλει να εγγραφεί σε µια υπο-κοινότητα να µην χρειαστεί να ενηµερωθεί ξανά
για τις διαφορετικές πολιτικές και να είναι σαν να βρίσκεται σε µια τελείως διαφορετική κοινότητα.
Οι υποκοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις πολιτικές και τους κανόνες τους έτσι
ώστε να καλύπτουν κάποιες περισσότερες ανάγκες που ίσως έχουν αλλά όχι να αναιρούν κάποιες
πολιτικές των υπερ-κοινοτήτων. Για παράδειγµα στην υπο-κοινότητα των φίλων της rock µουσικής
µε υπερ-κοινότητα τους φίλους της µουσικής θα µπορούσε να οριστεί ότι τα άρθρα (αντικείµενα
πληροφορίας) που έχουν σχέση µε ηλεκτρική κιθάρα να είναι προσβάσιµα από τις υπερκοινότητες και αδελφές κοινότητες. ∆εν θα µπορούσε όµως να οριστεί ότι τα άρθρα αυτά θα είναι
προσβάσιµα από άλλου είδους κοινότητες εφόσον η πολιτική της υπερ-κοινότητας το απαγορεύει
αυτό. Περισσότερα θα αναφερθούν αργότερα στο θέµα της πρόσβασης των δεδοµένων (ενότητα
3.6.1)
Στις επόµενες υπο-ενότητες θα αναφέρουµε το τι πρέπει να ισχύει για την πρόσβαση των
δεδοµένων µεταξύ των κοινοτήτων, για τη διαγραφή κοινοτήτων και τέλος για τη διαγραφή των
µελών – χρηστών.
3.5.1 Πρόσβαση ∆εδοµένων

Η υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται για τις πολιτικές που πρέπει να ισχύουν κατά την πρόσβαση των
δεδοµένων µεταξύ των κοινοτήτων. Τα δεδοµένα µιας κοινότητας βρίσκονται στις ενεργές
οντότητες της όπως στις συζητήσεις, ανακοινώσεις, αντικείµενα πληροφορίας και στις µη ενεργές
οντότητες όπως η ψηφιακή βιβλιοθήκη και το ιστορικό των ενεργειών των µελών. Η ψηφιακή
βιβλιοθήκη µιας κοινότητας αποτελεί την έννοια της γνώσης. Έτσι θεωρούµε ότι είναι καλό οι
πληροφορίες που ανήκουν εκεί να µπορούν να προσπελαστούν από µέλη άλλων κοινοτήτων
σχετικών µε αυτήν (υπο-κοινοτήτων, αδελφών κοινοτήτων, υπερ-κοινοτήτων). Ένα παράδειγµα για
την καλύτερη κατανόηση θα ήταν στην κοινότητα των φίλων της µουσικής µε υποκοινότητες τους
φίλους της rock µουσικής και τους φίλους της pop µουσικής µια συνέντευξη ενός διάσηµου
στιχουργού που βρίσκεται στην υπερ-κοινότητα είναι ενδιαφέρουσα και για τις δύο υποκοινότητες. Επίσης µια συζήτηση στην κοινότητα των φίλων της rock µουσικής µε θέµα το τι
πιστεύουν για ένα συγκεκριµένο συγκρότηµα που παίζει rock και pop µουσική είναι ενδιαφέρουσα
για τους φίλους της pop µουσικής για να δουν τι πιστεύουν για εκείνο το συγκρότηµα κάποιοι µε
διαφορετικές µουσικές προτιµήσεις. Το ιστορικό επίσης θα είναι προσβάσιµο από αδελφές
κοινότητες, υπο-κοινότητες και υπερ-κοινότητες επειδή είναι πληροφορία σχετική µεταξύ τους και
εποµένως σηµαντική. Οι πληροφορίες που δεν ανήκουν στη ψηφιακή βιβλιοθήκη και στο ιστορικό
αρχείο θα µπορούν να προσπελαστούν µόνο από µέλη αυτής της κοινότητας. Αυτή η διάκριση
γίνεται επειδή ένα µέλος µιας κοινότητας που αναζητά πληροφορία από άλλη κοινότητα
ενδιαφέρεται για σηµαντική πληροφορία που βρίσκεται επί το πλείστον στη βιβλιοθήκη (ακόµα
και τα τρέχοντα σηµαντικά θέµατα θα βρίσκονται ως ενεργά αντικείµενα εκεί). Για περαιτέρω
αναζήτηση θα πρέπει να εγγράφεται στην κοινότητα. Σε περίπτωση που οι κοινότητες δεν έχουν
καµία σχέση µεταξύ τους τότε δεν θα υπάρχει καµία πρόσβαση στα δεδοµένα της αφού έτσι κι
αλλιώς έχουν τελείως διαφορετικό συνδετικό κρίκο και είναι πολύ σπάνιο κάποιο µέλος της µιας
να θέλει να αναζητήσει πληροφορία στην άλλη (κι αν θέλει τότε θα ήταν καλύτερο να εγγραφεί).
3.5.2 ∆ιαγραφή Κοινοτήτων

Μια κοινότητα δηµιουργείται από άτοµα τα οποία έχουν έναν συνδετικό κρίκο µεταξύ τους και
υπάρχει για όσο υπάρχει αυτός ο κρίκος. Από τη στιγµή που παύει να υπάρχει (ή παύουν τα µέλη
να ενδιαφέρονται για αυτόν) η κοινότητα χάνει κάθε σηµασία ύπαρξης και εποµένως διαγράφεται.
Κατά τη διαγραφή µιας κοινότητας λόγω της ιεραρχικής δοµής θα πρέπει να διαγράφονται και
όλες οι υποκοινότητες της. ∆εν θεωρήσαµε σηµαντικό να κρατάµε ιστορικό για τις διαγραµµένες
κοινότητες επειδή η έννοια του ιστορικού σχετίζεται άµεσα µε την έννοια της κοινότητας και όχι
µε το σύστηµα. Από τη στιγµή που διαγράφεται µια κοινότητα διαγράφεται και όλη η
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πληροφορία σχετικά µε αυτή ακόµα και τα δεδοµένα της ψηφιακής της βιβλιοθήκης. Οι αδελφές
κοινότητες, υπερ-κοινότητες δεν επηρεάζονται από αυτή τη διαγραφή αφού ο συνδετικός τους
κρίκος είναι είτε διαφορετικής είτε µεγαλύτερης σηµασίας αντίστοιχα.
3.5.3 ∆ιαγραφή Μελών - Χρηστών

Η οντότητα χρήστης υπάρχει ανεξάρτητα των κοινοτήτων. Είναι γενικότερη από την οντότητα
του µέλους. Μπορεί να εγγράφεται σε κοινότητες που τον ενδιαφέρουν και να διαγράφεται από
αυτές αν δεν θέλει άλλο να συµµετέχει σ’ αυτές. Με την εγγραφή του σε κοινότητα συνδέεται µε
την οντότητα µέλος. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη και το ιστορικό της κοινότητας συνδέονται άµεσα µε
την οντότητα του χρήστη έτσι ώστε να µην επηρεάζονται µε το αν ο χρήστης είναι ακόµα µέλος ή
όχι. Έτσι κατά την διαγραφή µέλους διαγράφεται η σύνδεση του χρήστη µε την κοινότητα αυτή
και οτιδήποτε έχει σχέση µε αυτόν (προσωπικό αρχείο, προφίλ, αντικείµενα πληροφορίας,
συµµετοχές σε θέµατα συζήτησης, κτλ). Αν κάποια από την πληροφορία που είναι να διαγραφεί
ανήκει στην ψηφιακή βιβλιοθήκη τότε µεταφέρεται πλήρως σε αυτήν και µετά διαγράφετα.
Επιπλέον αποθηκεύεται πληροφορία για αυτό το µέλος στο ιστορικό αρχείο αν έχει οριστεί από
τις πολιτικές της κοινότητας. Σε περίπτωση που η κοινότητα στην οποία ο χρήστης επέλεξε να
µην είναι µέλος αποτελείται από υποκοινότητες στις οποίες έχει εγγραφεί τότε θα πρέπει να
διαγράφεται και από αυτές τις κοινότητες. Οι κοινότητες που δεν έχουν σχέση µε το χρήστη αλλά
έχουν µε τις κοινότητες που είναι µέλος δεν επηρεάζονται από τη διαγραφή αυτή.
Εφόσον ο χρήστης είναι συνδεδεµένος µε την ψηφιακή βιβλιοθήκη ή στο ιστορικό της κοινότητας
(π.χ κάποια παλιά ενέργεια να αφορούσε αυτόν) τότε κατά τη διαγραφή του θα χρειάζεται να
παραµένουν κάποια δηµογραφικά στοιχεία του όπως π.χ. όνοµα, επίθετο. Το τι ακριβώς
χρειάζεται να παραµένει ορίζεται από τις πολιτικές της κοινότητας. Για παράδειγµα έχοντας ένα
αντικείµενο πληροφορίας στη ψηφιακή βιβλιοθήκη το οποίο είναι βίντεο ενός µέλους να παίζει
κιθάρα το οποίο έχει διαγραφεί από την κοινότητα θα είναι χρήσιµο να υπάρχει έστω µια
στοιχειώδης πληροφορία για την ταυτότητα αυτού του µέλους αλλιώς θα είναι απλά ένα βίντεο
κάποιου που παίζει κιθάρα χωρίς άλλη αξία. Κατά τη διαγραφή του χρήστη γίνεται διαγραφή
όλων των συµµετοχών του σε κοινότητες και ισχύει ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω για τη διαγραφή
µέλους.
3.6 Ενέργειες των µελών
Η υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται στην βελτίωση του αρχικού µοντέλου ενεργειών (ενότητα 3.2)
των µελών για την υποστήριξη κάποιων νέων δυνατοτήτων και την κάλυψη των απαιτήσεων του
συστήµατος. Οι νέες αυτές δυνατότητες αφορούν την επέκταση της έννοιας των ενεργειών για την
υποστήριξη εκτέλεσης τους σε πραγµατικό χρόνο καθώς και τη δυνατότητα συσχέτισης των
ενεργειών µε περισσότερες οντότητες της κοινότητας. Στις επόµενες υπο-ενότητες θα
αναφερθούµε συνοπτικά στο αρχικό µοντέλο των ενεργειών και µετέπειτα θα ορίσουµε το νέο
µοντέλο ενεργειών.
Αρχικό µοντέλο ενεργειών

Το αρχικό µοντέλο ενεργειών έκανε καταγραφή των ενεργειών που εκτελέστηκαν από τα µέλη
µιας κοινότητας. Οι ενέργειες που µπορούν να εκτελεστούν από τα µέλη (αν έχουν τα απαραίτητα
προνόµια) είναι η αξιολόγηση και ο σχολιασµός. Οι ενέργειες αυτές µπορούσαν να σχετίζονται µε
άλλα µέλη ή αντικείµενα πληροφορίας. Επίσης αναφέρεται ότι ο τύπος της ενέργειας µπορεί να
επεκταθεί ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κοινότητας. Ακολουθεί το UML διάγραµµα του αρχικού
µοντέλου ενεργειών:
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Σχήµα 22: Αρχικό µοντέλο των ενεργειών των µελών

Οι ενέργειες των µελών σε µία κοινότητα παριστάνονται από την κλάση Action. Εκεί βρίσκονται
κάποια στοιχεία που περιγράφουν το είδος της ενέργειας, τον εκτελεστή της και το αντικείµενο
πληροφορίας ή µέλος που αφορούσε.
Η κλάση ActionType περιγράφει τους τύπους ενεργειών που µπορούσαν να εκτελεστούν σε µία
κοινότητα και συγκεκριµένα αναφέρεται στην αξιολόγηση και το σχολιασµό. Οι ενέργειες αυτές
µπορούν να εκτελεστούν όσες φορές χρειαστεί.
Το ποια µέλη έχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να εκτελέσουν κάποιους συγκεκριµένους
τύπους ενεργειών περιγράφεται από την κλάση Authorization.
Επίσης κάποιες ενέργειες µπορούν να έχουν κοινά στοιχεία όπως π.χ. να είναι σχόλιο στο ίδιο
αντικείµενο πληροφορίας. Ο συσχετισµός αυτός περιγράφεται από την κλάση RelatedAction.
Μπορούσαν να προστεθούν νέοι τύποι ενέργειας ανάλογα µε τις ανάγκες της συγκεκριµένης
κοινότητας.
Βελτιωµένο µοντέλο ενεργειών

Το παραπάνω µοντέλο (Σχήµα 22) ήταν ελλιπές στο θέµα της περιγραφή των ενεργειών που
εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο. Συγκεκριµένα δεν υπήρχε καθόλου η έννοια των κανόνων
εκτέλεσης µιας ενέργειας δηλαδή ο προγραµµατισµός (scheduling). Ο προγραµµατισµός
θεωρήθηκε απαραίτητο να µοντελοποιηθεί επειδή παρέχει περισσότερη οργάνωση και ευελιξία
στο µέλος να µπορεί να προσαρµόζει ανάλογα µε τις ανάγκες του κάποιες αυτοµατοποιηµένες
ενέργειες. Ένα παράδειγµα θα ήταν να ενηµερώνεται κατά την εισαγωγή ενός νέου αντικειµένου
πληροφορίας της κατηγορίας που τον ενδιαφέρει. Για την περιγραφή αυτής της έννοιας εισάγουµε
την έννοια του γεγονότος η οποία καταγράφει κάποιες καταστάσεις του συστήµατος όπως για
παράδειγµα την εισαγωγή νέου αντικειµένου πληροφορίας στην κοινότητα. Επίσης προστέθηκε η
έννοια των συνθηκών οι οποίες περιγράφουν είτε τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται πριν
από την εκτέλεση ενός τύπου ενέργειας είτε τις συνθήκες που χρειάζεται να ικανοποιούνται για την
εκτέλεση ενός κανόνα εκτέλεσης ενέργειας. Τέλος η έννοια της ενέργειας ήταν περιορισµένη στο
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ότι µπορούσε να σχετίζεται µόνο µε αντικείµενα πληροφορίας και µέλη µε αποτέλεσµα να είναι
αρκετά περιορισµένη (και εποµένως λιγότερο σηµαντική). Επεκτείναµε την έννοια αυτή ώστε να
µπορεί να σχετίζεται και µε άλλες οντότητες της κοινότητας όπως θέµατα συζήτησης, αντικείµενα
ψηφιακής βιβλιοθήκης κλπ. Όλα τα παραπάνω φαίνονται καλύτερα στο διαγράµµατα που
ακολουθούν:

1

Event

creates

triggers

1
Relates

RelatedAction

0..n
1

0..n

1..n
+Performs

Action

0..n
1

1

Member
1

ActionRules
1

0..n

1..n

0..1

RefersTo

1..n

0..n
Authorization
0..n
1..n

1..n
1

ActionType

+Preconditions
1

Rating

Condition

0..n

Comment

Σχήµα 23: ∆οµή του βελτιωµένου µοντέλου των ενεργειών

Στη συνέχεια ακολουθεί το διάγραµµα το οποίο δείχνει τις οντότητες του µοντέλου COMISM
στις οποίες µπορούν να εκτελεστούν οι ενέργειες των µελών:
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Σχήµα 24: Συσχέτιση του βελτιωµένου µοντέλου των ενεργειών µε τις άλλες οντότητες της κοινότητας
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Μία ενέργεια µπορεί να ανήκει σε ένα τύπο ενέργειας. Για την εκτέλεση ενός τύπου ενέργειας
µπορεί να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται. Οι συνθήκες αυτές
συνδέονται άµεσα µε τους κανόνες εκτέλεσης ενέργειας. Για παράδειγµα ο σχολιασµός σε ένα
συγκεκριµένο αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης θα µπορούσε να είχε τη
συνθήκη ότι το µέλος που κάνει τον σχολιασµό αυτό να έχει το ρόλο του ειδικού για τη
συγκεκριµένη κοινότητα. Κατά την εκτέλεση µιας ενέργειας µπορεί να δηµιουργηθεί ένα γεγονός
το οποίο µε τη σειρά του καλεί κάποιους κανόνες εκτέλεσης. Για παράδειγµα στην περίπτωση
σχολιασµού σε ένα θέµα συζήτησης να ενηµερώνεται αυτόµατα µία ανακοίνωση που αφορά το
συγκεκριµένο θέµα. Η διαφορά των κανόνων εκτέλεσης ενεργειών από αυτούς που αναφέρθηκαν
προηγουµένως είναι ότι οι κανόνες αυτοί µπορούν να υπάρχουν στην πρώτη περίπτωση για την
ικανοποίηση κάποιας συνθήκης εκτέλεσης ενός τύπου ενεργειών και στη δεύτερη περίπτωση για
τις πράξεις που θα γίνουν µετά την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.
Για το θέµα της περιγραφής των ενεργειών προσθέσαµε τη δυνατότητα να αναφέρονται σε
περισσότερες οντότητες της κοινότητας (Σχήµα 24) όπως θεµατικές ενότητες αντικειµένων
πληροφορίας, σύνολα µελών µε ένα συγκεκριµένο ρόλο, γνώµες µελών, ανακοινώσεις, θέµατα
συζήτησης και τέλος αντικείµενα πληροφορίας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αυτό επεκτείνει την έννοια
της ενέργειας και δίνει περισσότερη ευχέρεια στο µέλος.
Οι συνθήκες εκτέλεσης µιας ενέργειας µπορούν να περιγράφουνε µε τη χρήση µιας
αναπαράστασης που να συγκρίνει πεδία πινάκων όπως π.χ. Role.Name = ‘Coordinator’.
Οι κανόνες εκτέλεσης περιγράφονται µε τη χρήση της έννοιας Γεγονός – Συνθήκη – Ενέργεια
δηλαδή κατά την δηµιουργία ενός event ελέγχονται οι συνθήκες και όσες ικανοποιούνται
εκτελούνται εκείνη τη στιγµή.
Τα γεγονότα προκαλούν τον έλεγχο των κανόνων εκτέλεσης ενέργειας. Στην περίπτωση που
ικανοποιείται κάποιος κανόνας γίνεται εκτέλεση της ενέργειας που καθορίζεται µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία κάποιου άλλου γεγονότος και ξανά έλεγχο των κανόνων. Εδώ χρειάζεται να γίνει µια
σωστή δροµολόγηση των κανόνων εκτέλεσης ενέργειας ώστε να µην επικαλύπτονται και η
εκτέλεση τους να έχει κάποιο νόηµα (µε την εκτέλεση ενός κανόνα εκτέλεσης µπορεί να γίνει
κάποια αλλαγή στις συνθήκες – γεγονότα έτσι ώστε ο επόµενος κανόνας εκτέλεσης να µην
ικανοποιείται πια).
Για την υλοποίηση κάτι τέτοιου χρειάζεται η δηµιουργία ενός εργαλείου παρακολούθησης
(daemon tool) που θα εξυπηρετεί αυτή τη δυνατότητα δηλαδή να καταγράφει τα γεγονότα, να
ελέγχει ποιοι από τους κανόνες εκτέλεσης ικανοποιούνται, να τους δροµολογεί στη σωστή σειρά
εκτέλεσης και να τους εκτελεί. Η κατασκευή ενός τέτοιου εργαλείου απαιτεί µεγάλο χρόνο
υλοποίησης επειδή αυτό συµπεριλαµβάνει την ανάλυση απαιτήσεων για το ποια γεγονότα πρέπει
να καταγράφονται, την περιγραφή και ανάγνωση µιας γλώσσας για τη περιγραφή των συνθηκών
και τη δροµολόγηση των κανόνων εκτέλεσης ανάλογα µε το ρόλο του µέλους που τους ορίζει
(π.χ. οι κανόνες εκτέλεσης ενός συντονιστή να εκτελούνται πριν από αυτούς του απλού µέλους) και
να τους ολοκληρώνει χωρίς να υπάρχει επικάλυψη (κάποιοι κανόνες ίδιας προτεραιότητας που να
χρειάζεται να εκτελεστούν να έχουν αναιρεθεί λόγω άλλων) και έτσι δεν υλοποιήθηκε στα πλαίσια
αυτής της εργασίας αλλά θα µπορούσε να είναι µια πολύ χρήσιµη µελλοντική επέκταση.
3.7 Ανακεφαλαίωση
Στο παρόν κεφάλαιο, έγινε µια περιγραφή του µοντέλου COMISM όπως παρουσιάστηκε στη
διατριβή του Γιώργου Ανέστη. Ακολούθησε η µελέτη του µοντέλου αυτού από τη σκοπιά της
υλοποίησης στην οποία ανάδυθηκαν κάποια προβλήµατα σχετικά µε τη µοντελοποίηση των
προφίλ, προσωπικών αρχείων µελών, ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιστορικού της κοινότητας. Τα
πρόβληµατα αυτά οδήγησαν στην ανάγκη της επέκτασης του αρχικού µοντέλου για την καλύτερη
µοντελοποίηση των οντοτήτων που αναφέρθηκαν.
Οι επεκτάσεις συνοπτικά είναι:
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Μοντελοποίηση των προφίλ µελών ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν σε διαφορετικά
πεδία εφαρµογών
Εισαγωγή της έννοιας του χρήστη που εγγράφεται ως µέλος στις κοινότητες που τον
ενδιαφέρουν αποκτώντας ξεχωριστό προφίλ και προσωπικό αρχείο για κάθε κοινότητα
Οργάνωση του προσωπικού αρχείου σε περιοχές και παροχή δικαιωµάτων πρόσβασης σε
αυτές
Μοντελοποίηση της ψηφιακής βιβλιοθήκης ξεχωριστά από το ιστορικό αρχείο
Εισαγωγή περισσότερων οντοτήτων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Όλες οι οντότητες που εισάγονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη αποκτούν µια συγκεκριµένη
δοµή
Μοντελοποίηση του ιστορικού αρχείου ώστε να περιέχει πρώην µέλη µαζί µε τους ρόλους
τους, τις ενέργειές τους και µια περιγραφή των οντότήτων που αφορούσαν
Υποστήριξη ενεργειών πραγµατικού χρόνου µε τη χρήση γεγονότων (events) και κανόνων
εκτέλεσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.1 Εισαγωγή
Κατά την εκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήµατος υπάρχει µόνο µια ασαφής και
γενική περιγραφή του. Ο βασικός στόχος λοιπόν είναι να γίνεται όσο το δυνατό καλύτερη
κατανόηση του προβλήµατος. Το αρχικό αυτό στάδιο είναι γνωστό µε τον όρο ανάλυση
α=αιτήσεων (requirements analysis or requirements engineering). Οι ερωτήσεις που
πρέπει να απαντηθούν σε αυτό το στάδιο είναι: ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα, ποιες είναι οι
βασικές παράµετροι του και το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί η λύση του και
τέλος ποιες λύσεις του προβλήµατος θεωρούνται ικανοποιητικές.
Το επόµενο βήµα κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος θεωρείται η µοντελοποίηση
του. Η δηµιουργία ενός µοντέλου προϋποθέτει τον καθορισµό του τµήµατος της
πραγµατικότητας το οποίο θα περιγραφεί. Το να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων και επακριβώς
το τι θα µοντελοποιηθεί είναι σπάνιο ιδίως κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας
µοντελοποίησης. Σηµαντική προσπάθεια εποµένως πρέπει να καταβληθεί για τον καθορισµό του
τµήµατος (ή των τµηµάτων) του πραγµατικού κόσµου το οποίο θα µοντελοποιηθεί καθώς και της
οπτικής γωνίας µέσω της οποίας προσεγγίζεται -γίνεται αντιληπτό- το συγκεκριµένο τµήµα8 της
πραγµατικότητας. Η εστίαση σε συγκεκριµένα τµήµατα της πραγµατικότητας και στους τρόπους
προσέγγισης τους καθορίζεται εν πολλοίς από την προσδοκώµενη χρήση του µοντέλου.
Η περιγραφή των περιπτώσεων και των σεναρίων χρήσης (use cases), ως βασική συνιστώσα της
ανάλυσης απαιτήσεων, είναι το στάδιο το οποίο προηγείται9 της εννοιολογικής µοντελοποίησης
και υλοποίησης του συστήµατος. Ο βασικός στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται µέσω της περιγραφής
των περιπτώσεων χρήσης είναι η ανακάλυψη και ο καθορισµός των λειτουργικών α=αιτήσεων
(functional requirements). Βέβαια µέσα από αυτή τη διαδικασία αναδύονται και οι βασικές
έννοιες οι οποίες θα αποτελέσουν το κεντρικό αντικείµενο της εννοιολογικής µοντελοποίησης.
Στην επόµενη ενότητα λοιπόν θα γίνει αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης και
καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων. Ακολουθεί η σύνθεση των προαναφερθέντων
απαιτήσεων.

8

Συνήθως αυτό το τµήµα της πραγµατικότητας αποδίδεται µε τον όρο “Universe of Discourse” UoD.
Σε πολλές περιπτώσεις µια πρώτη προσπάθεια εννοιολογικής µοντελοποίησης προηγείται της περιγραφής
των περιπτώσεων χρήσης. Γενικά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει µια αυστηρή σειρά µεταξύ της
περιγραφής των περιπτώσεων χρήσης και της εννοιολογικής µοντελοποίησης διότι αυτές οι δύο διαδικασίες
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και αλληλοσυµπληρώνονται στα πλαίσια µιας επαναληπτικής (iterative)
διαδικασίας σχεδιασµού.
9
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4.2 Περι=τώσεις και Σενάρια Χρήσης (Use Cases)
Οι περιπτώσεις χρήσης είναι ένα βασικό εργαλείο για την ανακάλυψη και τον καθορισµό των
λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήµατος. Μια =ερί=τωση χρήσης (use case) είναι η τυπική
αλληλεπίδραση που έχει ένας χρήστης µε κάποιο σύστηµα για την επίτευξη ενός στόχου. Μπορεί
να θεωρηθεί ως ένα στιγµιότυπο (snapshot) του συστήµατος το οποίο έχει ληφθεί από µια
συγκεκριµένη οπτική γωνία. Το άθροισµα όλων των περιπτώσεων χρήσης συγκροτεί τη συνολική
εξωτερική εικόνα του συστήµατος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το χρήστη. Οι περιπτώσεις
χρήσης (και κατ’ επέκταση οι λειτουργικές απαιτήσεις) έχουν ως απαρχή τους στόχους του χρήστη
(user goals). Κατά συνέπεια, είναι προτιµότερο πρώτα να καθορίζονται οι στόχοι και στη συνέχεια
να περιγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης µέσω των οποίων εκπληρώνεται ο κάθε στόχος. Οι
περιπτώσεις χρήσης οδηγούν την όλη διαδικασία ανάπτυξης και σχεδιασµού κατά την επίλυση
ενός προβλήµατος.
Οι τρεις βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται στην περιγραφή µίας περίπτωσης χρήσης είναι οι
παρακάτω:
• Εµβέλεια (Scope): Περιγράφει το σύστηµα στο οποίο λαµβάνει χώρα η περίπτωση
χρήσης.
• Βασικός χαρακτήρας (Primary actor): Περιγράφει τον χρήστη ο οποίος σκοπεύει να
εκπληρώσει κάποια ενέργεια µέσω της περίπτωσης χρήσης.
• Ε=ί=εδο (Level): Περιγράφει πόσο υψηλού ή χαµηλού επιπέδου είναι ο στόχος της
περίπτωσης χρήσης.
Οι όροι που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση των περιπτώσεων χρήσης είναι οι παρακάτω:
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Στόχος (Goal in Context): Ο στόχος που επιδιώκει ο χρήστης να επιτύχει µέσω της
επιτυχηµένης πραγµατοποίησης της Περίπτωσης Χρήσης.
Κατάσταση Ε=ιτυχούς Τερµατισµού (Success End Condition): Περιγράφει την
κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το σύστηµα (στο οποίο λαµβάνει χώρα η
Περίπτωση Χρήσης) στην περίπτωση που ακολουθηθεί το επιτυχηµένο σενάριο (main
success scenario) της Περίπτωσης Χρήσης.
Κατάσταση Ανε=ιτυχούς Τερµατισµού (Failed End Condition): Περιγράφει την
κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το σύστηµα (στο οποίο λαµβάνει χώρα η
Περίπτωση Χρήσης) στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί το επιτυχηµένο σενάριο
(main success scenario) της Περίπτωσης Χρήσης (δηλαδή αποτύχει).
Βασικός χαρακτήρας (Primary actor): ο χρήστης ο οποίος ξεκινά µία
αλληλεπίδραση µε το σύστηµα για την επίτευξη κάποιου στόχου.
∆ευτερεύων χαρακτήρας (Secondary actor): Ο χρήστης ο οποίος συµµετέχει στην
περίπτωση χρήσης, ωστόσο δεν είναι εκείνος ο οποίος την έχει ξεκινήσει (αυτός είναι ο
βασικός χαρακτήρας).
Περί=τωση χρήσης (Use case): ένα είδος «συµβολαίου» (συµφωνίας) της
συµπεριφοράς του υπό εξέταση συστήµατος.
Πεδίο δράσης (Scope): υποδεικνύει το σύστηµα που εξετάζεται.
Προϋ=οθέσεις και εγγυήσεις (Precondition and guarantees): οι συνθήκες που
πρέπει να ισχύουν πριν και µετά την εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης.
Έναυσµα (Trigger): η ενέργεια που προηγείται και ενεργοποιεί την περίπτωση
χρήσης.
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Ε=ιτυχηµένο σενάριο (Main success scenario): η περίπτωση στην οποία δεν θα
υπάρξουν καθόλου σφάλµατα.
Ε=εκτάσεις (Extensions): οι διαφορετικές εκδοχές της πορείας του σεναρίου.
Χρησιµοποιούνται για την περιγραφή καταστάσεων που προκύπτουν από σφάλµατα
στην πορεία του σεναρίου της περίπτωσης χρήσης. Οι αριθµοί των επεκτάσεων
αναφέρονται στα βήµατα του επιτυχηµένου σεναρίου στα οποία αναγνωρίζεται κάθε
διαφορετική κατάσταση (π.χ. Τα βήµατα 3α και 3β υποδηλώνουν δύο διαφορετικές
συνθήκες οι οποίες µπορούν να εµφανιστούν στο βήµα 3).
Α=οκλίσεις (Sub-Variations): οι διαφοροποιήσεις της πορείας του σεναρίου.
Χρησιµοποιούνται για την περιγραφή καταστάσεων που προκύπτουν όταν υπάρχουν
παραπάνω από µία δυνατές εκδοχές εκτέλεσης του σεναρίου της περίπτωσης χρήσης.
Οι αριθµοί των επεκτάσεων αναφέρονται στα βήµατα του επιτυχηµένου σεναρίου στα
οποία αναγνωρίζεται κάθε διαφορετική κατάσταση (π.χ. Τα βήµατα 3α και 3β
υποδηλώνουν δύο διαφορετικές συνθήκες οι οποίες µπορούν να εµφανιστούν στο βήµα
3). Όταν µία περίπτωση χρήσης αναφέρεται σε µία άλλη περίπτωση χρήσης, τότε η
δεύτερη υπογραµµίζεται.

Για να δηλώσουµε πως ο στόχος προς εκπλήρωση µίας περίπτωσης χρήσης έχει δική του
υπόσταση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο χρήστης να χρησιµοποιήσει το σύστηµα µε µοναδικό
σκοπό την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου στόχου, ταξινοµούµε την περίπτωση χρήσης ως
«βασική λειτουργία» (primary task ή user-task level). Παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης χρήσης
είναι η εγγραφή ενός χρήστη στο σύστηµα. Η οµαδοποίηση πολλών βασικών λειτουργιών
(primary tasks) µε σκοπό την επίτευξη κάποιου πιο πολύπλοκου στόχου επιτυγχάνεται µε την
ταξινόµηση της περίπτωσης χρήσης ως «περίληψη» (summary level ή strategic). Το «summary
level» είναι ένα επίπεδο υψηλότερο από το «primary task» επίπεδο. Παράδειγµα τέτοιας
περίπτωσης χρήσης είναι η δηµιουργία µίας κοινότητας, καθώς για την εκπλήρωσή της απαιτείται
η εκπλήρωση πολλών βασικών λειτουργιών (primary tasks). Για τον προσδιορισµό υπό-στόχων οι
οποίοι πραγµατοποιούνται για την επίτευξη µίας βασικής ενέργειας (primary task),
χρησιµοποιείται ο όρος «υπό-λειτουργία» (sub-function level) µε τον οποίο µπορεί να
χαρακτηριστεί µία περίπτωση χρήσης. Μία βασική λειτουργία µπορεί να αποτελείται από πολλές
υπό-λειτουργίες. Το «sub-function level» είναι ένα επίπεδο χαµηλότερο από το «primary
task»επίπεδο. Παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης χρήσης είναι η είσοδος (log-in) στο σύστηµα..
Με σκοπό την παρουσίαση της γενικής εικόνας του συνόλου των περιπτώσεων χρήσης που θα
περιγραφούν παρακάτω θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές αναπαραστάσεις:
1. Ένα διάγραµµα το οποίο δείχνει τις περιπτώσεις χρήσης ως κουτιά µε συνδέσεις που
αναπαριστούν τις µεταξύ τους συσχετίσεις (τις περιπτώσεις χρήσης που ακολουθούν µετά
από κάθε περίπτωση χρήσης). Λόγω του µεγάλου αριθµού των περιπτώσεων χρήσης
αναγκαστήκαµε να χωρίσουµε το διάγραµµα σε πολλά υπό-διαγράµµατα.
2. Ένας πίνακας ο οποίος παρουσιάζει τις περιπτώσεις χρήσης περιέχοντας πληροφορίες
κάθε περίπτωσης χρήσης οι οποίες περιλαµβάνουν το αναγνωριστικό (id), το επίπεδο
(level), το βασικό χαρακτήρα (primary actor), το στόχο (goal) και µία σύντοµη
περιγραφή κάθε περίπτωσης χρήσης.
Ακολουθεί το γενικό διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τη δηµιουργία µιας κοινότητας.
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Σχήµα 25: Γενικό διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τη δηµιουργία κοινότητας

Οι περιπτώσεις χρήσης για τη δηµιουργία κοινότητας συνεχίζονται στο επόµενο διάγραµµα
περιπτώσεων χρήσης.
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Σχήµα 26: Συνέχεια του γενικού διαγράµµατος περιπτώσεων χρήσης κατά τη δηµιουργία κοινότητας

Ακολουθούν τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης για τη δηµιουργία υπο-κοινότητας.
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Σχήµα 27: ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τη δηµιουργία υπό-κοινότητας

Ακολουθεί το διάγραµµα των λειτουργιών που µπορεί να εκτελέσει ένας χρήστης στο σύστηµα
COMISM.

Σχήµα 28: Οι περιπτώσεις χρήσης για την υποστήριξη χρήστων στο σύστηµα

Άµεση συσχέτιση µε την έννοια του χρήστη έχει η έννοια του µέλους της κοινότητας. Ακολουθεί
το διάγραµµα των περιπτώσεων χρήσης για τις λειτουργίες διαχείρισης του µέλους σε µία
κοινότητα.
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Σχήµα 29: ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τις λειτουργίες του µέλους σε µία κοινότητα

Ακολουθεί το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τις πληροφορίες που προσφέρει ένα
µέλος σε µία κοινότητα.
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Σχήµα 30: ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τις κοινωνικές δραστηριότητες του µέλους σε µία
κοινότητα

Ακολουθεί το δεύτερο µέρος του διαγράµµατος των περιπτώσεων χρήσης για τις κοινωνικές
δραστηριότητες του µέλους.
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Σχήµα 31: ∆εύτερο µέρος του διαγράµµατος των περιπτώσεων χρήσης για τις κοινωνικές
δραστηριότητες του µέλους σε µία κοινότητα

Ακολουθεί το διάγραµµα των περιπτώσεων χρήσεων για τις λειτουργίες του συντονιστή της
κοινότητας.
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Σχήµα 32: ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τις λειτουργίες του συντονιστή
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Οι λειτουργίες του συντονιστή της κοινότητας συνεχίζονται στο παρακάτω διάγραµµα
περιπτώσεων χρήσης.

Σχήµα 33: Συνέχεια του διαγράµµατος των περιπτώσεων χρήσης για τις λειτουργίες του συντονιστή

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις περιπτώσεις χρήσης ταξινοµηµένες µε βάση το
αναγνωριστικό τους (id). Ο πίνακας περιέχει πληροφορίες για κάθε περίπτωση χρήσης. Οι
πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν το αναγνωριστικό (id) κάθε περίπτωσης χρήσης, το επίπεδο
(level), το βασικό χαρακτήρα (primary actor), το στόχο (goal) και µία σύντοµη περιγραφή της
περίπτωσης χρήσης.
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#
UC_1

Level
Summary

Primary Actor
∆ιαχειριστής
Συστήµατος

Goal
∆ηµιουργία
Κοινότητας

UC_2

Primary
Task
Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος
∆ιαχειριστής
Συστήµατος

Καθορισµός Ρόλων

Sub-SubFunction
Sub-SubFunction
Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος
∆ιαχειριστής
Συστήµατος
Συντονιστής

Ορισµός προνοµιών

UC_8

Primary
Task
Sub-function

UC_9

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος
∆ιαχειριστής
Συστήµατος
Συντονιστής

Καθορισµός
∆ιαλέκτου
∆ηµιουργία νέας
διαλέκτου
Ορισµός διαλέκτου

UC_10

Primary
Task

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

Καθορισµός
επιτρεπόµενων ειδών
σχέσεων

UC_11

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

∆ηµιουργία νέου
είδους σχέσης

UC_12

Sub-Subfunction

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

Καθορισµός
∆ικαιωµάτων

UC_13

Sub-function

Συντονιστής

Ορισµός τύπου
σχέσεων

UC_14

Primary
Task

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

Καθορισµός
επιτρεπόµενων ειδών
ενεργειών

UC_15

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

∆ηµιουργία νέου
τύπου ενέργειας

UC_16

Sub-function

Συντονιστής

Ορισµός τύπου
ενέργειας

UC_17

Primary
Task

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

Καθορισµός
κανόνων λειτουργίας

UC_18

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

∆ηµιουργία νέου
κανόνα λειτουργίας

UC_3

UC_4
UC_5
UC_6
UC_7

∆ηµιουργία νέου
ρόλου

Ορισµός
υποχρεώσεων
Ορισµός ρόλου
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Brief
∆ηµιουργία µιας νέας
κοινότητας στο
σύστηµα
Καθορισµός των
ρόλων µιας κοινότητας
∆ηµιουργία ενός νέου
ρόλου για τα µέλη µιας
κοινότητας
Ορισµός προνοµιών
για ένα ρόλο
Ορισµός υποχρεώσεων
για ένα ρόλο
Ορισµός ενός ρόλου
σε µια κοινότητα
Καθορισµός διαλέκτου
µιας κοινότητας
∆ηµιουργία νέας
διαλέκτου στο σύστηµα
Ορισµός διαλέκτου σε
µια κοινότητα
Καθορισµός
επιτρεπόµενων ειδών
σχέσεων σε µια
κοινότητα
∆ηµιουργία ενός νέου
είδους σχέσης στο
σύστηµα
Καθορισµός
δικαιωµάτων για µια
σχέση
Ορισµός ενός τύπου
σχέσεων για µια
κοινότητα
Καθορισµός
επιτρεπόµενων ειδών
ενεργειών σε µια
κοινότητα
∆ηµιουργία ενός νέου
τύπου ενέργειας στο
σύστηµα
Ορισµός ενός τύπου
ενέργειας σε µια
κοινότητα
Καθορισµός κανόνων
λειτουργίας σε µια
κοινότητα
∆ηµιουργία ενός νέου
κανόνα λειτουργίας στο
σύστηµα
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UC_19

Sub-function

Συντονιστής

UC_20
UC_21

Primary
Task
Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος
∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_22

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_23

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_24

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_25

Primary
Task

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_26

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_27

Sub-function

Συντονιστής

UC_28

Primary
Task

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_29

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_30

Sub-function

Συντονιστής

UC_31

Primary
Task

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_32

Sub-function

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

UC_33

Sub-function

Συντονιστής

UC_34

Summary

∆ιαχειριστής
Συστήµατος

Ορισµός κανόνα
λειτουργίας

Ορισµός κανόνα
λειτουργίας σε µια
κοινότητα
Καθορισµός τόπου Καθορισµός του τόπου
κοινότητας
µιας κοινότητας
Καθορισµός χωρικής
Καθορισµός της
αναπαράστασης
χωρικής
τόπου
αναπαράστασης του
τόπου µιας κοινότητας
Καθορισµός
Καθορισµός των
περιοχών
περιοχών του τόπου
µιας κοινότητας
Καθορισµός κτιρίων
Καθορισµός των
κτιρίων του τόπου µιας
κοινότητας
Καθορισµός
Καθορισµός των
δωµατίων
δωµατίων του τόπου
µιας κοινότητας
Καθορισµός
Καθορισµός του
εκτεταµένου προφίλ
εκτεταµένου προφίλ
µιας κοινότητας
Εισαγωγή νέου
Εισαγωγή νέου
εκτεταµένου προφίλ
εκτεταµένου προφίλ
στο σύστηµα
Ορισµός
Ορισµός εκτεταµένου
εκτεταµένου προφίλ
προφίλ σε µια
κοινότητα
Καθορισµός
Καθορισµός των
επιτρεπόµενων τύπων επιτρεπόµενων τύπων
αντικειµένων
αντικειµένων
πληροφορίας
πληροφορίας
∆ηµιουργία νέου
∆ηµιουργία ενός νέου
τύπου αντικειµένου
τύπου αντικειµένου
πληροφορίας
πληροφορίας
Ορισµός τύπου
Ορισµός ενός τύπου
αντικειµένου
αντικειµένου
πληροφορίας
πληροφορίας σε µια
κοινότητα
Καθορισµός
Καθορισµός των
επιτρεπόµενων
επιτρεπόµενων
θεµατικών ενοτήτων θεµατικών ενοτήτων σε
µια κοινότητα
∆ηµιουργία νέας
∆ηµιουργία µιας νέας
θεµατικής ενότητας
θεµατικής ενότητας
στο σύστηµα
Ορισµός θεµατικής
Ορισµός µιας
ενότητας
θεµατικής ενότητας σε
µια κοινότητα
∆ηµιουργία υπό∆ηµιουργία µιας νέας
κοινότητας
υπο-κοινότητας στο
σύστηµα
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UC_35

Primary
Task

Συντονιστής

UC_36

Summary

Χρήστης

UC_37

Χρήστης

UC_38

Primary
Task
Sub-function

UC_39

Sub-function

Χρήστης

UC_40

Primary
Task

Χρήστης

UC_41

Sub-function

Χρήστης

Αλλαγή των
δηµογραφικών του
στοιχείων

UC_42

Sub-function

Χρήστης

∆ιαγραφή από
κοινότητες

UC_43

Primary
Task
Summary

Χρήστης

∆ιαγραφή από το
σύστηµα
Λειτουργίες
διαχείρισης µέλους

Μέλος

∆ιαχείριση προφίλ

UC_46

Primary
Task
Sub-function

Μέλος

Ορισµός
ενδιαφερόντων

UC_47

Sub-function

Μέλος

Αλλαγή / ∆ιαγραφή
ενδιαφερόντων

UC_48

Primary
Task

Μέλος

∆ιαχείριση
προσωπικού αρχείου

UC_49

Sub-function

Μέλος

Ορισµός
δικαιωµάτων
πρόσβασης

UC_50

Sub-function

Μέλος

UC_51

Primary
Task

Μέλος

Αντιστοίχηση
αντικειµένων
πληροφορίας στο
προσωπικό αρχείο
∆ιαχείριση σχέσεων

UC_44

UC_45

Ορισµός πολιτικών
σχέσεων µε την υπερκοινότητα
Υποστήριξη
Χρηστων
Εγγραφή στο
σύστηµα
∆ήλωση των
δηµογραφικών
στοιχείων χρήστη

Χρήστης

Εγγραφή χρήστη σε
κοινότητες
Αλλαγή στοιχείων
εγγραφής

Μέλος
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Ορισµός πολιτικών
σχέσεων µε την υπερκοινότητα
Οι λειτουργίες του
χρήστη του
συστήµατος
Εγγραφή του χρήστη
στο σύστηµα
∆ήλωση των
δηµογραφικών
στοιχείων του χρήστη
στο σύστηµα
Εγγραφή του χρήστη
ως µέλος σε κοινότητες
Αλλαγή των στοιχείων
εγγραφής του χρήστη
στο σύστηµα
Αλλαγή των
δηµογραφικών
στοιχείων του χρήστη
στο σύστηµα
Ακύρωση εγγραφής
του χρήστη σε
κοινότητες
∆ιαγραφή του χρήστη
από το σύστηµα
Λειτουργίες
διαχείρισης του µέλους
µιας κοινότητας
∆ιαχείριση του προφίλ
µέλους
Ορισµός των
ενδιαφερόντων του
µέλους
Αλλαγή / ∆ιαγραφή
των ενδιαφερόντων του
µέλους
∆ιαχείριση του
προσωπικού αρχείου
µέλους
Ορισµός των
δικαιωµάτων
πρόσβασης στο
προσωπικό αρχείο
Αντιστοίχηση
αντικειµένων
πληροφορίας στο
προσωπικό αρχείο
∆ιαχείριση των
σχέσεων του µέλους
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UC_52

Sub-function

Μέλος

Προσθήκη σχέσης
µε άλλο µέλος

UC_53

Sub-function

Μέλος

UC_54

Μέλος

UC_55

Primary
Task
Sub-function

Αλλαγή / διαγραφή
σχέσης µε άλλο
µέλος
∆ιαχείριση τόπου

UC_56

Sub-function

Μέλος

UC_57

Summary

Μέλος

UC_58

Μέλος

UC_59

Primary
Task
Sub-function

UC_60

Sub-function

Μέλος

UC_61

Μέλος

UC_62

Primary
Task
Sub-function

UC_63

Sub-function

Μέλος

Ανάγνωση /
Αποστολή γνώµων

UC_64

Primary
Task

Μέλος

Εκτέλεση ενεργειών

UC_65

Sub-function

Μέλος

Αξιολόγηση

UC_66

Sub-function

Μέλος

Σχολιασµός

UC_67

Primary
Task

Μέλος

Πίνακας
Ανακοινώσεων

UC_68

Sub-function

Μέλος

Ανάγνωση
ανακοινώσεων

UC_69

Sub-function

Μέλος

Προσθήκη
ανακοινώσεων

Μέλος

Μέλος

Ορισµός της θέσης
του µέλους στον
τόπο της κοινότητας
Αλλαγή της θέσης
του µέλους στον
τόπο της κοινότητας
Κοινωνικές
δραστηριότητες
µέλους
Συµµετοχή σε
θέµατα συζήτησης
∆ηµιουργία θεµάτων
συζήτησης
Ανάγνωση /
Αποστολή
µηνυµάτων
Συµµετοχή στο
µαυροπίνακα
∆ηµιουργία
προβληµάτων

Μέλος
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Προσθήκη νέας
σχέσης µεταξύ δύο
µελών
Αλλαγή / διαγραφή
σχέσης µεταξύ δύο
µελών
∆ιαχείριση του τόπου
του µέλους
Ορισµός της θέσης του
µέλους στον τόπο της
κοινότητας
Αλλαγή της θέσης του
µέλους στον τόπο της
κοινότητας
Κοινωνικές
δραστηριότητες του
µέλους µιας κοινότητας
Συµµετοχή µέλους σε
θέµατα συζήτησης
∆ηµιουργία θεµάτων
συζήτησης σε µια
κοινότητα
Ανάγνωση / Αποστολή
µηνυµάτων σε θέµατα
συζήτησης
Συµµετοχή µέλους στο
µαυροπίνακα
∆ηµιουργία
προβληµάτων στον
µαυροπίνακα
Ανάγνωση / Αποστολή
γνώµων στον
µαυροπίνακα
Εκτέλεση ενεργειών
του µέλος σε µια
κοινότητας
Αξιολόγηση σε άλλες
οντότητες της
κοινότητας
Σχολιασµός σε άλλες
οντότητες της
κοινότητας
∆ραστηριότητες
µέλους στον πίνακα
ανακοινώσεων
Ανάγνωση των
ανακοινώσεων του
πίνακα ανακοινώσεων
Προσθήκη
ανακοινώσεων στον
πίνακα ανακοινώσεων
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UC_70

Primary
Task

Μέλος

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

UC_71

Sub-function

Μέλος

Ανάγνωση
αντικειµένων
πληροφορίας της ΨΒ

UC_72

Sub-function

Μέλος

UC_73

Primary
Task

Μέλος

Εισαγωγή
αντικειµένων
πληροφορίας στην
ΨΒ
Αντικείµενα
πληροφορίας

UC_74

Sub-function

Μέλος

Εύρεση αντικειµένων
πληροφορίας άλλων
µελών

UC_75

Sub-function

Μέλος

∆ηµιουργία
αντικειµένου
πληροφορίας

UC_76

Primary
Task

Μέλος

Ανάγνωση του
ιστορικού των
ενεργειών των πρώην
µελών

UC_77

Sub-function

Μέλος

UC_78

Sub-function

Μέλος

UC_79

Primary
Task

Μέλος

Εύρεση
πληροφοριών για
πρώην µέλη
Ανάγνωση ενεργειών
που έγιναν στο
παρελθόν
Πρόσβαση στις
ενέργειες των άλλων
µελών

UC_80

Summary

Συντονιστής

Λειτουργίες
Συντονιστή

UC_81

Primary
Task

Συντονιστής

UC_82

Sub-function

Συντονιστής

UC_83

Sub-function

Συντονιστής

∆ιαχείριση
Ιστορικού της
Κοινότητας
Εισαγωγή µελών στο
ιστορικό της
κοινότητας
∆ιαγραφή µελών από
το ιστορικό της
κοινότητας
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∆ραστηριότητες
µέλους στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη
Ανάγνωση
αντικειµένων
πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης
Εισαγωγή αντικειµένων
πληροφορίας στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη
∆ραστηριότητες
µέλους σχετικά µε
αντικείµενα
πληροφορίας
Εύρεση αντικειµένων
πληροφορίας άλλων
µελών σε µια
κοινότητα
∆ηµιουργία ενός νέου
αντικειµένου
πληροφορίας σε µια
κοινότητα
∆ραστηριότητες
σχετικά µε την
ανάγνωση του
ιστορικού των
ενεργειών των πρώην
µελών
Εύρεση πληροφορίας
για πρώην µέλη της
κοινότητας
Ανάγνωση των
ενεργειών των πρώην
µελών
Πρόσβαση στις
ενέργειες των άλλων
µελών σχετικά µε τις
οντότητες που τον
ενδιαφέρει
Λειτουργίες
Συντονιστή σε µια
κοινότητα
∆ιαχείριση του
Ιστορικού µιας
Κοινότητας
Εισαγωγή µελών στο
ιστορικό αρχείο της
κοινότητας
∆ιαγραφή µελών από
το ιστορικό αρχείο της
κοινότητας
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UC_84

Primary
Task

Συντονιστής

UC_85

Sub-function

Συντονιστής

UC_86

Sub-function

Συντονιστής

UC_87

Primary
Task
Sub-function

Συντονιστής

∆ιαγραφή
αντικειµένων
πληροφορίας της ΨΒ
Ενηµέρωση ρόλων

Συντονιστής

∆ιαγραφή ρόλου

UC_89

Primary
Task

Συντονιστής

Ενηµέρωση
Κανόνων λειτουργίας

UC_90

Sub-function

Συντονιστής

∆ιαγραφή κανόνα

UC_91

Primary
Task

Συντονιστής

Ενηµέρωση τύπων
σχέσεων

UC_92

Sub-function

Συντονιστής

∆ιαγραφή τύπου
σχέσης

UC_93

Primary
Task

Συντονιστής

Ενηµέρωση τύπων
αντικειµένων
πληροφορίας

UC_94

Sub-function

Συντονιστής

∆ιαγραφή τύπου
αντικειµένου
πληροφορίας

UC_95

Primary
Task

Συντονιστής

UC_96

Sub-function

Συντονιστής

Ενηµέρωση
Θεµατικών
Ενοτήτων
∆ιαγραφή Θεµατικής
Ενότητας

UC_88

∆ιαχείριση
Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης
Εισαγωγή οντοτήτων
στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη

∆ιαχείριση της
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
µιας Κοινότητας
Εισαγωγή οντοτήτων
στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη µιας
κοινότητας
∆ιαγραφή αντικειµένων
πληροφορίας της
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Ενηµέρωση των ρόλων
µιας κοινότητας
∆ιαγραφή ενός ρόλου
µιας κοινότητας
Ενηµέρωση των
κανόνων λειτουργίας
µιας κοινότητας
∆ιαγραφή ενός κανόνα
λειτουργίας µιας
κοινότητας
Ενηµέρωση των τύπων
σχέσεων µιας
κοινότητας
∆ιαγραφή ενός τύπου
σχέσης σε µια
κοινότητα
Ενηµέρωση των τύπων
των αντικειµένων
πληροφορίας µιας
κοινότητας
∆ιαγραφή ενός τύπου
αντικειµένου
πληροφορίας σε µια
κοινότητα
Ενηµέρωση των
θεµατικών ενοτήτων
µιας κοινότητας
∆ιαγραφή µιας
θεµατικής ενότητας

Σχήµα 34: Συγκεντρωτικός Πίνακας των περιπτώσεων χρήσης

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι παραπάνω περιπτώσεις χρήσης που χρειάζεται να
υποστηριχθούν στο σύστηµα COMISM αναλυτικά. Κάθε περίπτωση χρήσης θα περιγράφεται µε
ένα πίνακα ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις σχετικές µε την περίπτωση χρήσης πληροφορίες.
Το σύνολο των περιπτώσεων χρήσης που ακολουθεί δείχνει αναλυτικά αλλά και µε κατανοητό
τρόπο τη λειτουργικότητα που απαιτήθηκε και τελικά υποστηρίζει η πλατφόρµα COMISM.
Περί=τωση Χρήσης 1: ∆ηµιουργία Κοινότητας
∆ηµιουργία Κοινότητας
USE CASE 1
∆ηµιουργία µιας νέας Κοινότητας
Goal in Context
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Scope & Level
Preconditions
Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Ανάλυση Απαιτήσεων

COMISM, Summary
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Η Κοινότητα δηµιουργήθηκε
Η Κοινότητα απέτυχε να δηµιουργηθεί
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει µια νέα κοινότητα
Step

Action

1
2

Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει µια κοινότητα
Ο χρήστης καθορίζει τους ρόλους που µπορούν να έχουν τα
µέλη σε αυτή την κοινότητα (UC_2)
Ο χρήστης καθορίζει τη διάλεκτο που θα ισχύει σε αυτή την
κοινότητα (UC_7)
O χρήστης καθορίζει τα επιτρεπόµενα είδη σχέσεων σε αυτή
την κοινότητα (UC_10)
Ο χρήστης καθορίζει τα επιτρεπόµενα είδη ενεργειών σε αυτή
την κοινότητα (UC_11)
O χρήστης καθορίζει τους επιτρεπόµενους κανόνες λειτουργίας
(UC_17)
O χρήστης καθορίζει τον τόπο της κοινότητας (UC_20)
Ο χρήστης καθορίζει το εκτεταµένο προφίλ µιας κοινότητας
(UC_25)

3
4
5
6
7
8
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την δηµιουργία
4α, 5α, κοινότητας
6α, 7α, Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
8α
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 2: Καθορισµός Ρόλων
Καθορισµός Ρόλων
USE CASE 2
Καθορισµός των ρόλων µιας Κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Οι ρόλοι καθορίστηκαν
Success End
Condition
Οι ρόλοι δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τους ρόλους µιας κοινότητας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τους ρόλους µιας κοινότητας
2
Ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο ρόλο στο σύστηµα (UC_3)
3
Ο χρήστης ορίζει το ρόλο αυτό να αντιστοιχεί στη
συγκεκριµένη κοινότητα (UC_6)
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Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό ρόλου
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 3: ∆ηµιουργία νέου Ρόλου
∆ηµιουργία νέου Ρόλου
USE CASE 3
∆ηµιουργία ενός νέου ρόλου στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Ο ρόλος δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Οι ρόλος δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο ρόλο
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο ρόλο
2
Ο χρήστης ορίζει τα προνοµία του ρόλου αυτού (UC_4)
3
Ο χρήστης ορίζει τις υποχρεώσεις για το ρόλο αυτό (UC_5)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία ρόλου
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 4: Ορισµός Προνοµίων
Ορισµός Προνοµίων
USE CASE 4
Ορισµός των προνοµίων ενός ρόλου
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Τα προνόµια καθορίστηκαν
Success End
Condition
Τα προνόµια δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει τα προνόµια ενός ρόλου
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει τα προνόµια ενός ρόλου
2
Ο χρήστης επιλέγει τα προνόµια που αντιστοιχούν στον
συγκεκριµένο ρόλο
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό των προνοµίων
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Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 5: Ορισµός Υ=οχρεώσεων
Ορισµός Υποχρεώσεων
USE CASE 5
Ορισµός των Υποχρεώσεων ενός ρόλου
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Οι υποχρεώσεις καθορίστηκαν
Success End
Condition
Οι υποχρεώσεις δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει τις υποχρεώσεις ενός ρόλου
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει τις υποχρεώσεις ενός ρόλου
2
Ο χρήστης επιλέγει τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στον
συγκεκριµένο ρόλο
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό των
υποχρεώσεων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 6: Ορισµός Ρόλου
Ορισµός Ρόλου
USE CASE 6
Ορισµός ενός ρόλου σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή για τη συγκεκριµένη
Preconditions
κοινότητα που αφορά ο ρόλος
Ο ρόλος ορίστηκε
Success End
Condition
Ο ρόλος δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει ένα ρόλο σε µια κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει ένα ρόλο
2
Ο ρόλος ορίζεται για τη συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό ρόλου
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
99

Κεφάλαιο 4

Ανάλυση Απαιτήσεων

Περί=τωση Χρήσης 7: Καθορισµός ∆ιαλέκτου
Καθορισµός ∆ιαλέκτου
USE CASE 7
Καθορισµός της διαλέκτου µιας Κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Η διάλεκτος καθορίστηκε
Success End
Condition
Η διάλεκτος δεν καθορίστηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τη διάλεκτο µιας κοινότητας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τη διάλεκτο µιας κοινότητας
2
Ο χρήστης δηµιουργεί µία νέα διάλεκτο στο σύστηµα (UC_8)
3
Ο χρήστης ορίζει τη διάλεκτο αυτή να αντιστοιχεί στη
συγκεκριµένη κοινότητα (UC_9)
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό ρόλου
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α

Ο χρήστης δεν δηµιουργεί νέα διάλεκτο αλλά επιλέγει µια από
τις υπάρχουσες στο σύστηµα

Περί=τωση Χρήσης 8: ∆ηµιουργία νέας διαλέκτου
∆ηµιουργία νέας διαλέκτου
USE CASE 8
∆ηµιουργία νέας διαλέκτου στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Η διάλεκτος δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Η διάλεκτος δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει µια ένα διάλεκτο στο σύστηµα ή
Trigger
για κάποια συγκεκριµένη κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει µια νέα διάλεκτο
2
Ο χρήστης δηµιουργεί το θησαυρό των όρων µε συνώνυµα και
αντώνυµα όπου χρειάζεται
Step
Branching Action
Extensions
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2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία της
διαλέκτου
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 9: Ορισµός διαλέκτου
Ορισµός διαλέκτου
USE CASE 9
Ορισµός µιας διαλέκτου σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Η διάλεκτος ορίστηκε
Success End
Condition
Η διάλεκτος δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει µια διάλεκτο στο σε µια κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει µια νέα διάλεκτο
2
Η διάλεκτος αυτή ορίζεται για τη συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό της διαλέκτου
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 10: Καθορισµός ε=ιτρε=όµενων ειδών σχέσεων
Καθορισµός επιτρεπόµενων ειδών σχέσεων
USE CASE 10
Καθορισµός των επιτρεπόµενων ειδών σχέσεων
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Τα επιτρεπόµενα είδη σχέσεων καθορίστηκαν
Success End
Condition
Τα επιτρεπόµενα είδη σχέσεων δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τα επιτρεπόµενα είδη σχέσεων σε µια
Trigger
κοινότητα
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τα επιτρεπόµενα είδη σχέσεων
2
Ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο είδος σχέσης στο σύστηµα
(UC_11)
3
Ο χρήστης ορίζει το είδος σχέσης αυτο να αντιστοιχεί στη
συγκεκριµένη κοινότητα (UC_13)
Step
Branching Action
Extensions
101

Κεφάλαιο 4

Ανάλυση Απαιτήσεων

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό των ειδών
σχέσεων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α

Ο χρήστης δεν δηµιουργεί νέο τύπο σχέσης αλλά επιλέγει έναν
από τους υπάρχοντες στο σύστηµα

Περί=τωση Χρήσης 11: ∆ηµιουργία νέου είδους σχέσης
∆ηµιουργία νέου τύπου σχέσης
USE CASE 11
∆ηµιουργία ενός νέου τύπου σχέσης σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Ο τύπος σχέσης δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Ο τύπος σχέσης δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο τύπο σχέσης στο σύστηµα
Trigger
ή για κάποια συγκεκριµένη κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο τύπο σχέσης
2
Ο χρήστης καθορίζει τα δικαιώµατα για το τύπο αυτό
(UC_12)
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία του νέου
τύπου σχέσης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 12: Καθορισµός ∆ικαιωµάτων
Καθορισµός των δικαιωµάτων ενός τύπου σχέσης
USE CASE 12
Καθορισµός των δικαιωµάτων ενός τύπου σχέσης στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Τα δικαιώµατα καθορίστηκαν
Success End
Condition
Τα δικαιώµατα δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τα δικαιώµατα ενός τύπου σχέσης
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τα δικαιώµατα ενός τύπου
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2

σχέσης
Ο χρήστης επιλέγει από τα υπάρχουσα δικαιώµατα στο
σύστηµα ή δηµιουργεί νέα αν είναι απαραίτητο

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την επιλογή των
δικαιωµάτων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 13: Ορισµός τύ=ου σχέσεων
Ορισµός τύπου σχέσεων
USE CASE 13
Ορισµός του τύπου σχέσεων σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Ο τύπος σχέσης ορίστηκε
Success End
Condition
Ο τύπος σχέσης δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει ένα τύπο σχέσης σε µια κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει ένα τύπο σχέσης
2
Ο τύπος σχέσης ορίζεται για τη συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό του τύπου
σχέσης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 14: Καθορισµός ε=ιτρε=όµενων τύ=ων ενεργειών
Καθορισµός επιτρεπόµενων τύπων ενεργειών
USE CASE 14
Καθορισµός των επιτρεπόµενων τύπων ενεργειών
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Οι επιτρεπόµενοι τύποι ενεργειών καθορίστηκαν
Success End
Condition
Οι επιτρεπόµενοι τύποι ενεργειών δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τους επιτρεπόµενους τύπους ενεργειών
Trigger
σε µια κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
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1
2
3
Extensions

Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τους επιτρεπόµενους τύπους
ενεργειών
Ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο τύπο ενέργειας στο σύστηµα
(UC_15)
Ο χρήστης ορίζει τον τύπο ενέργειας αυτό να αντιστοιχεί στη
συγκεκριµένη κοινότητα (UC_16)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό τύπων
ενεργειών
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α

Ο χρήστης δεν δηµιουργεί νέο τύπο ενέργειας αλλά επιλέγει
έναν από τους υπάρχοντες στο σύστηµα

Περί=τωση Χρήσης 15: ∆ηµιουργία νέου τύ=ου ενέργειας
∆ηµιουργία νέου τύπου ενέργειας
USE CASE 15
∆ηµιουργία ενός νέου τύπου ενέργειας σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Ο τύπος ενέργειας δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Ο τύπος ενέργειας δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο τύπο ενέργειας στο
Trigger
σύστηµα ή για κάποια συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο τύπο ενέργειας
2
Ο τύπος ενέργειας δηµιουργήθηκε
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία του νέου
τύπου ενέργειας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 16: Ορισµός τύ=ου ενέργειας
Ορισµός τύπου ενέργειας
USE CASE 16
Ορισµός του τύπου ενέργειας σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Ο τύπος ενέργειας ορίστηκε
Success End
Condition
Ο τύπος ενέργειας δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
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Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει ένα τύπο σχέσης σε µια κοινότητα
Step

Action

1
2

Ο χρήστης ζητά να ορίσει ένα τύπο ενέργειας
Ο τύπος ενέργειας ορίζεται για τη συγκεκριµένη κοινότητα

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό του τύπου
ενέργειας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 17: Καθορισµός κανόνων λειτουργίας
Καθορισµός κανόνων λειτουργίας
USE CASE 17
Καθορισµός των κανόνων λειτουργίας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Οι κανόνες λειτουργίας καθορίστηκαν
Success End
Condition
Οι κανόνες λειτουργίας δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τους κανόνες λειτουργίας σε µια
Trigger
κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τους κανόνες λειτουργίας
2
Ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο κανόνα λειτουργίας στο
σύστηµα (UC_18)
3
Ο χρήστης ορίζει τον κανόνα λειτουργίας αυτό να αντιστοιχεί
στη συγκεκριµένη κοινότητα (UC_19)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό κανόνων
λειτουργίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
2α
Ο χρήστης δεν δηµιουργεί νέο κανόνα λειτουργίας αλλά
επιλέγει έναν από τους υπάρχοντες στο σύστηµα

Περί=τωση Χρήσης 18: ∆ηµιουργία νέου κανόνα λειτουργίας
∆ηµιουργία νέου κανόνα λειτουργίας
USE CASE 18
∆ηµιουργία ενός νέου κανόνα λειτουργίας σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
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Ο κανόνας λειτουργίας δηµιουργήθηκε
Ο κανόνας λειτουργίας δεν δηµιουργήθηκε
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο κανόνα λειτουργίας στο
σύστηµα ή για κάποια συγκεκριµένη κοινότητα
Step

Action

1
2

Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο κανόνα λειτουργίας
Ο κανόνας λειτουργίας δηµιουργήθηκε

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία του νέου
κανόνα λειτουργίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 19: Ορισµός κανόνα λειτουργίας
Ορισµός κανόνα λειτουργίας
USE CASE 19
Ορισµός του κανόνα λειτουργίας σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Ο κανόνας λειτουργίας ορίστηκε
Success End
Condition
Ο κανόνας λειτουργίας δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει ένα κανόνα λειτουργίας σε µια κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει ένα κανόνα λειτουργίας
2
Ο κανόνας λειτουργίας ορίζεται για τη συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό του κανόνα
λειτουργίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 20: Καθορισµός τό=ου κοινότητας
Καθορισµός τόπου κοινότητας
USE CASE 20
Καθορισµός του τόπου της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Ο τόπος της κοινότητας καθορίστηκε
Success End
Condition
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Ο τόπος της κοινότητας δεν καθορίστηκε
∆ιαχεριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τον τόπο της κοινότητας
Step

Action

1
2
3
4
5

Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τον τόπο της κοινότητας
Ο χρήστης καθορίζει τη χωρική αναπαράσταση του τόπου
(UC_21)
Ο χρήστης καθορίζει τις περιοχές του τόπου (UC_22)
Ο χρήστης καθορίζει τα κτίρια του τόπου (UC_23)
Ο χρήστης καθορίζει τα δωµάτια του τόπου (UC_24)

Step

Branching Action

2α, 3α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό τόπου
4α, 5α
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α

Ο χρήστης παραλείπει τη δηµιουργία χωρικής αναπαράστασης
και συνεχίζει στο βήµα 3

Περί=τωση Χρήσης 21: Καθορισµός χωρικής ανα=αράστασης τό=ου
Καθορισµός χωρικής αναπαράστασης τόπου
USE CASE 21
Καθορισµός της χωρικής αναπαράστασης του τόπου µιας κοινότητας
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Η χωρική αναπαράσταση καθορίστηκε
Success End
Condition
Η χωρική αναπαράσταση δεν καθορίστηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει την χωρική αναπαράσταση του τόπου
Trigger
µιας κοινότητας
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τη χωρική αναπαράσταση
2
Η χωρική αναπαράσταση ορίζεται για τη συγκεκριµένη
κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό της χωρικής
αναπαράστασης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
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Περί=τωση Χρήσης 22: Καθορισµός =εριοχών τό=ου
Καθορισµός περιοχών τόπου
USE CASE 22
Καθορισµός των περιοχών του τόπου µιας κοινότητας
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Οι περιοχές καθορίστηκαν
Success End
Condition
Οι περιοχές δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τις περιοχές του τόπου µιας κοινότητας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τις περιοχές
2
Οι περιοχές ορίζονται για τη συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό των περιοχών
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 23: Καθορισµός κτιρίων τό=ου
Καθορισµός κτιρίων τόπου
USE CASE 23
Καθορισµός των κτιρίων του τόπου µιας κοινότητας
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Τα κτίρια καθορίστηκαν
Success End
Condition
Τα κτίρια δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τα κτίρια του τόπου µιας κοινότητας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τα κτίρια
2
Τα κτίρια ορίζονται για τη συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching
Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό των κτιρίων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 24: Καθορισµός δωµατίων τό=ου
Καθορισµός δωµατίων τόπου
USE CASE 24
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Καθορισµός των δωµατίων του τόπου µιας κοινότητας
Σύστηµα, Sub-function
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Τα δωµάτια καθορίστηκαν
Τα δωµάτια δεν καθορίστηκαν
Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τα δωµάτια του τόπου µιας κοινότητας
Step

Action

1
2

Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τα δωµάτια
Τα δωµάτια ορίζονται για τη συγκεκριµένη κοινότητα

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό των δωµατίων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 25: Καθορισµός εκτεταµένου =ροφίλ
Καθορισµός εκτεταµένου προφίλ
USE CASE 25
Καθορισµός του εκτεταµένου προφίλ
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Το εκτεταµένο προφίλ καθορίστηκε
Success End
Condition
Το εκτεταµένο προφίλ δεν καθορίστηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει το εκτεταµένο προφίλ σε µια κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να καθορίσει το εκτεταµένο προφίλ
2
Ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο εκτεταµένο προφίλ στο
σύστηµα (UC_26)
3
Ο χρήστης ορίζει το εκτεταµένο προφίλ αυτό να αντιστοιχεί
στη συγκεκριµένη κοινότητα (UC_27)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό του
εκτεταµένου προφίλ
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
2α
Ο χρήστης δεν δηµιουργεί νέο εκτεταµένο αλλά επιλέγει έναν
από τα υπάρχοντα στο σύστηµα
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Περί=τωση Χρήσης 26: Εισαγωγή νέου εκτεταµένου =ροφίλ
Εισαγωγή νέου εκτεταµένου προφίλ
USE CASE 26
Εισαγωγή ενός νέου εκτεταµένου προφίλ στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Το εκτεταµένο προφίλ δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Το εκτεταµένο προφίλ δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο εκτεταµένο προφίλ στο
Trigger
σύστηµα ή για κάποια συγκεκριµένη κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο εκτεταµένο προφίλ
2
Το εκτεταµένο προφίλ δηµιουργήθηκε
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία του νέου
εκτεταµένου προφίλ
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 27: Ορισµός εκτεταµένου =ροφίλ
Ορισµός εκτεταµένου προφίλ
USE CASE 27
Ορισµός του εκτεταµένου προφίλ σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Το εκτεταµένο προφίλ ορίστηκε
Success End
Condition
Το εκτεταµένο προφίλ δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει ένα εκτεταµένο προφίλ σε µια κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει ένα εκτεταµένο προφίλ
2
Το εκτεταµένο προφίλ ορίζεται για τη συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό του
εκτεταµένου προφίλ
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 28: Καθορισµός ε=ιτρε=όµενων τύ=ων αντικειµένων =ληροφορίας
Καθορισµός επιτρεπόµενων τύπων αντικειµένων πληροφορίας
USE CASE 28
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Goal in Context
Scope & Level
Preconditions
Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger

Καθορισµός του επιτρεπόµενων τύπων αντικειµένων πληροφορίας
Κοινότητα, Primary Task
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Οι επιτρεπόµενοι τύποι καθορίστηκαν

MAIN SUCCESS
SCENARIO

Step

Action

1

Ο χρήστης ζητά να τους επιτρεπόµενους τύπους αντικειµένων
πληροφορίας
Ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο τύπο αντικειµένου πληροφορίας
στο σύστηµα (UC_29)
Ο χρήστης ορίζει τον τύπο αυτό να αντιστοιχεί στη
συγκεκριµένη κοινότητα (UC_30)

Οι επιτρεπόµενοι τύποι δεν καθορίστηκαν
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τους επιτρεπόµενους τύπους
αντικειµένων πληροφορίας σε µια κοινότητα

2
3
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό των
επιτρεπόµενων τύπων αντικειµένων πληροφορίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α

Ο χρήστης δεν δηµιουργεί νέο τύπο αλλά επιλέγει έναν από
τους υπάρχοντες στο σύστηµα

Περί=τωση Χρήσης 29: ∆ηµιουργία νέου τύ=ου αντικειµένου =ληροφορίας
∆ηµιουργία νέου τύπου αντικειµένου πληροφορίας
USE CASE 29
∆ηµιουργία ενός νέου τύπου αντικειµένου πληροφορίας στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Ο τύπος αντικειµένου πληροφορίας δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Ο τύπος αντικειµένου πληροφορίας δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο τύπο αντικειµένου
Trigger
πληροφορίας στο σύστηµα ή για κάποια συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο τύπο αντικειµένου
πληροφορίας
2
Ο τύπος αντικειµένου πληροφορίας δηµιουργήθηκε
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία του νέου
τύπου αντικειµένου πληροφορίας
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Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 30: Ορισµός τύ=ου αντικειµένου =ληροφορίας
Ορισµός τύπου αντικειµένου πληροφορίας
USE CASE 30
Ορισµός του τύπου αντικειµένου πληροφορίας σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Ο τύπος αντικειµένου πληροφορίας ορίστηκε
Success End
Condition
Ο τύπος αντικειµένου πληροφορίας δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει ένα τύπο αντικειµένου πληροφορίας σε µια
Trigger
κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να ορίσει ένα τύπο αντικειµένου πληροφορίας
2
Ο τύπος αντικειµένου πληροφορίας ορίζεται για τη
συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό του τύπου
αντικειµένου πληροφορίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 31: Καθορισµός ε=ιτρε=όµενων θεµατικών ενοτήτων
Καθορισµός επιτρεπόµενων θεµατικών ενοτήτων
USE CASE 31
Καθορισµός των επιτρεπόµενων θεµατικών ενοτήτων
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Οι επιτρεπόµενοι τύποι καθορίστηκαν
Success End
Condition
Οι επιτρεπόµενοι τύποι δεν καθορίστηκαν
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει τους επιτρεπόµενους τύπους θεµατικών
Trigger
ενοτήτων σε µια κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να τους επιτρεπόµενους τύπους θεµατικών
ενοτήτων
2
Ο χρήστης δηµιουργεί µια νέα θεµατική ενότητα στο σύστηµα
(UC_32)
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3

Ο χρήστης ορίζει τη θεµατική ενότητα αυτή να αντιστοιχεί στη
συγκεκριµένη κοινότητα (UC_33)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον καθορισµό των
επιτρεπόµενων θεµατικών ενοτήτων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α

Ο χρήστης δεν δηµιουργεί νέα θεµατική ενότητα αλλά επιλέγει
έναν από τις υπάρχουσες στο σύστηµα

Περί=τωση Χρήσης 32: ∆ηµιουργία νέας θεµατικής ενότητας
∆ηµιουργία νέας θεµατικής ενότητας
USE CASE 32
∆ηµιουργία µιας νέας θεµατικής ενότητας στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Η θεµατική ενότητα δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Η θεµατική ενότητα δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει µια νέα θεµατική ενότητα στο
Trigger
σύστηµα ή για κάποια συγκεκριµένη κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει µια νέα θεµατική ενότητα
2
Η θεµατική ενότητα δηµιουργήθηκε
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία της νέας
θεµατικής ενότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 33: Ορισµός θεµατικής ενότητας
Ορισµός θεµατικής ενότητας
USE CASE 33
Ορισµός µιας θεµατικής ενότητας σε µια κοινότητα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει τουλάχιστον δικαιώµατα συντονιστή
Preconditions
Η θεµατική ενότητα ορίστηκε
Success End
Condition
Η θεµατική ενότητα δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να ορίσει µια θεµατική ενότητα σε µια κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
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SCENARIO

Extensions

1
2

Ο χρήστης ζητά να ορίσει µια θεµατική ενότητα
Η θεµατική ενότητα ορίζεται για τη συγκεκριµένη κοινότητα

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό της θεµατικής
ενότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 34: ∆ηµιουργία Υ=ο-κοινότητας
∆ηµιουργία Υπο-κοινότητας
USE CASE 34
∆ηµιουργία µιας νέας Υπο-κοινότητας
Goal in Context
COMISM, Summary
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος
Preconditions
Η Υπο-κοινότητα δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Η Υπο-κοινότητα απέτυχε να δηµιουργηθεί
Failed End
Condition
∆ιαχειριστής Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει µια νέα Υπο-κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηµιουργήσει µια Υπο-κοινότητα
2
Ο χρήστης δηµιουργεί την κοινότητα (UC_1)
3
Ο χρήστης καθορίζει τις πολιτικές σχέσεις της υπο-κοινότητας
µε την υπερ-κοινότητα (UC_35)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την δηµιουργία Υπο4α, 5α, κοινότητας
6α, 7α, Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
8α
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 35: Ορισµός =ολιτικών σχέσεων µε την υ=ερ-κοινότητα
Εγγραφή στο σύστηµα
USE CASE 35
Ορισµός πολιτικών σχέσεων µε την υπερ-κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι τουλάχιστον συντονιστής στης της κοινότητας που
Preconditions
γίνεται ο ορισµός
Ο ορισµός των πολιτικών σχέσεων ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Ο ορισµός των πολιτικών σχέσεων δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης θέλει να καθορίσει τις πολιτικές σχέσεις µε την υπερTrigger
κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
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SCENARIO

Extensions

1
2

Ο χρήστης ζητά να καθορίσει τις πολιτικές σχέσεις
Ο χρήστης ορίζει το τι θα είναι ορατό από την υπερ-κοινότητα
στην υποκοινότητα και µε τι είδος πρόσβασης

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό πολιτικών
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 36: Λειτουργίες Χρήστη
Λειτουργίες Χρήστη
USE CASE 36
Λειτουργίες του χρήστη του συστήµατος
Goal in Context
COMISM, Summary
Scope & Level
Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστηµα COMISM
Preconditions
Οι λειτουργίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς
Success End
Condition
Οι λειτουργίες απέτυχαν να ολοκληρωθούν επιτυχώς
Failed End
Condition
Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να έχει πρόσβαση στο σύστηµα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης εγγράφεται στο σύστηµα (UC_37)
2
Ο χρήστης αλλάζει τα στοιχεία εγγραφής του (UC_40)
3
O χρήστης διαγράφεται από το σύστηµα (UC_43)
Step
Branching Action
Extensions
1α, 2α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την Λειτουργίες Χρήστη
3α
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
1α, 2α, Ο χρήστης µπορεί να παραλείψει τα βήµατα αυτά. Για την
3α
εκτέλεση των βηµάτων 2 και 3 απαιτείται ο χρήστης να έχει
εγγραφεί στο σύστηµα
Περί=τωση Χρήσης 37: Εγγραφή στο σύστηµα
Εγγραφή στο σύστηµα
USE CASE 37
Εγγραφή του χρήστη στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστηµα COMISM
Preconditions
Η εγγραφή του χρήστη ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η εγγραφή του χρήστη δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
115

Κεφάλαιο 4

Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Extensions

Ανάλυση Απαιτήσεων

Ένα άτοµο επιθυµεί να εγγραφεί στο σύστηµα
Step

Action

1
2
3

Ο χρήστης ζητά να εγγραφεί στο σύστηµα
Ο χρήστης δηλώνει τα δηµογραφικά του στοιχεία (UC_38)
Ο χρήστης εγγράφεται σε κοινότητες (UC_39)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την εγγραφή του
χρήστη
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
3α

Ο χρήστης δεν εγγράφεται σε κοινότητες και εκτελεί αυτή τη
διαδικασία αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 38: ∆ήλωση των δηµογραφικών στοιχείων χρήστη
∆ήλωση των δηµογραφικών στοιχείων χρήστη
USE CASE 38
∆ήλωση των δηµογραφικών στοιχείων του χρήστη στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ξεκινήσει την εγγραφή του στο σύστηµα
Preconditions
Τα δηµογραφικά του στοιχεία δηλώθηκαν
Success End
Condition
Τα δηµογραφικά του στοιχεία δεν δηλώθηκαν
Failed End
Condition
Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να δηλώσει τα δηµογραφικά του στοιχεία στο
Trigger
σύστηµα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να δηλώσει τα δηµογραφικά του στοιχεία
2
Τα δηµογραφικά στοιχεία δηλώνονται και αποθηκεύονται στο
σύστηµα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δήλωση των
δηµογραφικών του στοιχείων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 39: Εγγραφή χρήστη σε κοινότητες
Εγγραφή χρήστη σε κοινότητες
USE CASE 39
Εγγραφή του χρήστη ως µέλους σε κοινότητες
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει δηλώσει τα δηµογραφικά του στοιχεία στο σύστηµα
Preconditions
Η εγγραφή του χρήστη σε κοινότητες ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η εγγραφή του χρήστη σε κοινότητες δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
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Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να εγγραφεί σε κοινότητες ως µέλος
Step

Action

1
2

Ο χρήστης ζητά να εγγραφεί σε κοινότητες
Ο χρήστης επιλέγει τις κοινότητες που θέλει να εγγραφεί και
εγγράφεται σε αυτές

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την εγγραφή του χρήστη
σε κοινότητες
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 40: Αλλαγή στοιχείων εγγραφής
Αλλαγή στοιχείων εγγραφής
USE CASE 40
Αλλαγή των στοιχείων εγγραφής του χρήστη στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει εγγραφεί στο σύστηµα
Preconditions
Η αλλαγή των στοιχείων εγγραφής του χρήστη ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η αλλαγή των στοιχείων εγγραφής του χρήστη δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να αλλάξει τα στοιχεία εγγραφής του
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να αλλάξει τα στοιχεία εγγραφής του
2
Ο χρήστης αλλάζει τα δηµογραφικά του στοιχεία (UC_41)
3
Ο χρήστης εγγράφεται σε κοινότητες (UC_39)
4
Ο χρήστης διαγράφεται από κοινότητες (UC_42)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά αλλαγή των στοιχείων
εγγραφής του χρήστη
4α
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
2α, 3α, Ο χρήστης παραλείπει κάποιο από τα βήµατα αυτά το οποίο
4α
µπορεί να εκτελέσει αργότερα
Περί=τωση Χρήσης 41: Αλλαγή των δηµογραφικών στοιχείων χρήστη
Αλλαγή των δηµογραφικών στοιχείων χρήστη
USE CASE 41
Αλλαγή των δηµογραφικών στοιχείων του χρήστη στο σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει εγγραφεί στο σύστηµα
Preconditions
Τα δηµογραφικά του στοιχεία άλλαξαν
Success End
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Τα δηµογραφικά του στοιχεία δεν άλλαξαν
Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να αλλάξει τα δηµογραφικά του στοιχεία στο
σύστηµα
Step

Action

1
2

Ο χρήστης ζητά να αλλάξει τα δηµογραφικά του στοιχεία
Τα δηµογραφικά στοιχεία αλλάζονται και αποθηκεύονται στο
σύστηµα

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη αλλαγή των
δηµογραφικών του στοιχείων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 42: ∆ιαγραφή α=ό κοινότητες
∆ιαγραφή από κοινότητες
USE CASE 42
∆ιαγραφή χρήστη από κοινότητες
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει εγγραφεί σε κοινότητες
Preconditions
Οι χρήστης διαγράφηκε από κοινότητες
Success End
Condition
Οι χρήστης δεν διαγράφηκε από κοινότητες
Failed End
Condition
Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Primary,
Secondary Actors
Ο χρήστης επιθυµεί να διαγραφεί από κοινότητες
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο χρήστης ζητά να διαγραφεί από κοινότητες
2
Ο χρήστης επιλέγει τις κοινότητες που θέλει να διαγραφεί και
διαγράφεται από αυτές
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή του χρήστη
από κοινότητες
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 43: ∆ιαγραφή α=ό το σύστηµα
∆ιαγραφή από το σύστηµα
USE CASE 43
∆ιαγραφή χρήστη από το σύστηµα
Goal in Context
Σύστηµα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει εγγραφεί σε το σύστηµα
Preconditions
Οι χρήστης διαγράφηκε από το σύστηµα
Success End
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Οι χρήστης δεν διαγράφηκε από το σύστηµα
Χρήστης Συστήµατος, Σύστηµα
Ο χρήστης επιθυµεί να διαγραφεί από το σύστηµα
Step

Action

1
2

Ο χρήστης ζητά να διαγραφεί από το σύστηµα
Ο χρήστης διαγράφεται από το σύστηµα

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή του χρήστη
από το σύστηµα
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 44: Λειτουργίες διαχείρισης µέλους
Λειτουργίες διαχείρισης µέλους
USE CASE 44
Λειτουργίες διαχείρισης του µέλους µιας κοινότητας
Goal in Context
COMISM, Summary
Scope & Level
Ο χρήστης έχει εγγραφεί ως µέλος στη συγκεκριµένη κοινότητα
Preconditions
Οι λειτουργίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς
Success End
Condition
Οι λειτουργίες απέτυχαν να ολοκληρωθούν επιτυχώς
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να έχει πρόσβαση στην κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος διαχειρίζεται το προφίλ του (UC_45)
2
Το µέλος διαχειρίζεται το προσωπικό αρχείο του (UC_48)
3
Το µέλος διαχειρίζεται τις σχέσεις του µε τα άλλα µέλη
(UC_51)
4
Το µέλος διαχειρίζεται τη θέση του στον τόπο της κοινότητας
(UC_54)
Step
Branching Action
Extensions
1α, 2α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τις λειτουργίες διαχείρισης
3α, 4α µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
1α, 2α, Ο χρήστης µπορεί να παραλείψει τα βήµατα αυτά.
3α, 4α
Περί=τωση Χρήσης 45: ∆ιαχείριση =ροφίλ
∆ιαχείριση προφίλ
USE CASE 45
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∆ιαχείριση του προφίλ µέλους
Κοινότητα, Primary Task
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Η διαχείριση του προφίλ µέλους ολοκληρώθηκε
Η διαχείριση του προφίλ µέλους δεν ολοκληρώθηκε
Μέλος, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να διαχειριστεί το προφίλ του
Step

Action

1
2
3

Το µέλος ζητά να διαχειριστεί το προφίλ του
Το µέλος ορίζει τα ενδιαφέροντα του σε θεµατικές ενότητες
(UC_46)
Το µέλος αλλάζει ή διαγράφει τα ενδιαφέροντα του (UC_47)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαχείριση προφίλ
µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 46: Ορισµός ενδιαφερόντων
Ορισµός ενδιαφερόντων
USE CASE 46
Ορισµός των ενδιαφερόντων του µέλους
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας και του ανήκει το προφίλ που
Preconditions
ορίζονται τα ενδιαφέροντα
Τα ενδιαφέροντα του µέλους ορίστηκαν
Success End
Condition
Τα ενδιαφέροντα του µέλους δεν ορίστηκαν
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να δηλώσει τα ενδιαφέροντα του στην κοινότητα
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να δηλώσει τα ενδιαφέροντα του σε θεµατικές
ενότητες
2
Τα ενδιαφέροντα του µέλους ορίζονται για τη συγκεκριµένη
κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό των
ενδιαφερόντων του µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
120

Κεφάλαιο 4

Ανάλυση Απαιτήσεων

Περί=τωση Χρήσης 47: Αλλαγή / ∆ιαγραφή ενδιαφερόντων
Αλλαγή / ∆ιαγραφή ενδιαφερόντων
USE CASE 47
Αλλαγή / ∆ιαγραφή των ενδιαφερόντων του µέλους
Goal in Context
Κοινότητα,
Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας και του ανήκει το προφίλ που
Preconditions
γίνεται η αλλαγή / διαγραφή ενδιαφερόντων
Τα ενδιαφέροντα του µέλους ενηµερώθηκαν
Success End
Condition
Τα ενδιαφέροντα του µέλους δεν ενηµερώθηκαν
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να ενηµερώσει τα ενδιαφέροντα του στην κοινότητα
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να ενηµερώσει τα ενδιαφέροντα του σε
θεµατικές ενότητες
2
Τα ενδιαφέροντα του µέλους ενηµερώνονται για τη
συγκεκριµένη κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ενηµέρωση των
ενδιαφερόντων του µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 48: ∆ιαχείριση =ροσω=ικού αρχείου
∆ιαχείριση προσωπικού αρχείου
USE CASE 48
∆ιαχείριση του προσωπικού αρχείου µέλους
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η διαχείριση του προσωπικού αρχείου µέλους ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαχείριση του προσωπικού αρχείου µέλους δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να διαχειριστεί το προσωπικό του αρχείο
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να διαχειριστεί το προσωπικό του αρχείο
2
Το µέλος ορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης στους φακέλους
(UC_49)
3
Το µέλος αντιστοιχεί αντικείµενα πληροφορίας της κοινότητας
στο προσωπικό του αρχείο (UC_50)
Step
Branching Action
Extensions
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2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαχείριση του
προσωπικού αρχείου µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 49: Ορισµός δικαιωµάτων =ρόσβασης
Ορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης
USE CASE 49
Ορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης στους φακέλους του προσωπικού
Goal in Context
αρχείου
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας και του ανήκει το προσωπικού
Preconditions
αρχείου που ορίζονται τα δικαιώµατα
Τα δικαιώµατα πρόσβασης ορίστηκαν
Success End
Condition
Τα δικαιώµατα πρόσβασης δεν ορίστηκαν
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να δηλώσει τα ενδιαφέροντα του στην κοινότητα
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να ορίσει τα δικαιώµατα πρόσβασης στους
φάκελους του προσωπικού του αρχείου
2
Τα δικαίωµατα πρόσβασης στο προσωπικό αρχείο του µέλους
αυτού ορίζονται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό των
δικαιωµάτων πρόσβασης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 50: Αντιστοίχιση αντικειµένων =ληροφορίας
στο =ροσω=ικό αρχείο
Αντιστοίχηση αντικειµένων πληροφορίας στο προσωπικό αρχείο
USE CASE 50
Αντιστοίχηση αντικειµένων πληροφορίας στο προσωπικό αρχείο του
Goal in Context
µέλους
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας και του ανήκει το προσωπικό
Preconditions
αρχείο που γίνεται η αντιστοίχιση
Τα αντικείµενα πληροφορίας αντιστοιχήθηκαν στο προσωπικό αρχείο
Success End
Condition
Τα αντικείµενα πληροφορίας δεν αντιστοιχήθηκαν στο προσωπικό αρχείο
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
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Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Ανάλυση Απαιτήσεων

Το µέλος επιθυµεί να ενηµερώσει τα ενδιαφέροντα του στην κοινότητα
Step

Action

1

Το µέλος ζητά να αντιστοιχίσει αντικείµενα πληροφορίας στο
προσωπικό του αρχείο
Τα αντικείµενα πληροφορίας αντιστοιχήθηκαν στο προσωπικό
του αρχείο

2
Extensions

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την αντιστοίχιση
αντικειµένων πληροφορίας στο προσωπικό αρχείο
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 51: ∆ιαχείριση σχέσεων
∆ιαχείριση σχέσεων
USE CASE 51
∆ιαχείριση των σχέσεων µέλους
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η διαχείριση των σχέσεων µέλους ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαχείριση των σχέσεων µέλους δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να διαχειριστεί τις σχέσεις του µε άλλα µέλη
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να διαχειριστεί τις σχέσεις του
2
Το µέλος προσθέτει µια νέα σχέση µε άλλο µέλος (UC_52)
3
Το µέλος ενηµερώνει τις σχέσεις του µε άλλα µέλη (UC_53)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαχείριση των σχέσεων
µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
2α, 3α Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 52: Προσθήκη σχέσης µε άλλο µέλος
Προσθήκη σχέσης µε άλλο µελος
USE CASE 52
Προσθήκη νέας σχέσης µεταξύ δύο µελών
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας και η νέα σχέση σχετίζεται µε
Preconditions
αυτόν
123

Κεφάλαιο 4

Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Extensions

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η νέα σχέση δηµιουργήθηκε
Η νέα σχέση δεν δηµιουργήθηκε
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να δηµιουργήσει µια νέα σχέση µε άλλο µέλος
Step

Action

1
2

Το µέλος ζητά να δηµιουργήσει µια νέα σχέση
Η νέα σχέση δηµιουργείται για αυτό το µελος

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία νέας σχέσης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 53: Αλλαγή / ∆ιαγραφή σχέσης µε άλλο µέλος
Αλλαγή / διαγραφή σχέσης µε άλλο µέλος
USE CASE 53
Αλλαγή / διαγραφή σχέσης µεταξύ δύο µελών
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας και συµµέτεχει στη σχέση που
Preconditions
γίνεται η ενηµέρωση
Η ενηµέρωση της σχέσης ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ενηµέρωση της σχέσης δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να ενηµερώσει τη σχέση του µε άλλο µέλος
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να ενηµερώσει τη σχέση του µε άλλο µέλος
2
Η σχέση αυτή ενηµερώνεται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ενηµέρωση της σχέσης
αυτής
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 54: ∆ιαχείριση τό=ου
∆ιαχείριση τόπου
USE CASE 54
∆ιαχείριση του τόπου του µέλους
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η διαχείριση του τόπου του µέλους ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
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Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η διαχείριση του τόπου του µέλους δεν ολοκληρώθηκε
Μέλος, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να διαχειριστεί τη θέση του στον τόπο της κοινότητας
Step

Action

1

Το µέλος ζητά να διαχειριστεί τη θέση του στον τόπο της
κοινότητας
Το µέλος ορίζει τη θέση του στον τόπο της κοινότητας
(UC_55)
Το µέλος ενηµερώνει τη θέση του στον τόπο της κοινότητας
(UC_56)

2
3
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαχείριση του τόπου
µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 55: Ορισµός της θέσης του µέλους
Ορισµός της θέσης του µέλους
USE CASE 55
Ορισµός της θέσης του µέλους στον τόπο της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η θέση του µέλους ορίστηκε
Success End
Condition
Η θέση του µέλους δεν ορίστηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να ορίσει τη θέση του στον τόπο της κοινότητας
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να ορίσει τη θέση του στον τόπο της κοινότητας
2
Η θέση του µέλους στον τόπο της κοινότητας ορίζεται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τον ορισµό της θέσης του
µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 56: Αλλαγή της θέσης του µέλους
Αλλαγή της θέσης του µέλους
USE CASE 56
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Goal in Context
Scope & Level
Preconditions
Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Extensions

Ανάλυση Απαιτήσεων

Αλλαγή της θέσης του µέλους στον τόπο της κοινότητας
Κοινότητα, Sub-function
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Η θέση του µέλους άλλαξε
Η θέση του µέλους δεν άλλαξε
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να αλλάξει τη θέση του στον τόπο της κοινότητας
Step

Action

1
2

Το µέλος ζητά να αλλάξει τη θέση του στον τόπο της
κοινότητας
Η θέση του µέλους στον τόπο της κοινότητας αλλάζει

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την αλλαγή της θέσης του
µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 57: Κοινωνικές ∆ραστηριότητες µέλους
Κοινωνικές ∆ραστηριότητες µέλους
USE CASE 57
Κοινωνικές δραστηριότητες του µέλους µιας κοινότητας
Goal in Context
COMISM, Summary
Scope & Level
Ο χρήστης έχει εγγραφεί ως µέλος στη συγκεκριµένη κοινότητα
Preconditions
Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς
Success End
Condition
Οι δραστηριότητες απέτυχαν να ολοκληρωθούν επιτυχώς
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην κοινότητα
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος συµµετέχει σε θέµατα συζήτησης (UC_58)
2
Το µέλος συµµετέχει στον µαυροπίνακα (UC_61)
3
Το µέλος εκτελεί ενέργειες (UC_64)
4
Το µέλος έχει πρόσβαση στον πίνακα ανακοινώσεων (UC_67)
5
Το µέλος έχει πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (UC_70)
6
Το µέλος ασχολείται µε τα αντικείµενα πληροφορίας της
κοινότητας (UC_73)
7
Το µέλος διαβάζει το ιστορικό των ενεργειών των πρώην
µελών
8
Το µέλος έχει πρόσβαση τις ενέργειες των άλλων µελών
σχετικά µε τις οντότητες που τον ενδιαφέρει
Step
Branching Action
Extensions
1α, 2α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τις κοινωνικές
3α, 4α, δραστηριότητες µέλους
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5α, 6α, Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
7α, 8α αιτία του όπου είναι δυνατό
Sub-Variations

Branching Action

1α, 2α, Ο χρήστης µπορεί να παραλείψει τα βήµατα αυτά.
3α, 4α,
5α, 6α,
7α, 8α
Περί=τωση Χρήσης 58: Συµµετοχή σε θέµατα συζήτησης
Συµµετοχή σε θέµατα συζήτησης
USE CASE 58
Συµµετοχή µέλους σε θέµατα συζήτησης
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η συµµετοχή του µέλος σε θέµατα συζήτησης ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η συµµετοχή του µέλους σε θέµατα συζήτησης δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να συµµετέχει σε θέµατα συζήτησης
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να συµµετέχει σε θέµατα συζήτησης
2
Το µέλος δηµιουργεί νέο θέµα συζήτησης (UC_59)
3
Το µέλος διαβάζει και απαντάει σε µηνυµάτα άλλων µελών
(UC_60)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη συµµετοχή του µέλους
στα θέµατα συζήτησης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
2α, 3α Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 59: ∆ηµιουργία θεµάτων συζήτησης
∆ηµιουργία θεµάτων συζήτησης
USE CASE 59
∆ηµιουργία θεµάτων συζήτησης σε µια κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Το νέο θέµα συζήτησης δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Το νέο θέµα συζήτησης δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
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MAIN SUCCESS
SCENARIO

Extensions
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Το µέλος επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο θέµα συζήτησης
Step

Action

1
2

Το µέλος ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο θέµα συζήτησης
Το νέο θέµα συζήτησης δηµιουργείται µαζί µε ένα αρχικό
µήνυµα µε το περιεχόµενο του

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία του
θέµατος συζήτησης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 60: Ανάγνωση / Α=οστολή µηνυµάτων
Ανάγνωση / Αποστολή µηνυµάτων
USE CASE 60
Ανάγνωση / Αποστολή µηνυµάτων σε θέµατα συζήτησης
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η ανάγνωση / αποστολή µηνυµάτων ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ανάγνωση / αποστολή µηνυµάτων δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να διαβάσει και να στείλει µηνύµατα στα θέµατα
Trigger
συζήτησης
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να διαβάσει κάποια µηνυµάτα στα θέµατα
συζήτησης
2
Το µέλος στέλνει απαντήσεις σε κάποια από τα µηνύµατα αυτά
Step
Branching
Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ανάγνωση / αποστολή
µηνυµάτων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 61: Συµµετοχή στο µαυρο=ίνακα
Συµµετοχή στο µαυροπίνακα
USE CASE 61
Συµµετοχή µέλους στο µαυροπίνακα της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η συµµετοχή του µέλος στο µαυροπίνακα ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η συµµετοχή του µέλους µέλος στο µαυροπίνακα δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να συµµετέχει στο µαυροπίνακα της κοινότητας
Trigger
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Step

Action

1
2
3

Το µέλος ζητά να συµµετέχει στο µαυροπίνακα
Το µέλος δηµιουργεί ένα νέο πρόβληµα για επίλυση (UC_62)
Το µέλος διαβάζει και απαντάει σε γνώµες άλλων µελών
(UC_63)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη συµµετοχή του µέλους
στο µαηροπίνακα
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 62: ∆ηµιουργία =ροβληµάτων
∆ηµιουργία προβληµάτων
USE CASE 62
∆ηµιουργία νέου προβλήµατος στον µαυροπίνακα της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Το νέο πρόβληµα στο µαυροπίνακα δηµιουργήθηκε
Success End
Condition
Το νέο πρόβληµα στο µαυροπίνακα δεν δηµιουργήθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο πρόβληµα για επίλυση στο
Trigger
µαυροπίνακα της κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο πρόβληµα στο
µαυροπίνακα της κοινότητας
2
Το πρόβληµα στο µαυροπίνακα δηµιουργείται
Step
Branching
Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία του
προβλήµατος στο µαυροπίνακα
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 63: Ανάγνωση / Α=οστολή γνωµών
Ανάγνωση / Αποστολή γνωµών
USE CASE 63
Ανάγνωση / Αποστολή γνωµών στο µαυροπίνακα
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η ανάγνωση / αποστολή γνωµών ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ανάγνωση / αποστολή γνωµών δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
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Trigger
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Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να διαβάσει και να στείλει γνώµες στο µαυροπίνακα
Step

Action

1

Το µέλος ζητά να διαβάσει κάποιες γνώµες στα θέµατα
συζήτησης
Το µέλος στέλνει τη γνώµη του σε κάποια από τα προβλήµατα
πουα αφορούν οι γνώµες που διάβασε

2
Extensions

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ανάγνωση / αποστολή
γνωµών
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 64: Εκτέλεση ενεργειών
Εκτέλεση ενεργειών
USE CASE 64
Εκτέλεση ενεργειών του µέλους στην κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η εκτέλεση των ενεργειών του µέλους ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η εκτέλεση των ενεργειών του µέλους δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να εκτελέσει ενέργειες στην κοινότητα
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος αξιολογεί κάποια οντότητα της κοινότητας
2
Το µέλος σχολιάζει κάποια οντότητα της κοινότητας
Step
Branching
Action
Extensions
1α, 2α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την εκτέλεση των
ενεργειών του µέλους
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
1α, 2α Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 65: Αξιολόγηση
Αξιολόγηση
USE CASE 65
Αξιολόγηση µιας οντότητας της κοινότητας από το µέλος
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η αξιολόγηση στην οντότητα αυτή έγινε
Success End
Condition
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Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Extensions
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Η αξιολόγηση στην οντότητα αυτή δεν έγινε
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να αξιολογήσει µια οντότητα της κοινότητας
Step

Action

1
2

Το µέλος ζητά να αξιολογήσει µια οντότητα της κοινότητας
Η οντότητα αυτή αξιολογείται

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την αξιολόγηση της
συγκεκριµένης οντότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 66: Σχολιασµός
Σχολιασµός
USE CASE 66
Σχολιασµός µιας οντότητας της κοινότητας από το µέλος
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Ο σχολιασµός στην οντότητα αυτή έγινε
Success End
Condition
Ο σχολιασµός στην οντότητα αυτή δεν έγινε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να σχολιάσει µια οντότητα της κοινότητας
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να σχολιάσει µια οντότητα της κοινότητας
2
Η οντότητα αυτή σχολιάζεται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά το σχολιασµό της
συγκεκριµένης οντότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 67: Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας ανακοινώσεων
USE CASE 67
Πρόσβαση µέλους στον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η δραστηριότητα του µέλος στον πίνακα ανακοινώσεων ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η δραστηριότητα του µέλος στον πίνακα ανακοινώσεων δεν
Failed End
ολοκληρώθηκε
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
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Το µέλος επιθυµεί να έχει πρόσβαση στον πίνακα ανακοινώσεων της
κοινότητας
Step

Action

1
2
3

Το µέλος ζητά να έχει πρόσβαση στον πίνακα ανακοινώσεων
Το µέλος διαβάζει τις ανακοινώσεις της κοινότητας (UC_68)
Το µέλος προσθέτει νέες ανακοινώσεις στον πίνακα
ανακοινώσεων (UC_69)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την πρόσβαση του µέλους
στον µαυροπίνακα
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 68: Ανάγνωση Ανακοινώσεων
Ανάγνωση Ανακοινώσεων
USE CASE 68
Ανάγνωση των ανακοινώσεων της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η ανάγνωση των ανακοινώσεων ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ανάγνωση των ανακοινώσεων δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να διαβάσει τις ανακοινώσεις της κοινότητας
Trigger
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να διαβάσει τις ανακοινώσεις της κοινότητας
2
Το µέλος διαβάζει της ανακοινώσεις της κοινότητας που τον
ενδιαφέρουν
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ανάγνωση των
ανακοινώσεων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 69: Προσθήκη ανακοινώσεων
Προσθήκη ανακοινώσεων
USE CASE 69
Προσθήκη ανακοινώσεων στον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η προσθήκη ανακοινώσεων ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
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Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Extensions
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Η προσθήκη ανακοινώσεων δεν ολοκληρώθηκε
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να προσθέσει µια νέα ανακοίνωση στον πίνακα
ανακοινώσεων
Step

Action

1
2

Το µέλος ζητά να προσθέσει µια νέα ανακοίνωση στον πίνακα
ανακοινώσεων
Η ανακοίνωση προστίθεται στον πίνακα ανακοινώσεων

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την προσθήκη
ανακοινώσεων
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 70: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
USE CASE 70
Πρόσβαση µέλους στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Η δραστηριότητα του µέλος στην ψηφιακή βιβλιοθήκη ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η δραστηριότητα του µέλος στην ψηφιακή βιβλιοθήκη δεν
Failed End
ολοκληρώθηκε
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να έχει πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της
Trigger
κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να έχει πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της
κοινότητας
2
Το µέλος διαβάζει τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης (UC_71)
3
Το µέλος προσθέτει νέα αντικείµενα πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης (UC_72)
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την πρόσβαση του µέλους
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα
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Περί=τωση Χρήσης 71: Ανάγνωση Αντικειµένων =ληροφορίας της ΨΒ
Ανάγνωση Αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ
USE CASE 71
Ανάγνωση των Αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα,
Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η ανάγνωση των Αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ανάγνωση των Αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να διαβάσει τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής
Trigger
βιβλιοθήκης
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να διαβάσει τα αντικείµενα πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης
2
Το µέλος διαβάζει τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης που τον ενδιαφέρουν
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ανάγνωση των
αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 72: Προσθήκη Αντικειµένων =ληροφορίας της ΨΒ
Προσθήκη Αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ
USE CASE 72
Προσθήκη νέων οντοτήτων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η προσθήκη Αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η προσθήκη Αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να προσθέσει µια οντότητα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Trigger
της κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να προσθέσει µια οντότητα στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη της κοινότητας
2
Η οντότητα προστίθεται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της
κοινότητας
Step
Branching Action
Extensions
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2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την προσθήκη
αντικειµένων πληροφορίας της ΨΒ
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 73: Αντικείµενα Πληροφορίας
Αντικείµενα Πληροφορίας
USE CASE 73
Πρόσβαση µέλους στα Αντικείµενα Πληροφορίας της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
Success End
Η δραστηριότητα του µέλος στα αντικείµενα πληροφορίας
ολοκληρώθηκε
Condition
Failed End
Η δραστηριότητα του µέλος στα αντικείµενα πληροφορίας δεν
ολοκληρώθηκε
Condition
Μέλος,
Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Trigger
Το µέλος επιθυµεί να έχει πρόσβαση στα αντικείµενα πληροφορίας της
κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να έχει πρόσβαση στα αντικείµενα
πληροφορίας της κοινότητας
2
Το µέλος βρίσκει τα αντικείµενα πληροφορίας που τον
ενδιαφέρουν (UC_74)
3
Το µέλος προσθέτει νέα αντικείµενα πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης (UC_75)
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την πρόσβαση του µέλους
στα αντικείµενα πληροφορίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 74: Εύρεση αντικειµένων =ληροφορίας άλλων µελών
Εύρεση αντικειµένων πληροφορίας άλλων µελών
USE CASE 74
Εύρεση αντικειµένων πληροφορίας των άλλων µελών της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η εύρεση των Αντικειµένων πληροφορίας ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η εύρεση των Αντικειµένων πληροφορίας δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
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Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να βρει αντικείµενα πληροφορίας άλλων µελών που
τον ενδιαφέρουν
Step

Action

1

Το µέλος ψάχνει να βρει αντικείµενα πληροφορίας άλλων
µελών
Το µέλος βρίσκει και διαβάζει τα αντικείµενα πληροφορίας που
τον ενδιαφέρουν

2
Extensions

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την εύρεση των
αντικειµένων πληροφορίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 75: ∆ηµιουργία Αντικειµένων =ληροφορίας
∆ηµιουργία Αντικειµένων πληροφορίας
USE CASE 75
∆ηµιουργία νέων αντικείµενων πληροφορίας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η δηµιουργία αντικείµενων πληροφορίας ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η δηµιουργία αντικείµενων πληροφορίας δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο αντικείµενο πληροφορίας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να δηµιουργήσει ένα νέο αντικείµενο
πληροφορίας
2
Το αντικείµενο πληροφορίας δηµιουργείται σε αυτή την
κοινότητα
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη δηµιουργία
αντικειµένων πληροφορίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 76: Ανάγνωση του ιστορικού των ενεργειών
των =ρώην µελών
Ανάγνωση του ιστορικού των ενεργειών των πρώην µελών
USE CASE 76
∆ραστηριότητες
σχετικά µε την ανάγνωση του ιστορικού των ενεργειών
Goal in Context
των πρώην µελών
Κοινότητα,
Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Preconditions
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Η ανάγνωση του ιστορικού των ενεργειών των πρώην µελών
ολοκληρώθηκε
Η ανάγνωση του ιστορικού των ενεργειών των πρώην µελών δεν
ολοκληρώθηκε
Μέλος, Κοινότητα
Το µέλος επιθυµεί να έχει πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της κοινότητας
Step

Action

1

Το µέλος ζητά να έχει πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της
κοινότητας
Το µέλος βρίσκει δηµογραφικά στοιχεία για τα πρώην µέλη
της κοινότητας (UC_77)
Το µέλος διαβάζει τις ενέργειες των πρώην µελών που τον
ενδιαφέρουν (UC_78)

2
3
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την πρόσβαση του µέλους
στα αντικείµενα πληροφορίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 77: Εύρεση =ληροφοριών για τα =ρώην µέλη
Εύρεση πληροφοριών για τα πρώην µέλη
USE CASE 77
Εύρεση πληροφορίας για πρώην µέλη της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η εύρεση των πληροφοριών για τα πρώην µέλη ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η εύρεση των πληροφοριών για τα πρώην µέλη δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να βρει πληροφορία σχετικά µε τα πρώην µέλη της
Trigger
κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ψάχνει να βρει πληροφορία σχετικά µε τα πρώην
µέλη της κοινότητας
2
Το µέλος βρίσκει και διαβάζει τα δηµογραφικά στοιχεία των
πρώην µελών που τον ενδιαφέρουν
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την εύρεση της
πληροφορίας για τα πρώην µέλη
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Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 78: Ανάγνωση ενεργειών =ου έγιναν στο =αρελθόν
Ανάγνωση ενεργειών που έγιναν στο παρελθόν
USE CASE 78
Ανάγνωση των ενεργειών των πρώην µελών
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης είναι µέλος της κοινότητας
Preconditions
Η ανάγνωση των ενεργειών των πρώην µελών ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ανάγνωση των ενεργειών των πρώην µελών δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Το µέλος επιθυµεί να βρει πληροφορία σχετικά µε τις ενέργειες των
Trigger
πρώην µελών
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Το µέλος ζητά να βρει πληροφορία σχετικά µε τις ενέργειες
των πρώην µελών
2
Το µέλος διαβάζει τις ενέργειες των πρώην µελών που τον
ενδιαφέρουν
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ανάγνωση των
ενεργειών των πρώην µελών
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 79: Πρόσβαση στις ενέργειες των άλλων µελών
Πρόσβαση στις ενέργειες των άλλων µελών
USE CASE 79
Goal in Context
Scope & Level
Preconditions
Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Πρόσβαση στις ενέργειες των άλλων µελών σχετικά µε τις οντότητες που
τον ενδιαφέρει
Κοινότητα, Primary Task
Ο χρήστης είναι µέλος στην κοινότητα αυτή
Η πρόσβαση στις ενέργειες των άλλων µελών ολοκληρώθηκε
Η πρόσβαση στις ενέργειες των άλλων µελών δεν ολοκληρώθηκε
Μέλος, Κοινότητα
Το µέλος βλέπει µια οντότητα που τον ενδιαφέρει και θέλει να δει τις
ενέργειες που έχουν γίνει πάνω σε αυτήν
Step

Action

1

Το µέλος ζητά να έχει πρόσβαση στις ενέργειες σχετικά µε την
οντότητα που τον ενδιαφέρει
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2

Το µέλος διάβαζει τις αξιολογήσεις και τους σχολιασµούς
σχετικά µε την οντότητα αυτή

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την πρόσβαση του µέλους
στις ενέργειες των άλλων µελών
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 80: Λειτουργίες Συντονιστή
Λειτουργίες Συντονιστή
USE CASE 80
Λειτουργίες Συντονιστή σε µια κοινότητα
Goal in Context
COMISM, Summary
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Οι λειτουργίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς
Success End
Condition
Οι λειτουργίες απέτυχαν να ολοκληρωθούν επιτυχώς
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να εκτέλεσει κάποιοες λειτουργίες στην
Trigger
κοινότητα
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής διαχειρίζεται το ιστορικό της κοινότητας
(UC_81)
2
Ο συντονιστής διαχερίζεται την ψηφιακή βιβλιοθήκη (UC_84)
3
Ο συντονιστής ενηµερώνει τους ρόλους της κοινότητας
(UC_87)
4
Ο συντονιστής ενηµερώνει τους κανόνες λειτουργίας (UC_90)
5
Ο συντονιστής ενηµερώνει τους τύπους σχέσεων (UC_91)
6
Ο συντονιστής ενηµερώνει τους τύπους των αντικειµένων
πληροφορίας (UC_93)
7
Ο συντονιστής ενηµερώνει τις θεµατικές ενότητες
Step
Branching Action
Extensions
1α, 2α, ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τις λειτουργίες του
3α, 4α, συντονιστή
5α, 6α, Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
7α
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
1α, 2α, Ο χρήστης µπορεί να παραλείψει τα βήµατα αυτά.
3α, 4α,
5α, 6α,
7α
Περί=τωση Χρήσης 81: ∆ιαχείριση του ιστορικού της κοινότητας
∆ιαχείριση του ιστορικού της κοινότητας
USE CASE 81
∆ιαχείριση του ιστορικού µιας κοινότητας
Goal in Context
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Κοινότητα, Primary Task
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Η διαχείριση του ιστορικού της κοινότητας ολοκληρώθηκε
Η διαχείριση του ιστορικού της κοινότητας δεν ολοκληρώθηκε
Μέλος, Κοινότητα
Ο συντονιστής επιθυµεί να διαχειριστεί το ιστορικό της κοινότητας
Step

Action

1
2

Ο συντονιστής ζητά να διαχειριστεί το ιστορικό της κοινότητας
Ο συντονιστής προσθέτει νέα πρώην µέλη στο ιστορικό
(UC_82)
Ο συντονιστής διαγράφει πρώην µέλη από το ιστορικό
(UC_83)

3
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαχείριση του
ιστορικού της κοινότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 82: Εισαγωγή µελών στο ιστορικό της κοινότητας
Εισαγωγή µελών στο ιστορικό της κοινότητας
USE CASE 82
Εισαγωγή µελών στο ιστορικό αρχείο της κοινότητας µαζί µε τις
Goal in Context
ενέργειες τους
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η εισαγωγή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η εισαγωγή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να προσθέσει ένα µέλος στο ιστορικό της
Trigger
κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να προσθέσει ένα µέλος στο ιστορικό της
κοινότητας
2
Το µέλος εισάγεται στο ιστορικό της κοινότητα µαζί µε τις
ενέργειες του
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την εισαγωγή µέλους στο
ιστορικό αρχείο
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Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 83: ∆ιαγραφή µελών α=ό το ιστορικό της κοινότητας
∆ιαγραφή µελών από το ιστορικό της κοινότητας
USE CASE 83
∆ιαγραφή µελών από το ιστορικό αρχείο της κοινότητας µαζί µε τις
Goal in Context
ενέργειες τους
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαγραφή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαγραφή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να διάγραψει ένα µέλος στο ιστορικό της
Trigger
κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να διαγράψει ένα µέλος στο ιστορικό της
κοινότητας
2
Το µέλος διαγράφετα από το ιστορικό της κοινότητα µαζί µε
τις ενέργειες του
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή µέλους από
το ιστορικό αρχείο
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 84: ∆ιαχείριση Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
∆ιαχείριση Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
USE CASE 84
∆ιαχείριση της ψηφιακής βιβλιοθήκης της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαχείριση της ψηφιακής βιβλιοθήκης ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαχείριση της ψηφιακής βιβλιοθήκης δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να διαχειριστεί την ψηφιακή βιβλιοθήκη της
Trigger
κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να διαχειριστεί την ψηφιακή βιβλιοθήκη
της κοινότητας
2
Ο συντονιστής προσθέτει οντότητες στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
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3

(UC_85)
Ο συντονιστής διαγράφει αντικείµενα πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης (UC_86)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαχείριση της
ψηφιακής βιβλιοθήκης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 85: Εισαγωγή οντοτήτων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Εισαγωγή οντοτήτων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
USE CASE 85
Εισαγωγή µελών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η εισαγωγή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η εισαγωγή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να προσθέσει µια οντότητα στην ψηφιακή
Trigger
βιβλιοθήκη της κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να προσθέσει προσθέσει µια οντότητα
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της κοινότητας
2
Η οντότητα εισάγεται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της κοινότητας
Step
Branching
Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την εισαγωγή οντότητας
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 86: ∆ιαγραφή αντικειµένων =ληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης
∆ιαγραφή αντικειµένων πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης
USE CASE 86
∆ιαγραφή αντικειµένων πληροφορίας από την ψηφιακή βιβλιοθήκη της
Goal in Context
κοινότητας
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαγραφή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
142

Κεφάλαιο 4

Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger
MAIN SUCCESS
SCENARIO

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η διαγραφή δεν ολοκληρώθηκε
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Ο συντονιστής επιθυµεί να διάγραψει ένα αντικείµενο πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης
Step

Action

1

Ο συντονιστής ζητά να διάγραψει ένα αντικείµενο πληροφορίας
της ψηφιακής βιβλιοθήκης
Το αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης
διαγράφεται

2
Extensions

Step

Branching Action

2α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή αντικειµένου
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 87: Ενηµέρωση ρόλων
Ενηµέρωση ρόλων
USE CASE 87
Ενηµέρωση των ρόλων της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η ενηµέρωση των ρόλων ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ενηµέρωση των ρόλων δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να ενηµερώσει τους ρόλους της κοινότητας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να ενηµερώσει τους ρόλους της κοινότητας
2
Ο συντονιστής ορίζει νέους ρόλους για την κοινότητα αυτή
(UC_6)
3
Ο συντονιστής διαγράφει ρόλους της κοινότητας που δεν έχουν
σηµασία πια (UC_88)
Step
Branching
Action
Extensions
2α, 3α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ενηµέρωση των ρόλων
της κοινότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
2α, 3α Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα
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Περί=τωση Χρήσης 88: ∆ιαγραφή ρόλων
∆ιαγραφή ρόλων
USE CASE 88
∆ιαγραφή ρόλων από την κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαγραφή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαγραφή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να διαγράψει ένα ρόλο της κοινότητας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να διάγραψει ένα ρόλο της κοινότητας
2
Ο ρόλος αυτός της κοινότητας διαγράφεται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή ρόλου
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 89: Ενηµέρωση κανόνων λειτουργίας
Ενηµέρωση κανόνων λειτουργίας
USE CASE 89
Ενηµέρωση των κανόνων λειτουργίας της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η ενηµέρωση των κανόνων λειτουργίας ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ενηµέρωση των κανόνων λειτουργίας δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να ενηµερώσει τους κανόνες λειτουργίας της
Trigger
κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να ενηµερώσει τους κανόνες λειτουργίας
της κοινότητας
2
Ο συντονιστής ορίζει νέους κανόνες λειτουργίας για την
κοινότητα αυτή (UC_19)
3
Ο συντονιστής διαγράφει κανόνες λειτουργίας της κοινότητας
που δεν έχουν σηµασία πια (UC_90)
Step
Branching Action
Extensions
2α, 3α ∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ενηµέρωση των
κανόνων λειτουργίας της κοινότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action
Sub-Variations
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2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 90: ∆ιαγραφή κανόνα
∆ιαγραφή κανόνα
USE CASE 90
∆ιαγραφή κανόνων λειτουργίας από την κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαγραφή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαγραφή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να διαγράψει ένα κανόνα λειτουργίας της
Trigger
κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να διαγράψει ένα κανόνα λειτουργίας της
κοινότητας
2
Ο κανόνας λειτουργίας αυτός της κοινότητας διαγράφεται
Step
Branching
Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή κανόνα
λειτουργίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 91: Ενηµέρωση τύ=ων σχέσεων
Ενηµέρωση τύπων σχέσεων
USE CASE 91
Ενηµέρωση των τύπων σχέσεων της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η ενηµέρωση των τύπων σχέσεων ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ενηµέρωση των τύπων σχέσεων δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να ενηµερώσει τους τύπους σχέσης της
Trigger
κοινότητας
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να ενηµερώσει τους τύπους σχέσης της
κοινότητας
2
Ο συντονιστής ορίζει νέους τύπους σχέσης για την κοινότητα
αυτή (UC_13)
3
Ο συντονιστής διαγράφει τύπους σχέσης της κοινότητας που
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δεν έχουν σηµασία πια (UC_92)
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ενηµέρωση των τύπων
σχέσεων της κοινότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 92: ∆ιαγραφή τύ=ων σχέσεων
∆ιαγραφή τύπων σχέσεων
USE CASE 92
∆ιαγραφή τύπων σχέσεων από την κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαγραφή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαγραφή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να διαγράψει ένα τύπο σχέσης της κοινότητας
Trigger
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να διαγράψει ένα τύπο σχέσης της
κοινότητας
2
Ο τύπος σχέσης αυτός της κοινότητας διαγράφεται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή τύπου σχέσης
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Περί=τωση Χρήσης 93: Ενηµέρωση τύ=ων αντικειµένων =ληροφορίας
Ενηµέρωση τύπων αντικειµένων πληροφορίας
USE CASE 93
Ενηµέρωση των τύπων αντικειµένων πληροφορίας της κοινότητας
Goal in Context
Κοινότητα, Primary Task
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η ενηµέρωση των τύπων αντικειµένων πληροφορίας ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η ενηµέρωση των τύπων αντικειµένων πληροφορίας δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Μέλος, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να ενηµερώσει τους τύπους αντικειµένων
Trigger
πληροφορίας της κοινότητας
Step
Action
MAIN SUCCESS
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SCENARIO
1
2
3

Extensions

Ο συντονιστής ζητά να ενηµερώσει τους τύπους αντικειµένων
πληροφορίας της κοινότητας
Ο συντονιστής ορίζει νέους τύπους αντικειµένων πληροφορίας
για την κοινότητα αυτή (UC_30)
Ο συντονιστής διαγράφει τύπους αντικειµένων πληροφορίας της
κοινότητας που δεν έχουν σηµασία πια (Σφάλµα! Το αρχείο
=ροέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ενηµέρωση των τύπων
αντικειµένων πληροφορίας της κοινότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 94: ∆ιαγραφή τύ=ων αντικειµένων =ληροφορίας
∆ιαγραφή τύπων αντικειµένων πληροφορίας
USE CASE 94
∆ιαγραφή τύπων αντικειµένων πληροφορίας από την κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαγραφή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαγραφή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να διαγράψει ένα τύπο αντικειµένων πληροφορίας
Trigger
της κοινότητας
Action
MAIN SUCCESS Step
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να διαγράψει ένα τύπο αντικειµένων
πληροφορίας της κοινότητας
2
Ο τύπος αντικειµένων πληροφορίας αυτός της κοινότητας
διαγράφεται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή τύπου
αντικειµένων πληροφορίας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

Περί=τωση Χρήσης 95: Ενηµέρωση θεµατικών ενοτήτων
Ενηµέρωση θεµατικών ενοτήτων
USE CASE 95
Ενηµέρωση των θεµατικών ενοτήτων της κοινότητας
Goal in Context
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Scope & Level
Preconditions
Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary Actors
Trigger

Κοινότητα, Primary Task
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Η ενηµέρωση των θεµατικών ενοτήτων ολοκληρώθηκε

MAIN SUCCESS
SCENARIO

Step

Action

1

Ο συντονιστής ζητά να ενηµερώσει τις θεµατικές ενότητες της
κοινότητας
Ο συντονιστής ορίζει νέες θεµατικές ενότητες για την
κοινότητα αυτή (UC_33)
Ο συντονιστής διαγράφει θεµατικές ενότητες της κοινότητας
που δεν έχουν σηµασία πια (UC_96)

Η ενηµέρωση των θεµατικών ενοτήτων δεν ολοκληρώθηκε
Μέλος, Κοινότητα
Ο συντονιστής επιθυµεί να ενηµερώσει τις θεµατικές ενότητες της
κοινότητας

2
3
Extensions

Step

Branching Action

2α, 3α

∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά την ενηµέρωση των
θεµατικών ενοτήτων της κοινότητας
Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό
Branching Action

Sub-Variations
2α, 3α

Ο χρήστης παραλείπει το βήµα αυτό το οποίο εκτελεί
αργότερα

Περί=τωση Χρήσης 96: ∆ιαγραφή θεµατικής ενότητας
∆ιαγραφή θεµατικής ενότητας
USE CASE 96
∆ιαγραφή θεµατικών ενοτήτων από την κοινότητα
Goal in Context
Κοινότητα, Sub-function
Scope & Level
Ο χρήστης έχει ρόλο συντονιστή της κοινότητας
Preconditions
Η διαγραφή ολοκληρώθηκε
Success End
Condition
Η διαγραφή δεν ολοκληρώθηκε
Failed End
Condition
Συντονιστής Κοινότητας, Κοινότητα
Primary,
Secondary Actors
Ο συντονιστής επιθυµεί να διαγράψει µία θεµατική ενότητα της
Trigger
κοινότητας
Step
Action
MAIN SUCCESS
SCENARIO
1
Ο συντονιστής ζητά να διαγράψει µία θεµατική ενότητα από
την κοινότητα
2
Η θεµατική ενότητα αυτή διαγράφεται
Step
Branching Action
Extensions
2α
∆ηµιουργείται κάποιο σφάλµα κατά τη διαγραφή θεµατικής
ενότητας
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Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη για το σφάλµα αυτό και την
αιτία του όπου είναι δυνατό

4.3 Ανακεφαλαίωση
Στο παρόν κεφάλαιο έγινε ανάλυση των απαιτήσεων του συστήµατος. Για την υποστήριξη
εικονικών κοινοτήτων η πλατφόρµα COMISM θα πρέπει να καλύπτει ένα σύνολο
λειτουργικότητας. Για την ανακάλυψη και τον καθορισµό των λειτουργικών απαιτήσεων
χρησιµοποιήθηκαν περιπτώσεις χρήσης (use cases). Οι περιπτώσεις χρήσης περιγράφουν τις
λειτουργίες κατά τη δηµιουργία κοινότητας, της υποστήριξης χρηστών, τις λειτουργίες του
µέλους, τις κοινωνικές δραστηριότητες του µέλους και τις λειτουργίες του συντονιστή της
κοινότητας. Το σύνολο των περιπτώσεων χρήσης αυτό περιγράφει πλήρως τις λειτουργίες που
χρειάζεται να υλοποιηθούν προκειµένου να υποστηριχθούν κοινότητες χρηστών.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

5.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της
πλατφόρµας COMISM. Συγκεκριµένα γίνεται περιγραφή των υπηρεσιών διαδικτύου (web
services) οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τη δυνατότητα επικοινωνίας µε εξωτερικά συστήµατα
και των άλλων τεχνολογιών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του σχεσιακού σχήµατος,
των λειτουργιών του συστήµατος.
5.2 Οι υ=ηρεσίες διαδικτύου
Η υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται στις υπηρεσίες διαδικτύου. Μια υπηρεσία διαδικτύου είναι
προγραµµατιζόµενη λογική εφαρµογών που χρησιµοποιεί κοινά πρωτόκολλα ∆ιαδικτύου. Οι
υπηρεσίες διαδικτύου συνδυάζουν τις καλύτερες πτυχές της βασισµένης στα στοιχεία
(component-based) ανάπτυξης και του διαδικτύου. Όπως και τα στοιχεία, οι υπηρεσίες
διαδικτύου αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία µαύρου κουτιού (Black Box) που µπορεί να
επαναχρησιµοποιηθεί χωρίς ανησυχία για το πώς η υπηρεσία εφαρµόζεται. Αντίθετα από τις
τρέχουσες τεχνολογίες στοιχείων (component-based technologies), οι υπηρεσίες διαδικτύου δεν
προσεγγίζονται µέσω των µοντέλων αντικειµένων συγκεκριµένων πρωτοκόλλων, όπως το DCOM,
το RMI, ή IIOP. Αντ' αυτού, οι υπηρεσίες διαδικτύου προσεγγίζονται µέσω των γνωστών
παρόντων πρωτοκόλλων διαδικτύου (παράδειγµα: HTTP) και των µεθόδων διαµορφώσεων
δεδοµένων (παράδειγµα: XML).
Οι υπηρεσίες διαδικτύου είναι το επόµενο "µεγάλο θέµα" στην ανάπτυξη λογισµικού. Κάθε
επιχείρηση θα γίνει τελικά και προµηθευτής και καταναλωτής των υπηρεσιών διαδικτύου. Οι
υπηρεσίες διαδικτύου θα αλλάξουν εντελώς τον τρόπο που διευθύνουµε την επιχείρηση, αρκετά
πέρα από τον αντίκτυπο που είχαµε δει µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι υπηρεσίες διαδικτύου
παίρνουν εντολές τύπου HTML και TCP/IP, προσθέτουν στοιχεία XML, για να ενεργοποιήσουν
υπηρεσίες εργατικά-επικεντρωµένες που συµπεριλαµβάνονται δυναµικά στο δίκτυο.
Οι υπηρεσίες διαδικτύου είναι βιβλιοθήκες που παρέχουν τα στοιχεία και τις υπηρεσίες σε άλλες
εφαρµογές στο δίκτυο µέσω ενός συµπαγούς συνόλου διασυνδέσεων και πρωτοκόλλων.
Οι υπηρεσίες διαδικτύου είναι µια νέα γενιά εφαρµογών διαδικτύου. Είναι ανεξάρτητες,
αυτοπεριγραφικές και διαµορφώσιµες εφαρµογές που µπορούν να δηµοσιευθούν, να βρεθούν, και
να επικαλεστούν στον παγκόσµιο ιστό. Οι υπηρεσίες διαδικτύου εκτελούν τις λειτουργίες, οι
οποίες µπορούν να είναι οτιδήποτε, από απλά αιτήµατα µέχρι και περίπλοκες επιχειρησιακές
διαδικασίες. Μόλις επεκταθεί µια τέτοια υπηρεσία, άλλες εφαρµογές (και άλλες υπηρεσίες
διαδικτύου) µπορούν να ανακαλύψουν και να επικαλεστούν την επεκταµένη υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες διαδικτύου είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να καθορίσει ένα σύνολο
τεχνολογιών που εκθέτει την επιχειρησιακή λειτουργία στον παγκόσµιο ιστό ως σύνολο
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αυτοµατοποιηµένων διασυνδέσεων. Αυτές οι αυτοµατοποιηµένες διασυνδέσεις επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις για να ανακαλύψουν και να δεσµεύσουν στις διασυνδέσεις σε χρόνο εκτέλεσης,
ελαχιστοποιώντας υποθετικά το ποσό στατικής προετοιµασίας που απαιτείται από άλλες
τεχνολογίες ολοκλήρωσης.
H SOAP και η XML είναι βασικές τεχνολογίες της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι υπηρεσίες διαδικτύου και η επιχειρησιακή ενσωµάτωση εφαρµογών (Enterprise Application
Integration - EAI) είναι µερικές φορές συγκεχυµένα για το ότι είναι ένα και µοναδικό στοιχείο.
Εντούτοις η επιχειρησιακή ενσωµάτωση εφαρµογών τείνει να είναι περισσότερο συγκεκριµένη για
µια ιδιαίτερη επιχειρησιακή διαδικασία, όπως η σύνδεση µιας συγκεκριµένης εφαρµογής
επεξεργασίας εντολών σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή ελέγχου καταλόγων. Και επίσης η
επιχειρησιακή ενσωµάτωση εφαρµογών σχεδιάζεται χαρακτηριστικά ως µία πολύ στενότερα
συνδεδεµένη εφαρµογή για τη σύνδεση των συστηµάτων. Οι υπηρεσίες διαδικτύου είναι µια
χαλαρά συνδεδεµένη συλλογή των υπηρεσιών και είναι πολύ εύκολο να συνδέσουν είσοδο και
έξοδο, να ανακαλυφθούν, και να δεσµευτούν δυναµικά.
Για να συνοψίσουµε µια υπηρεσία διαδικτύου είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μια προγραµµατιζόµενη εφαρµογή, προσιτή ως στοιχείο µέσω των τυποποιηµένων
πρωτοκόλλων διαδικτύου,
Χρησιµοποιεί τυποποιηµένα πρωτόκολλα διαδικτύου όπως το HTTP, XML και το
SOAP,
Λειτουργεί µέσω των υπαρχόντων διακοµιστών µεσολάβησης και των τειχών προστασίας
διαδικτύου,
Μπορεί να εκµεταλλευτεί την διαδικασία επικύρωσης HTTP,
Κρυπτογράφηση δωρεάν µε τη SSL,
Εύκολη ενσωµάτωση µε τις υπάρχουσες λύσεις µηνυµάτων XML,
Εκµεταλλεύεται τα σχήµατα µηνύµατος XML και την εύκολη µετάβαση στις λύσεις XML
RPC,
Καµία διένεξη µεταξύ των ιδιόκτητων λύσεων βασισµένα στην CORBA και στην COM,
Συνδυάζει τις καλύτερες πτυχές βασισµένης στην ανάπτυξη στοιχείων και του διαδικτύου
∆ιαθέσιµος σε ποικίλους πελάτες (ανεξαρτήτου πλατφόρµας).

Εν συντοµία, µια υπηρεσία διαδικτύου είναι µια εφαρµογή που µπορεί να κληθεί στον παγκόσµιο
Ιστό χρησιµοποιώντας πρότυπα όπως το SOAP µέσω http.
SOAP

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για υπηρεσίες διαδικτύου. Όταν το SOAP
περιγράφεται ως επικοινωνιακό σύστηµα η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει ερωτήσεις όπως: «Πώς
το SOAP κάνει την ενεργοποίηση των αντικειµένων;» ή «Τι ονοµαστικές υπηρεσίες χρησιµοποιεί
το SOAP». Ενώ η υλοποίηση του SOAP πιθανόν περιλαµβάνει αυτές τις βασικές πληροφορίες
(standard), δεν προσδιορίζονται από το SOAP. Είναι η προδιαγραφή που ορίζει η XML για
µηνύµατα και αυτό είναι όλο για το απαιτούµενο µέρος των προδιαγραφών. Αν υπάρχει ένα καλά
δοµηµένο XML κοµµάτι ενσωµατωµένο σε µερικά SOAP στοιχεία, τότε υπάρχει ένα SOAP
µήνυµα.
Υπάρχουν και άλλα µέρη της προδιαγραφής του SOAP τα οποία περιγράφουν πώς να
παρουσιάζουµε τα δεδοµένα του προγράµµατος ως XML και πώς να χρησιµοποιούµε το SOAP
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για το κάλεσµα διαδικασιών από µακριά. Αυτά τα επιλεκτικά µέρη του προσδιορισµού
χρησιµοποιούνται για να βάλουν σε λειτουργία το στυλ του καλέσµατος αποµακρυσµένης
διαδικασίας (RPC) όπου το SOAP µήνυµα περιλαµβάνει διαθέσιµες λειτουργίες και οι
παραµέτροι που περνούν στη λειτουργία είναι σταλµένοι από τον πελάτη και ο εξυπηρετητής
επιστρέφει το µήνυµα µε τα αποτελέσµατα της εκτελούµενης λειτουργίας.
Η πιο πρόσφατη υλοποίηση του SOAP υποστηρίζει αιτήσεις αποµακρυσµένης διαδικασίας διότι
ο προγραµµατιστής ο οποίος έχει συνηθίσει να χρησιµοποιεί COM ή CORBA αιτήσεις
καταλαβαίνει καλύτερα το στυλ του RPC. Το SOAP επίσης υποστηρίζει αιτήσεις µε το στυλ
εγγράφου όπου το SOAP µήνυµα είναι µόνο το κάλυµµα γύρω από το XML έγγραφο. Το στυλ
του εγγράφου αίτησης SOAP είναι πολύ ευπροσάρµοστο και πολλές λειτουργίες των XML
υπηρεσιών διαδικτύου εκµεταλλεύονται αυτήν ευπροσαρµοστικότητα για να χτίσουν υπηρεσίες, οι
οποίες θα ήταν δύσκολο να µπουν σε εφαρµογή χρησιµοποιώντας RPC.
Το τελευταίο επιλεκτικό κοµµάτι των SOAP προδιαγραφών ορίζει το HTTP µήνυµα το οποίο
περιλαµβάνει το SOAP µήνυµα. Αυτός ο HTTP δεσµός είναι σηµαντικός γιατί το HTTP
πρωτόκολλο υποστηρίζεται από σχεδόν όλα τα τρέχοντα λειτουργικά συστήµατα (και πολλά όχι
τόσο τρέχοντα). Ο HTTP δεσµός είναι επιλεκτικός αλλά σχεδόν όλες οι υλοποιήσεις του SOAP
το υποστηρίζουν γιατί είναι το µόνο τυποποιηµένο πρωτόκολλο για SOAP. Για αυτό το λόγο
υπάρχει µια κοινή παρανόηση ότι το SOAP προϋποθέτει HTTP. Κάποιες εφαρµογές
υποστηρίζουν MSMQ Series, MQ Series, SMTP ή TCP/IP µεταφορείς, αλλά σχεδόν όλες
τρέχουν XML υπηρεσίες ∆ιαδικτύου. Χρησιµοποιούν HTTP διότι είναι ευρέως διαδεδοµένο.
Από τότε που το HTTP έγινε το µαζικό πρωτόκολλο του ∆ιαδικτύου οι περισσότερες
διοργανώσεις έχουν υποδοµή δικτύου η οποία υποστηρίζει HTTP και ανθρώπους που ξέρουν να
τα χειρίζονται ήδη. Η ασφάλεια, παρακολούθηση, και οι εξισορροπηµένες (load-balancing)
υποδοµές για το HTTP είναι σήµερα διαθέσιµες.
Η µέγιστη πηγή της σύγχυσης αφορά τις διαφορές ανάµεσα στο SOAP εφαρµογές, και πολλές
εφαρµογές των SOAP προδιαγραφών. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που χρησιµοποιούν SOAP
δεν γράφουν µήνυµα απευθείας, αλλά χρησιµοποιούν τα εργαλεία του SOAP για να
δηµιουργήσουν και να αναλύσουν τα SOAP µηνύµατα. Αυτά τα εργαλεία γενικά µεταφράζουν τις
κλήσεις λειτουργίας από κάποιου είδους γλώσσας, στο SOAP µήνυµα. Για παράδειγµα το
Microfoft SOAP Toolkit 2.0 µεταφράζει COM κλήσεις λειτουργίας στο SOAP και το Apache
Toolkit µεταφράζει JAVA κλήσεις λειτουργίας στο SOAP. Τα είδη κλήσεων λειτουργίας και τα
δεδοµένα υποστηρίζουν διαφορετικά µε κάθε ένα από το SOAP εφαρµογές έτσι ώστε µια
λειτουργία η οποία χρησιµοποιεί ένα εργαλείο δεν µπορεί να χρησιµοποιείται από το άλλο.
Αυτός δεν είναι περιορισµός του SOAP, αλλά αντιθέτως ιδιαιτερότητα της εφαρµογής που
χρησιµοποιείται.
Ως τώρα το πιο ανταγωνιστικό στοιχείο του SOAP, είναι η υλοποίηση σε πολλές πλατφόρµες
υλικού (hardware) και λογισµικού (software). Αυτό σηµαίνει ότι το SOAP µπορεί να
χρησιµοποιείται για να συνδέει ανόµοια συστήµατα µε ή χωρίς οργάνωση από το χρήστη. Πολλές
προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν για να δηµιουργήσουν κοινό επικοινωνιακό πρωτόκολλο το
οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται για ενοποίηση συστηµάτων, αλλά καµία από αυτές δεν έχει
υιοθετηθεί γενικώς όπως έχει υιοθετηθεί το SOAP. Αυτό ισχύει επειδή το SOAP είναι πολύ
µικρότερο και απλούστερο για να τεθεί σε εφαρµογή από πολλά προηγούµενα πρωτόκολλα DCE
και CORBA. Για παράδειγµα τα DCE και CORBA χρειάστηκαν χρόνια για να τεθούν σε
λειτουργία και έτσι µερικές µόνο εφαρµογές έχουν υλοποιηθεί. Το SOAP ωστόσο µπορεί να
χρησιµοποιεί τους ήδη υπάρχον XML επεξεργαστές και HTTP βιβλιοθήκες για να κάνει το
µεγαλύτερο µέρος της δύσκολης δουλειάς και έτσι η εφαρµογή του SOAP µπορεί να
ολοκληρωθεί σε µερικούς µήνες. Γι’ αυτό υπάρχουν περισσότερες από 70 εφαρµογές του SOAP
διαθέσιµες. Το SOAP προφανώς δεν µπορεί να κάνει όλα όσα µπορούν τα DCE, CORBA αλλά
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η έλλειψη πολυπλοκότητας σε ανταλλαγή µε ιδιοµορφία είναι αυτό που κάνει το SOAP αµέσως
εύκολα διαθέσιµο.
Η ευρύτητα του HTTP και η απλότητα του SOAP τους κάνουν ιδανικές βάσεις για να θέτουν σε
λειτουργία XML υπηρεσίες ∆ιαδικτύου οι οποίες µπορούν να καλούνται από οποιοδήποτε
περιβάλλον.
WSDL

Το WSDL (συχνά προφέρεται whiz-dull) συνάγεται σε γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών διαδικτύου
(Web Service Description Language). Για τους σκοπούς µας µπορούµε να πούµε ότι τα WSDL
αρχεία είναι XML έγγραφα τα οποία αναδεικνύουν τα SOAP µηνύµατα και πως τα µηνύµατα
ανταλλάσσονται. Με άλλα λόγια το WSDL είναι για το SOAP ότι είναι το IDL για το CORBA.
Αφότου το WSDL είναι XML, είναι αναγνώσιµο και συντάξιµο, αλλά στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων είναι δηµιουργηµένα και καταναλώσιµα από το λογισµικό.
Επισηµαίνουµε ότι ο WSDL κατάλογος χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη διάταξη των
µηνυµάτων και είναι βασισµένος στο XML σχήµα το οποίο σηµαίνει ότι είναι και ουδέτερος από
πλευράς γλώσσας προγραµµατισµού και βασισµένος σε standards το οποία τον κάνει κατάλληλο
για την περιγραφή XML υπηρεσιών περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης οι οποίες είναι προσβάσιµες
από µια ευρύ ποικιλία πλατφόρµων και γλωσσών προγραµµατισµού. Επίσης για την περιγραφή
του περιεχοµένου του µηνύµατος το WSDL καθορίζει το που είναι διαθέσιµη η υπηρεσία και τι
επικοινωνιακό πρωτόκολλο χρησιµοποιείται για την επαφή µε την υπηρεσία. Αυτό σηµαίνει ότι ο
WSDL κατάλογος καθορίζει όλα τα απαιτούµενα για να γραφτεί πρόγραµµα το οποίο να
λειτουργήσει µε τις XML υπηρεσίες διαδικτύου. Υπάρχουν µερικά εργαλεία διαθέσιµα για την
ανάγνωση του WSDL καταλόγου και για δηµιουργία κώδικα απαιτούµενο για την επικοινωνία µε
το XML ∆ιαδικτύου Service. Κάποια από τα καλύτερα εργαλεία βρίσκονται στο Microsoft
Visual Studio ® Net.
Πολλά τρέχοντα SOAP Toolkits συµπεριλαµβάνουν εργαλεία για να δηµιουργείται ο WSDL
κατάλογος από ήδη υπάρχοντα περιββάλοντα αλληλεπίδρασης. Αλλά είναι µόνο ελάχιστα
εργαλεία για την εγγραφή WSDL άµεσα, και η υποστήριξη των εργαλείων για το WSDL
κατάλογο δεν είναι τόσο καλή όσο θα έπρεπε. ∆ε θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόµη µέχρι τα
εργαλεία για τη δηµιουργία WSDL αρχείων, και µετά τη δηµιουργία proxies και studs όπως τα
COM IDL εργαλεία, θα είναι µέρος από των περισσότερων από τις SOAP εφαρµογές. Σε αυτό
το σηµείο, το WSDL θα γίνει προτεινόµενος τρόπος για τη συγγραφή SOAP περιβαλλόντων
αλληλεπίδρασης για τις XML υπηρεσίες ∆ιαδικτύου.
UDDI

Η παγκόσµια περιγραφή της ανακάλυψης και ενσωνάτωσης (Universal Discovery Description
and Integration) είναι ο χρυσός οδηγός των υπηρεσιών διαδικτύου. Όπως στον παραδοσιακό
χρυσό οδηγό είναι δυνατή η αναζήτηση για την εταιρία που προσφέρει τις υπηρεσίες που
χρειάζονται οι πελάτες και να διαβάσουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν την επαφή µε κάποιον
που έχει περισσότερες πληροφορίες. Είναι δυνατή η προσφορά των υπηρεσιών του διαδικτύου
χωρίς να είναι καταχωρηµένες στο UDDI όπως είναι δυνατό το ξεκίνηµα επιχειρήσεων στο
υπόγειο ενός σπιτιού. Αλλά για τη επίτευξη της σπουδαία και σηµαντικής αγοράς, χρειάζεται το
UDDI έτσι ώστε να µπορούν να βρεθούν από του ενδιαφερόµενους.
Η UDDI καταχώρηση καταλόγου είναι ένας XML κατάλογος ο οποίος περιγράφει επιχειρήσεις
και υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει. Υπάρχουν τρία µέρη για την καταχώρηση στον UDDI
κατάλογο. Η «άσπρη σελίδα» (όπως τον τηλεφωνικό κατάλογο) περιγράφει τις υπηρεσίες τις
οποίες προσφέρει η επιχείρηση (όνοµα, διεύθυνση, επαφές, κτλ). Η «κίτρινη σελίδα» περιλαµβάνει
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βιοµηχανικές κατηγορίες βασισµένες σε διάφορα standards ταξινόµησης όπως είναι το American
Industry Classification System και το Standard Industrial Classification. Η «πράσινη σελίδα»
περιγράφει το περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε την υπηρεσία µε πολλές λεπτοµέρειες για κάποιον
που θέλει να γράψει την αίτηση για να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες ∆ιαδικτύου.
Ο τρόπος µε τον οποίον οι υπηρεσίες είναι ορισµένες µέσω ενός UDDI έγγραφου ονοµάζεται
Type Model ή tModel. Σε πολλές περιπτώσεις το tModel περιέχει το WSDL κατάλογο το οποίο
περιγράφει τα SOAP περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης για τις XML υπηρεσίες ∆ιαδικτύου, αλλά το
tModel είναι αµετάβλητο αρκετά ώστε να περιγράφει σχεδόν οποιοδήποτε είδος υπηρεσιών. Το
UDDI έγγραφο επίσης περιλαµβάνει µερικούς τρόπους για την εύρεση των υπηρεσιών που
πληρούν κάποιες απαιτήσεις. Για παράδειγµα είναι δυνατή η αναζήτηση για τους χορηγούς της
υπηρεσίας σε κάποια συγκεκριµένη τοποθεσία ή για την επιχείρηση κάποιου συγκεκριµένου
τύπου. Ο UDDI κατάλογος προσφέρει πληροφορίες, επαφές, συνδέσµους και τεχνικούς όρους
που να επιτρέπουν να εκτιµήσεις για το ποια υπηρεσία πληρεί τις απαιτήσεις του πελάτη.
Το UDDI επιτρέπει την εύρεση επιχειρήσεων τις οποίες είναι δυνατή η απόκτηση υπηρεσιών
διαδικτύου από αυτές. Είναι σηµαντική η γνώση των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε επιχείρηση.
Το WS-Inspection specification επιτρέπει την αναζήτηση σε ένα σύνολο πληροφοριών από τη
συλλογή των XML ∆ιαδικτύου υπηρεσιών που προσφέρει ειδικούς εξυπηρετητές για να βρίσκει
ποιος πληρεί τις ανάγκες του πελάτη.
5.3 To σύστηµα βάσεων δεδοµένων Postgresql
Το PostgreSQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης αντικειµένου (ORDBMS)
βασισµένο στο POSTGRES, έκδοση 4.2, το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της
Καλιφόρνια, στο τµήµα επιστήµης υπολογιστών του Berkeley. Το POSTGRES προώθησε πολλά
στοιχεία, τα οποία γίνανε διαθέσιµα σε µερικά εµπορικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων πολύ
αργότερα,
Το PostgreSQL είναι ανοικτού κώδικα και µέρος του αρχικού κώδικα του Berkeley. Υποστηρίζει
SQL92 και SQL99 και προσφέρει πολλά µοντέρνα χαρακτηριστικά:
•

Σύνθετες ερωτήσεις (complex queries)

•

Εξωτερικά κλειδιά (foreign keys)

•

Εναύσµατα (triggers)

•

Απεικονίσεις (views)

•

Συναλλακτική ακεραιότητα (transactional integrity)

•

Πολλαπλών εκδόσεων έλεγχος συγκατάθεσης (multi-version concurrency control)

Επίσης το PostgreSQL µπορεί να επεκταθεί από το χρήστη µε πολλούς τρόπους για παράδειγµα
προσθέτοντας νέους:
•

Τύπους δεδοµένων
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•

Λειτουργίες

•

Χειριστές (Operators)

•

Συγκεντρωτικές λειτουργίες (aggregate functions)

•

Μεθόδους δεικτοδότησης (index methods)

•

∆ιαδικαστικές γλώσσες (procedural languages)

Και λόγω της άδειας ανοικτού λογισµικού το PostgreSQL µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να
µεταβληθεί και να διανεµηθεί απ’ τον καθένα χωρίς χρέωση για κάθε σκοπό, είτε είναι ιδιωτικός
εµπορικός η ακαδηµαϊκός.
PL/pgSQL

Η PL/pgSQL είναι µια γλώσσα διαδικασιών (procedural language) για το σύστηµα βάσεων
δεδοµένων της PostgreSQL. Ο σκοπός σχεδιασµού της ήταν η δηµιουργία µια διαδικαστικής
γλώσσας που:
•
•
•
•
•

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή διαδικασιών
Προσθέτει δοµές ελέγχου στην SQL γλώσσα
Κληρονοµεί όλους τους καθορισµένους από το χρήστη τύπους, λειτουργίες και χειριστές
(operators)
Μπορεί να οριστεί να εµπιστεύεται από τον διακοµιστή
Είναι εύκολη στη χρήση

Η διαδικασία που χειρίζεται τις λειτουργίες που είναι γραµµένες σε PL/pgSQL επεξεργάζεται το
αρχικό κείµενο της λειτουργίας και παράγει ένα εσωτερικό δυαδικό δέντρο οδηγιών την πρώτη
φορά που η λειτουργία καλείται (µέσα σε κάθε συνεδρία). Το δέντρο οδηγιών µεταφράζει πλήρως
τη δοµή των εντολών της PL/pgSQL, εκτός από τις ανεξάρτητες εκφράσεις και εντολές της SQL
που χρησιµοποιούνται στην λειτουργία που δεν µεταφράζονται αµέσως
Για κάθε έκφραση και εντολή SQL που χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στην λειτουργία, το
PL/pgSQL µεταφραστής δηµιουργεί ένα έτοιµο πλάνο εκτέλεσης. Οι επόµενες επισκέψεις σε
αυτή την έκφραση ή εντολή επαναχρησιµοποιούν το έτοιµο πλάνο. Έτσι, µια λειτουργία µε
κώδικα συνθηκών που περιέχει πολλές εντολές για τα οποία χρειάζονται πολλά πλάνα εκτέλεσης
θα ετοιµάσει και θα αποθηκεύσει µόνο αυτά που πραγµατικά χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια
ζωής της σύνδεσης στη βάση δεδοµένων. Αυτό µπορεί να µειώσει ουσιαστικά το συνολικό χρόνο
που χρειάζεται για την προσπέλαση, και την δηµιουργία πλάνων εκτέλεσης για τις εντολές µιας
PL/pgSQL λειτουργίας. Ένα µειονέκτηµα είναι ότι τα σφάλµατα για µια συγκεκριµένη έκφραση
ή εντολή δεν θα µπορούν να βρεθούν µέχρι αυτό το µέρος της λειτουργίας να εκτελεστεί. Μόλις η
PL/pgSQL έχει φτιάξει ένα πλάνο εκτέλεσης για κάποια συγκεκριµένη εντολή σε µια λειτουργία,
θα επαναχρησιµοποιήσει αυτό το πλάνο για όλη τη διάρκεια της σύνδεσης µε τη βάση δεδοµένων.
H SQL είναι η γλώσσα που χρησιµοποιεί η PostgreSQL. Είναι εύκολη στη µεταφορά και εύκολη
στη µάθηση. Αλλά κάθε εντολή SQL πρέπει να εκτελείται ξεχωριστά από τον διακοµιστή της
βάσεως δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει πως η εφαρµογή του πελάτη πρέπει να στέλνει κάθε ερώτηµα
στον διακοµιστή των βάσεων δεδοµένων, να περιµένει να γίνει η επεξεργασία, να λάβει τα
αποτελέσµατα, να κάνει κάποιους υπολογισµούς και τότε να στείλει και άλλες ερωτήσεις στον
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διακοµιστή. Όλο αυτό αφορά εσωτερική επικοινωνία διεργασιών και µπορεί να επίσης να αφορά
φόρτωµα στο δίκτυο αν ο πελάτης είναι σε διαφορετικό µηχάνηµα από τον διακοµιστή των
βάσεων δεδοµένων.
Με τη PL/pgSQL είναι δυνατή η οµαδοποίηση ενός µέρους του υπολογισµού και µια σειρά από
ερωτήσεις µέσα στον διακοµιστή των βάσεων δεδοµένων, έτσι ώστε να υπάρχει η δύναµη της
διαδικαστικής γλώσσας και η ευκολία της χρήσης της SQL, σώζοντας πολύ χρόνο επειδή δεν
υπάρχει το πλήρες πελάτης/εξυπηρετητής περιττή επικοινωνία. Αυτό µπορεί να αυξήσει κατά
πολύ την απόδοση του συστήµατος.
5.4 Ανακεφαλαίωση
Στο παρόν κεφάλαιο έγινε αναφορά στις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση
της πλατφόρµας COMISM. Συγκεκριµένα περιγράφονται οι υπηρεσίες διαδικτύου (web services)
και το σύστηµα βάσεων δεδοµένων PostgresSQL.
Οι υπηρεσίες διαδικτύου χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία άλλων εξωτερικών συστηµάτων µε
τις λειτουργίες της πλατφόρµας COMISM. To προτόκολλα επικοινωνίας που χρησιµοποιούν είναι
το SOAP µέσα από το οποίο στέλνονται αιτήσεις και απαντήσεις σε µορφή XML. Η γλώσσα η
οποία περιγράφει τις υπηρεσίες διαδικτύου λέγεται WSDL η οποία είναι βασισµένη στο XML
σχήµα Για την εύρεση των υπηρεσιών διαδικτύου από το ευρύ κοινό χρησιµοποιείται το UDDI
στο οποίο µπορούν να καταχωρηθούν και αναζητηθούν µε βάση το όνοµα της επιχειρήσης και τις
υπηρεσίες που προσφέρει.
To PostgreSQL χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση του µοντέλου δεδοµένων και των
λειτουργιών της πλατφόρµας COMISM. Είναι ανοικτού κώδικα και υποστήριζει SQL92 και
SQL99. Σηµανικό µέρος του είναι η γλώσσα PL/pgSQL η οποία χρησιµοποιήθηκε για την
υλοποίηση του µεγαλύτερου µέρους των λειτουργιών µε σηµαντικότερα χαρακτηριστικά την
προσθήκη δοµών ελέγχου στην SQL γλώσσα και την ευκολία στη χρήση.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην παρουσίαση καθώς και την ανάλυση της αρχιτεκτονικής της
πλατφόρµας COMISM έτσι όπως υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής εργασίας. Η
δοµή της αρχιτεκτονικής έχει γίνει σε 3 διαφορετικά επίπεδα (tier) για την καλύτερη κατανόηση
και οργάνωση της πλατφόρµας. Τα επίπεδα αυτά είναι το επίπεδο συστήµατος βάσεων δεδοµένων,
το επίπεδο υπηρεσιών web και το επίπεδο περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (interface) του
συστήµατος. Αρχικά θα παρουσιάσουµε συνοπτικά την αρχιτεκτονική της πλατφόρµας. Στη
συνέχεια αναλύονται ένα προς ένα τα επίπεδα υλοποίησης του συστήµατος παρουσιάζοντας όλες
τις λειτουργίες του.
6.2 Αρχιτεκτονική
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη γενική αρχιτεκτονική της υλοποίησης του µοντέλου Comism. Το
µοντέλο comism υλοποιήθηκε σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων µαζί µε τις επεκτάσεις που
αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο Για την καλύτερη κατανόηση και οργάνωση της
υλοποίησης τη χωρίζουµε σε τρία διαφορετικά επίπεδα (Σχήµα 18). Η αρχιτεκτονική τριών
επιπέδων (three-tier) θεωρείται πως είναι η πιο κατάλληλη αρχιτεκτονική για µεγάλες, βασισµένες
στο web επιχειρησιακές εφαρµογές. Ο διαµερισµός της εφαρµογής δίνει τη δυνατότητα για
γρήγορο σχεδιασµό και ανάπτυξη του συστήµατος. Επειδή είναι σε ξεχωριστά µέρη γίνεται πιο
εύκολη η δυνατότητα πραγµατοποίησης αλλαγών στο ένα επίπεδο χωρίς να επηρεάζονται τα
υπόλοιπα επίπεδα. Χωρίζοντας τις λειτουργίες σε ξεχωριστά επίπεδα κάνει πιο εύκολη την
παρακολούθηση και την βελτίωση της απόδοσης του κάθε επιπέδου. Η ανάπτυξη κάθε επιπέδου
µπορεί να γίνει ανεξάρτητα. Η πολλαπλών επιπέδων αρχιτεκτονική κάνει ευκολότερη τον
διαµοιρασµό του συστήµατος µεταξύ πολλαπλών επεξεργαστών σε διαφορετικά µηχανήµατα.
Το πρώτο επίπεδο αφορά την οργάνωση και διαχείριση των δεδοµένων των κοινοτήτων και
περιλαµβάνει τις σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων καθώς και τους απαραίτητους περιορισµούς
πληθικότητας. Για την εκπλήρωση των αναγκών του πρώτου επιπέδου χρησιµοποιείται σύστηµα
βάσεων δεδοµένων. Ακολουθεί η υλοποίηση των λειτουργιών του συστήµατος. Αυτές οι
λειτουργίες συνδυάζονται µεταξύ τους για να δηµιουργήσουν πιο πολύπλοκες και µεγαλύτερης
σηµασίας λειτουργίες. Για παράδειγµα η εγγραφή χρήστη σε µια κοινότητα συνεπάγεται τη
δηµιουργία ενός µέλους σε αυτή τη κοινότητα το οποίο να αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο χρήστη
καθώς και τον ορισµό του ρόλου που θα έχει σε αυτή την κοινότητα.
Το δεύτερο επίπεδο αφορά την επικοινωνία του συστήµατος αυτού µε άλλα συστήµατα και
περιλαµβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών web (ενότητα 5.2). Οι υπηρεσίες web
δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον για επικοινωνία µε οποιοδήποτε
(ετερογενές ή όχι) σύστηµα επιθυµεί υποστήριξη εικονικής κοινότητας. Χρησιµεύουν στην
επικοινωνία ενός εξωτερικού συστήµατος µε τις λειτουργίες του συστήµατος βάσεως δεδοµένων
µέσω SOAP. Αναφέρονται στις σύνθετες λειτουργίες του συστήµατος όπως για παράδειγµα τη
διαγραφή χρήστη από µια κοινότητα.
Το τρίτο επίπεδο αφορά το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (web interface) για την επικοινωνία του
χρήστη µε το σύστηµα. Στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής υλοποιείται µόνο ένα περιβάλλον
αλληλεπίδρασης για λόγους επίδειξης στο οποίο υλοποιούνται κάποιες από τις βασικές λειτουργίες
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του συστήµατος αυτού. Η επικοινωνία γίνεται άµεσα µε τη βάση είτε καλώντας κάποιες από τις
λειτουργίες της είτε µε τη χρήση ερωτήσεων (queries) για την εµφάνιση προσαρµοσµένων
αποτελεσµάτων. Το παρακάτω σχήµα δείχνει την αρχιτεκτονική της πλατφόρµας COMISM που
περιγράφηκε προηγουµένως:

COMISM Platform
Application Logic
HTTP

Client
(Admin, member, etc)

Services Tier
WS1 WS2 WSn

CSP1

CSP2

SOAP

External
System

CSPn

SP1 SP2 SP3 SPn

Database

DBMS

Σχήµα 35: Η Αρχιτεκτονική της Πλατφόρµας COMISM

6.3 Ανάλυση 1ου Ε=ι=έδου
Η ενότητα αυτή αναλύει το πρώτο επίπεδο της αρχιτεκτονικής του συστήµατος COMISM.
Παρουσιάζεται o τρόπος που υλοποιήθηκαν οι διάφορες λειτουργίες του συστήµατος. Το πρώτο
επίπεδο περιλαµβάνει τη βάση δεδοµένων και τις διαδικασίες που επικοινωνούν είτε µε αυτή είτε
µεταξύ τους έτσι ώστε να σχηµατιστούν πιο σύνθετες λειτουργίες.
Η βάση δεδοµένων υλοποιεί όλες τις οντότητες που αναφέρθηκαν στο µοντέλο COMISM καθώς
και όλες τις σχέσεις πληθικότητας και εξωτερικών κλειδιών.
Οι λειτουργίες του συστήµατος έχουν υλοποιηθεί σε µορφή διαδικασιών (stored procedures) οι
οποίες είναι γραµµένες σε γλώσσα sql ή plpgsql (ενότητα 5.2) ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε
µίας διαδικασίας. Η plpgsql είναι µια γλώσσα ερωτήσεων η οποία εκτελείται σε µορφή
transaction και παρέχει καλύτερη λειτουργικότητα σε διαδικασίες στις οποίες χρειάζεται να γίνουν
συγκρίσεις όπως για παράδειγµα ο έλεγχος για το αν ένα αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης είναι ενεργό ή όχι. Υλοποιούνται όλες οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν στο µοντέλο
COMISM µε τις επεκτάσεις και τις βελτιώσεις του καθώς και όσες θεωρήθηκε ότι θα ήταν
χρήσιµες στην κατασκευή ενός περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης για το σύστηµα αυτό όπως για
παράδειγµα η ανάγνωση µηνυµάτων των θεµάτων συζήτησης. Αποτελούνται από στοιχειώδεις
λειτουργίες και από πιο σύνθετες. Οι στοιχειώδεις λειτουργίες περιλαµβάνουν λειτουργίες οι
οποίες είναι τα θεµέλια για την υλοποίηση των σύνθετων λειτουργιών. Οι σύνθετες λειτουργίες
αποτελούνται από ένα σύνολο στοιχειωδών λειτουργιών και περιλαµβάνουν λειτουργίες
σηµαντικές εννοιολογικά και πιο πολύπλοκες στην υλοποίηση. Για παράδειγµα η εισαγωγή
ανακοίνωσης από ένα χρήστη χρειάζεται την ανάκτηση του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα
Μέλος (Member) που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη κοινότητα, την εισαγωγή της ανακοίνωσης
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αυτής στον πίνακα Ανακοίνωση (Announcement) και τέλος την ενηµέρωση του πίνακα Περιοχή
Ανακοινώσεων (BulletinBoardArea) στο ότι υπάρχει µια νέα ανακοίνωση.
6.4 Ανάλυση 2ου Ε=ι=έδου
H ενότητα αυτή αναφέρεται στην ανάλυση του 2ου επιπέδου της αρχιτεκτονικής του συστήµατος
COMISM. Συγκεκριµένα περιγράφεται η υλοποίηση και η χρησιµότητα των υπηρεσιών
διαδικτύου στο όλο σύστηµα.
Οι υπηρεσίες διαδικτύου χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο SOAP για την επικοινωνία τους µε το
χρήστη. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επικοινωνία µε ένα εξωτερικό σύστηµα το οποίο
θα καλεί κάποιες από τις ενέργειές τους και θα του δίνεται απάντηση µε τα αποτελέσµατα όπως
φαίνεται στο Σχήµα 36. Η επικοινωνία γίνεται µέσω του πρωτοκόλλου SOAP (ενότητα 5.2).
Συσκευές που θα µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε αυτό το σύστηµα είναι προσωπικοί
υπολογιστές, ψηφιακές τηλεοράσεις, κινητά, pda, κλπ. Οι απαντήσεις που δέχεται στο σύστηµα
από τις υπηρεσίες διαδικτύου είναι XML µηνύµατα που στέλνονται µέσω του πρωτοκόλλου
SOAP τα οποία οργανώνονται στην απαραίτητη δοµή ανάλογα µε το τι επιστέφει το κάλεσµα της
συγκεκριµένης υπηρεσίας. Για παράδειγµα, η υπηρεσία που επιστρέφει τον αριθµό των µελών σε
µια κοινότητα επιστρέφει έναν αριθµό ο οποίος αποθηκεύεται σε ένα ΧΜL µήνυµα ενώ η
υπηρεσία που επιστρέφει όλες τις υποκοινότητες µιας κοινότητας επιστρέφει ένα ΧΜL µήνυµα µε
δίσδιαστατο πίνακα ο οποίος σε κάθε γραµµή περιέχει τα στοιχεία των υποκοινοτήτων.

Web Services Server
WS1

WS2

WS4

Request
External
System

WS3

WS5

...

Response

Σχήµα 36: ∆ιάγραµµα Υπηρεσιών διαδικτύου

6.5 Ανάλυση 3ου Ε=ι=έδου
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην περιγραφή ενός πρότυπου περιβάλλοντος εργασίας (User
Interface Application) του συστήµατος comism. Περιβάλλον εργασίας είναι το περιβάλλον που
παρέχεται για αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Ο χρήστης χρησιµοποιώντας το περιβάλλον αυτό
µπορεί να εκτελέσει ένα σύνολο από λειτουργίες όπως να εγγραφεί ως µέλος σε κάποια κοινότητα,
να αναζητήσει αντικείµενα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, κλπ. Το περιβάλλον εργασίας που
υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι για λόγους επίδειξης και
περιλαµβάνει ένα υπό-σύνολο της λειτουργικότητας που παρέχεται από την πλατφόρµα και
περιγράφηκε στην ενότητα 4.2.
Ο χρήστης επικοινωνεί µε το περιβάλλον εργασίας µέσω του http πρωτοκόλλου στο οποίο
στέλνει τις αιτήσεις του και αυτό έπειτα από την επικοινωνία µε τη βάση του απαντά µε τα
απαιτούµενα αποτελέσµατα. Για την επιλογή του τι θα υλοποιήσουµε στο περιβάλλον κάναµε την
παρακάτω ανάλυση απαιτήσεων:
Το σύστηµα COMISM είναι η υλοποίηση ενός µοντέλου για την υποστήριξη εικονικών
κοινοτήτων χρησιµοποιώντας βάση δεδοµένων. Οι δυνατότητες που παρέχει είναι οι εξής:
•
•

Χρήστες του συστήµατος που µπορούν να εγγράφονται ως µέλη σε κοινότητες της
αρεσκείας τους
Προφίλ και προσωπικό αρχείο µέλους για κάθε κοινότητα ξεχωριστά
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•
•
•
•
•
•
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Αντικείµενα πληροφορίας ξεχωριστά για κάθε κοινότητα
Καταγραφή των ενεργειών των µελών (αξιολόγηση, σχολιασµός)
Ιστορικό ενεργειών και προσωπικών στοιχείων µέλους
Σχέσεις µεταξύ των µελών, ρόλοι, κανόνες και προνόµια
Θέµατα συζήτησης, πίνακας ανακοινώσεων και µαυροπίνακας
Τόπος της κοινότητας
Επίπεδα πρόσβασης
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Για την κατασκευή ενός περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης για λόγους επίδειξης επιλέγουµε ποιες
από τις δυνατότητες αυτές θεωρούµε σηµαντικό να παρουσιαστούν στα πλαίσια αυτά. Ακολουθεί η
ανάλυση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης.
Για µια επίδειξη της πλατφόρµας COMISM χρειαζόµαστε οντότητες οι οποίες είναι άµεσα
συνδεδεµένες µε την έννοια της κοινότητας καθώς και αρκετά συνδεδεµένες µεταξύ τους. Για
παράδειγµα µπορούµε να παραλείψουµε την οντότητα του τόπου της κοινότητας αλλά δεν
µπορούµε να παραλείψουµε τα µέλη της κοινότητας. Ακολουθούν οι οντότητες που επιλεκτήκαν
για να χρησιµοποιηθούν στο περιβάλλον επίδειξης.
•
•
•
•
•
•
•

Χρήστες του συστήµατος - µέλη
Προφίλ
Προσωπικό αρχείο
Αντικείµενα πληροφορίας
Θέµατα συζήτησης,
Πίνακας ανακοινώσεων
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Ο χρήστης µέσω του περιβάλλοντος αυτού µπορεί να περιηγηθεί στις κοινότητες και να
αναζητήσει τις παραπάνω οντότητες. Για κάθε κοινότητα υπάρχει και η προβολή κάποιων
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την ποσότητα των παραπάνω οντοτήτων σε κάθε κοινότητα.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7.1 Εισαγωγή
Tο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην υλοποίηση της πλατοφόρµας comism. Γίνεται περιγραφή του
κάθε επίπεδου της αρχιτεκτονικής ξεχωριστά και τέλος παρουσιάζονται τα εργαλεία που
χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση του. Το µεγαλύτερο µέρος της υλοποίησης είναι η βάση
δεδοµένων που υλοποιήθηκε µαζί µε τις λειτουργίες της. Ακολουθεί η υλοποίηση των υπηρεσιών
web και του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης.
7.2 Ανάλυση 1ου Ε=ι=έδου
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην ανάλυση της υλοποίησης του 1ου επιπέδου της αρχιτεκτονικής
του συστήµατος comism που περιλαµβάνει την υλοποίηση του σχεσιακού σχήµατος µαζί µε τις
λειτουργίες του. Το σχεσιακό σχήµα υλοποιήθηκε πάνω σε Postgresql σύστηµα βάσεων
δεδοµένων (ενότητα 5.3). Χρησιµοποιήθηκε αυτό το σύστηµα λόγω του ότι είναι ανοικτού κώδικα
(open source) και επειδή οι δυνατότητες που παρέχει καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις
υλοποίησης του συστήµατος. Οι λειτουργίες του συστήµατος υλοποιήθηκαν σε µορφή
αποθηκεµένων διαδικασιών (stored procedures). Ακολουθεί το σύνολο των πινάκων που
υλοποιηθήκαν µαζί µε τα στοιχεία τους και µια µικρή περιγραφή τους.

Πίνακας Κοινότητα (Community)
O πίνακας Κοινότητα αποθηκεύει πληροφορία σχετικά µε τα στοιχεία µιας κοινότητας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ParentCommunityID

integer

Αναπαριστά την υπερ-κοινότητα της κοινότητας

Title
ShortDescription
FullDescription
CreationTime
SpatialRepresentationID

character varying
character varying
text
date
integer

DialectID
BulletinBoardID

integer
integer

Ο τίτλος της κοινότητας
Σύντοµη περιγραφή της κοινότητας
Πλήρης περιγραφή της κοινότητας
Ηµεροµηνία δηµιουργίας της κοινότητας
Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΧωρικήΑναπάρασταση
Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ∆ιάλεκτος
Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Μαυροπίνακας

Πίνακας Μέλος (Member)
Ο πίνακας Μέλος αποθηκεύει πληροφορία σχετικά µε τα στοιχεία του µέλους µιας κοινότητας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
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PersonalFileID
RegistrationDate
CommunityID
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integer
integer
date
integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Προφίλ
Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΠροσωπικόΑρχείο
Ηµεροµηνία εγγραφής του
Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Κοινότητα

Πίνακας Υ=οχρέωση (Obligation)
Ο πίνακας Υποχρέωση περιγράφει τους κανόνες και τις υποχρεώσεις των µελών που µπορούν να
ισχύουν για κάποιες κοινότητες

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ObligationID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Condition

character varying

H συνθήκη για την οποία θα ισχύσει η υποχρέωση

Action

character varying

Η ενέργεια που υποχρεούται να γίνει όταν ικανοποιείται η
συνθήκη

Name

character varying

Το όνοµα της υποχρέωσης

Πίνακας Ρόλος (Role)
Ο πίνακας ρόλος αποθηκεύει πληροφορία για του ρόλους που µπορεί να ισχύουν σε κάποιες
κοινότητες

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

RoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του ρόλου

Description

character varying

Η περιγραφή του ρόλου

Πίνακας Προνόµιο (Privilege)
Ο πίνακας Προνόµιο αποθηκεύει πληροφορία για τα προνόµια που µπορούν να αποκτήσουν τα
µέλη έχοντας κάποιο ρόλο.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

PrivilegeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του προνοµίου

Description

text

Η περιγραφή του προνοµίου
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Πίνακας ΡόλοςΠρονόµιο (RolePrivilege)
Ο πίνακας ΡόλοςΠρονόµιο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ των ρόλων και των προνοµίων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

RoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Ρόλος

PrivilegeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Προνόµιο

Πίνακας Όροι (Terms)
Ο πίνακας Όροι αποθηκεύει τους όρους ενός θησαυρού µιας διαλέκτου

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TermID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ParentID

integer

Αναπαριστά τον υπερ-όρο του όρου

Name

character varying

Το όνοµα του όρου

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του όρου

Πίνακας Συνώνυµο (Synonym)
Ο πίνακας Συνώνυµο αποθηκεύει τα συνώνυµα των όρων ενός θησαυρού

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

SynonymID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του συνωνύµου

Πίνακας ΌροιΣυνώνυµο (TermsSynonym)
Ο πίνακας ΌροιΣυνώνυµο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ όρων και συνωνύµων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TermID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Όροι

SynonymID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Συνώνυµο
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Πίνακας ΘησαυρόςΌροι (ThesaurusTerms)
Ο πίνακας ΘησαυρόςΌροι περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ θησαυρού και όρων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ThesaurusID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Θησαυρός

TermID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Όροι

Πίνακας Αντώνυµο (Antonym)
Ο πίνακας Αντώνυµο αποθηκεύει τα αντώνυµα των όρων ενός θησαυρού

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

AntonymID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του αντωνύµου

Πίνακας ΌροιΑντώνυµο (TermsAntonym)
Ο πίνακας ΌροιΑντώνυµο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ όρων και αντυνύµων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TermID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Όροι

AntonymID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Αντώνυµο

Πίνακας ΧωρικήΑνα=αράσταση (SpatialRepresentation)
Ο πίνακας ΧωρικήΑναπαράσταση αποθηκεύει την χωρική αναπαράσταση της κοινότητας και
κάποιων οντοτήτων της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

SpatialRepresentationID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ImageName

character varying

Η εικόνα που αντιστοιχεί στην χωρική
αναπαράσταση

Πίνακας ΚοινότηταΥ=οχρέωση (CommunityObligation)
Ο πίνακας ΚοινότηταΥποχρέωση περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και υποχρεώσεων.
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

ObligationID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Υποχρέωση

Πίνακας ΚοινότηταΡόλος (CommunityRole)
Ο πίνακας ΚοινότηταΡόλος περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και ρόλων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
κοινότητα

RoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Ρόλος

Πίνακας ΡόλοςΜέλος (RoleMember)
Ο πίνακας ΡόλοςΜέλος περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ ρόλου και µέλους

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

RoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Ρόλος

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

Πίνακας Θησαυρός (Thesaurus)
Ο πίνακας Θησαυρός αποθηκεύει πληροφορία για το θησαυρό όρων µιας διαλέκτου

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ThesaurusID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του θησαυρού

165

Κεφάλαιο 7

Υλοποίηση του Συστήµατος

Πίνακας ∆ιάλεκτος (Dialect)
O πίνακας ∆ιάλεκτος αποθηκεύει τη διάλεκτο µιας κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

DialectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα της διαλέκτου

Πίνακας ∆ιάλεκτοςΘησαυρός (DialectThesaurus)
Ο πίνακας ∆ιάλεκτοςΘησαυρός περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ διαλέκτου και θησαυρού.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

DialectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
∆ιάλεκτος

ThesaurusID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Θησαυρός

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίας (InformationObject)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίας αποθηκεύει πληροφορία για το αντικείµενο πληροφορίας
µιας κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του αντικειµένου πληροφορίας

ObjectTypeID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΤύποςΑντικειµένου

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου πληροφορίας

SpatialRepresentationID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΧωρικήΑναπαράσταση

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του αντικειµένου
πληροφορίας

ExpirationTime

date

Ηµεροµηνία λήξης του αντικειµένου πληροφορίας
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Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΑντικείµενοΠληροφορίας
(InformationObjectInformationObject)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΑντικείµενοΠληροφορίας περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ
αντικειµένων πληροφορίας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

FromInfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

ToInfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

Πίνακας Τύ=οςΑντικειµένου (ObjectType)
Ο πίνακας ΤύποςΑντικειµένου αποθηκεύει πληροφορία για τον τύπου ενός αντικειµένου
πληροφορίας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ObjectTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

SuperTypeID

integer

Αναπαριστά τον υπερ-τύπο του τύπου

Name

character varying

Το όνοµα του τύπου

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του τύπου

TemplateID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΦόρµαΠαρουσίασης

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΚοινότητα (InformationObjectCommunity)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΚοινότητα περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και
αντικειµένων πληροφορίας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα
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Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΜέλος (InformationObjectMember)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΜέλος περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ µέλους και
αντικειµένων πληροφορίας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

Πίνακας ΘεµατικήΕνότητα (Category)
Ο πίνακας ΘεµατικήΕνότητα αποθηκεύει πληροφορία για τις θεµατικές ενότητες µιας κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ParentCategoryID

integer

Αναπαριστά την υπερ-θεµατική ενότητα

Title

character varying

Ο τίτλος της θεµατικής ενότητας

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή της θεµατικής ενότητας

Πίνακας ΛέξηΚλειδί (Keyword)
Ο πίνακας ΛέξηΚλειδί αποθηκεύει πληροφορία για τις λέξεις κλειδιά µιας κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

KeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ParentID

integer

Αναπαριστά την υπερ-λέξη κλειδί

Name

character varying

Το όνοµα της λέξης κλειδί
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Πίνακας ΘεµατικήΕνότηταΛέξηΚλειδί (CategoryKeyword)
O πίνακας ΘεµατικήΕνότηταΛέξηΚλειδί περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ θεµατικής ενότητας και
λέξης κλειδί.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΘεµατικήΕνότητα

KeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα λέξη
κλειδί

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΛέξηΚλειδί (InformationObjectKeyword)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΛέξηΚλειδί περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ αντικειµένου
πληροφορίας και λέξης κλειδί..

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

KeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΛέξηΚλειδί

Weight

real

Το βάρος της λέξης κλειδί (πόσο % περιγράφει καλά το αντικείµενο
πληροφορίας)

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΘεµατικήΕνότητα (InformationObjectCategory)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΘεµατικήΕνότητα περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ
αντικειµένου πληροφορίας και θεµατικής ενότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

CategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΘεµατικήΕνότητα
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Πίνακας Περιγραφή (Description)
Ο πίνακας Περιγραφή αποθηκεύει την περιγραφή ενός αντικειµένου πληροφορίας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

DescriptionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

InfoObjectID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΑντικείµενοΠληροφορίας

Body

text

Το περιεχόµενο της περιγραφής

TemplateID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΦόρµαΠαρουσίασης

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας της περιγραφής

ExpirationTime

date

Ηµεροµηνία λήξης της περιγραφής

Πίνακας ΦόρµαΠαρουσίασης (Template)
Ο πίνακας ΦόρµαΠαρουσίασης αποθηκεύει πληροφορία για τη φόρµα παρουσίασης των
αντικειµένων πληροφορίας µιας κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TemplateID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

TemplateSpecification

text

Τα χαρακτηριστικά της φόρµας παρουσίασης

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίας∆ηµιουργός (InformationObjectCreator)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίας∆ηµιουργός περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ αντικειµένου
πληροφορίας και δηµιουργού (µέλους).

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

CreatorID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος
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Πίνακας Τύ=οςΣχέσης (RelationshipType)
Ο πίνακας ΤύποςΣχέσης αποθηκεύει πληροφορία για τους τύπους σχέσεων των κοινοτήτων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

RelationshipTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του τύπου σχέσης

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του τύπου σχέσης

Πίνακας ∆ικαίωµα (Right)
Ο πίνακας ∆ικαίωµα αποθηκεύει πληροφορία για τα δικαιώµατα των µελών που αποκτούν
έχοντας µια σχέση µεταξύ τους

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

RightID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του δικαιώµατος

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του δικαιώµατος

Πίνακας Σχέση (Relationship)
Ο πίνακας σχέση αποθηκεύει πληροφορία για τις σχέσεις που έχουν µεταξύ τους τα µέλη µιας
κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberOneID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

MemberTwoID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

RelationshipTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΤύποςΣχέσης
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Πίνακας ΕνδιαφέρονταΛέξηΚλειδί (InterestsKeyword)
Ο πίνακας ΕνδιαφέρονταΛέξηΚλειδί περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ ενδιαφερόντων και λέξεων
κλειδιών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ProfileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Ενδιαφέροντα

CategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Ενδιαφέροντα

KeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΛέξηΚλειδί

Weight

double precision

Το βάρος της λέξης κλειδί (το πόσο % την περιγράφει)

Πίνακας ΚοινότηταΤύ=οςΣχέσης (CommunityRelationshipType)
Ο πίνακας ΚοινότηταΤύποςΣχέσης περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και τύπων
σχέσεων.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

RelationshipTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΤύποςΣχέσης

Πίνακας ΡόλοςΥ=οχρέωση (RoleObligation)
Ο πίνακας ΡόλοςΥποχρέωση περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ ρόλων και υποχρεώσεων.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

RoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Ρόλος

ObligationID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Υποχρέωση

Πίνακας Ενέργεια (Action)
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Ο πίνακας Ενέργεια αποθηκεύει τις ενέργειες των µελών σε µια κοινότητα

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

CommunityID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Κοινότητα

ActionTypeID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΤύποςΕνέργειας

ActorID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Μέλος

Timestamp

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας της

Πίνακας Τύ=οςΕνέργειας (ActionType)
Ο πίνακας ΤύποςΕνέργειας αποθηκεύει πληροφορία για τους τύπους των ενεργειών

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

Πίνακας ΣχετικήΕνέργεια (RelatedAction)
Ο πίνακας ΣχετικήΕνέργεια περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ των ενεργειών

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

FromActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Ενέργεια

ToActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Ενέργεια

Πίνακας Σχολίο (Comment)
Ο πίνακας Σχόλιο αποθηκεύει πληροφορία για τις ενέργειες που είναι τύπου «Σχόλιο»

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

CommentText

text

To περιεχόµενο του σχόλιου που αφορά τη συγκεκριµένη ενέργεια
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Πίνακας Αξιολόγηση (Rating)
Ο πίνακας Αξιολόγηση αποθηκεύει πληροφορία για τις ενέργειες που είναι τύπου «Αξιολόγηση»

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Ενέργεια

Ranking

double precision

Η βαθµολογία που αντιστοιχεί σε αυτή την ενέργεια

Πίνακας Εξουσιοδότηση (Authorization)
Ο πίνακας Εξουσιοδότηση αποθηκεύει πληροφορία για το ποια µέλη έχουν την εξουσιοδότηση
να εκτελέσουν κάποιους τύπους ενεργειών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΤύποςΕνέργειας

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
(ActionRelDLInfoObject)
O πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης αποθηκεύει
πληροφορία για τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης τα οποία σχετίζονται µε
ενέργειες των µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΜέλος (ActionRelMember)
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O πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΜέλος αποθηκεύει πληροφορία για τα µέλη για τα οποία αφορούν
ενέργειες των µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΑντικείµενοΠληροφορίας (ActionRelInfoObject)
O πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΑντικείµενοΠληροφορίας αποθηκεύει πληροφορία για αντικείµενα
πληροφορίας της κοινότητας για τα οποία αφορούν οι ενέργειες των µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΘέµαΣυζήτησης (ActionRelTopicOfD)
O πίνακας ΕνέργειαΣχετικόΘέµαΣυζήτησης αποθηκεύει πληροφορία για θέµατα συζήτησης για
τα οποία αφορούν ενέργειες των µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Ενέργεια

TopicOfDiscussionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΘέµαΣυζήτησης

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικήΑνακοίνωση (ActionRelAnnouncement)
O πίνακας ΕνέργειαΣχετικήΑνακοίνωση αποθηκεύει πληροφορία για ανακοινώσεις για τις οποίες
αφορούν ενέργειες των µελών.
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

AnnouncementID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ανακοίνωση

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικήΓνώµη (ActionRelOpinion)
O πίνακας ΕνέργειαΣχετικήΓνώµη αποθηκεύει πληροφορία για γνώµες των µελών για τις οποίες
αφορούν ενέργειες των µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

OpinionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Γνώµη

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικόςΡόλος (ActionRelRole)
O πίνακας ΕνέργειαΣχετικόςΡόλος αποθηκεύει πληροφορία για ρόλους για τις οποίες αφορούν
ενέργειες των µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

RoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Ρόλος

Πίνακας ΕνέργειαΣχετικήΘεµατικήΕνότητα (ActionRelCategory)
O πίνακας ΕνέργειαΣχετικήΘεµατικήΕνότητα αποθηκεύει πληροφορία για θεµατικές ενότητες
για τις οποίες αφορούν ενέργειες των µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ενέργεια

CategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΘεµατικήΕνότητα
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Πίνακας Προσω=ικόΑρχείο (PersonalFile)
Ο πίνακας ΠροσωπικόΑρχείο αποθηκεύει πληροφορία για το προσωπικό αρχείο µέλους

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

PersonalFileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας τους

LastUpdate

date

Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης του

Πίνακας Ε=ί=εδοΠρόσβασης (AccessLevel)
Ο πίνακας ΕπίπεδοΠρόσβασης αποθηκεύει τα επίπεδα πρόσβασης που µπορούν να ισχύουν κατά
την πρόσβαση στους φακέλους του προσωπικού αρχείου µέλους

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

AccessLevelID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

Πίνακας ΑρχείοΑντικείµενοΠρόσβαση (FileObjectAccess)
Ο πίνακας ΑρχείοΑντικείµενοΠρόσβαση αποθηκεύει πληροφορία για το ποια αντικείµενα
συνδέονται σε ποιο προσωπικό αρχείο και µε τι επίπεδο πρόσβασης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

PersonalFileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠροσωπικόΑρχείο

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

AccessLevelID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΕπίπεδοΠρόσβασης

Πίνακας ΜέλοςΑρχείοΠρόσβαση (MemberFileAccess)
Ο πίνακας ΜέλοςΑρχείοΠρόσβαση αποθηκεύει πληροφορία για το ποιο µέλος έχει τι πρόσβαση
σε ποια προσωπικά αρχεία
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος.

PersonalFileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠροσωπικόΑρχείο

AccessLevelID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΕπίπεδοΠρόσβασης

Πίνακας Προφίλ (Profile)
Ο πίνακας Προφίλ αποθηκεύει πληροφορία για το προφίλ των µελών της κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ProfileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

LastUpdate

date

Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης του

Πίνακας Ενδιαφέροντα (Interests)
Ο πίνακας Ενδιαφέροντα αποθηκεύει πληροφορία για τα ενδιαφέροντα του µέλους µιας
κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ProfileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Προφίλ

CategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Θεµατική Ενότητα

Πίνακας Συµµετοχή (Participation)
Ο πίνακας Συµµετοχή αποθηκεύει πληροφορία για τη συµµετοχή των µελών σε θέµατα
συζήτησης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TopicOfDiscussionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΘέµαΣυζήτησης
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MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Μέλος

RegistrationDate

date

Ηµεροµηνία εγγραφής του στο θέµα αυτό

Πίνακας Μήνυµα (Message)
Ο πίνακας Μήνυµα αποθηκεύει πληροφορία για τα µηνύµατα των µελών σε θέµατα συζήτησης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MessageID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

AnswerToMessageID

integer

Αναπαριστά την απάντηση σε άλλο µήνυµα

MemberID

integer

Το ID του µέλους του έγραψε αυτό το µήνυµα

MessageBody

text

Το περιεχόµενο του µηνύµατος

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

Πίνακας ΠίνακαςΑνακοινώσεων (BulletinBoard)
Ο πίνακας ΠίνακαςΑνακοινώσεων αποθηκεύει πληροφορία για τους πίνακες ανακοινώσεων των
κοινοτήτων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

BulletinBoardID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

Πίνακας ΠεριοχήΑνακοινώσεων (BulletinBoardArea)
Ο πίνακας ΠεριοχήΑνακοινώσεων αποθηκεύει τις περιοχές του πίνακα ανακοινώσεων της
κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

BulletinBoardAreaID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

SuperAreaID

integer

Αναπαριστά την υπερ-περιοχή ανακοινώσεων

BulletinBoardID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΠίνακαςΑνακοινώσεων
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CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας της

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή της

Πίνακας Ανακοίνωση (Announcement)
Ο πίνακας Ανακοίνωση αποθηκεύει τις ανακοινώσεις των περιοχών ανακοινώσεων

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

AnnouncementID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

AnnouncementBody

text

Το περιεχόµενο της ανακοίνωσης

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας της

ExpirationTime

date

Ηµεροµηνία λήξης της

Πίνακας ΑνακοίνωσηΠεριοχήΑνακοινώσεων (AnnouncementBulletinBoardArea)
Ο πίνακας ΑνακοίνωσηΠεριοχήΑνακοινώσεων περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ περιοχών
ανακοινώσεων και ανακοινώσεων.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

AnnouncementID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Ανακοίνωση

BulletinBoardAreaID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠεριοχήΑνακοινώσεων

Πίνακας Μαυρο=ίνακας (Blackboard)
Ο πίνακας Μαυροπίνακας αποθηκεύει πληροφορία για τον µαυροπίνακα της κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

BlackboardID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

CommunityID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Κοινότητα

Title

character varying Ο τίτλος του

CreationTime

date

ShortDescription

character varying Σύντοµη περιγραφή του

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του
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Πίνακας ΚοινότηταΤύ=οςΕνέργειας (CommunityActionType)
Ο πίνακας ΚοινότηταΤύποςΕνέργειας αποθηκεύει πληροφορία για το ποιοι τύποι ενέργειας
µπορούν να εκτελούνται σε ποιες κοινότητες

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

ActionTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΤύποςΕνέργειας

Πίνακας Γνώµη (Opinion)
Ο πίνακας Γνώµη αποθηκεύει τις γνώµες των µελών που παρουσιάζονται στον µαυροπίνακα

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OpinionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

BlackboardID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Μαυροπίνακας

MemberID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Μέλος

OpinionBody

text

Το περιεχόµενο της γνώµης

Πίνακας ΘέµαΣυζήτησηςΜήνυµα (TopicOfDiscussionMessage)
Ο πίνακας ΘέµαΣυζήτησηςΜήνυµα αποθηκεύει πληροφορία για το ποιο µήνυµα ανήκει σε ποιο
θέµα συζήτησης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TopicOfDiscussionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΘέµαΣυζήτησης

MessageID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μήνυµα

Πίνακας ΜήνυµαΛέξηΚλειδί (MessageKeyword)
Ο πίνακας ΜήνυµαΛέξηΚλειδί αποθηκεύει πληροφορία για το ποια λέξη κλειδί περιγράφει ποιο
µήνυµα.
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MessageID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Μήνυµα

KeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΛέξηΚλειδί

Πίνακας ΣυµµετοχήΛέξηΚλειδί (ParticipationKeyword)
Ο πίνακας ΣυµµετοχήΛέξηΚλειδί αποθηκεύει πληροφορία για το ποια λέξη κλειδί περιγράφει
ποια συµµετοχή µέλους σε θέµα συζήτησης.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TopicOfDiscussionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Συµµετοχή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα Συµµετοχή

KeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΛέξηΚλειδί

Πίνακας ΘέµαΣυζήτησης (TopicOfDiscussion)
Ο πίνακας ΘέµαΣυζήτησης αποθηκεύει πληροφορία για τα θέµατα συζήτησης της κοινότητας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

TopicOfDiscussionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

CommunityID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Κοινότητα

ParentID

integer

Αναπαριστά το υπερ-θέµα συζήτησης του θέµατος
συζήτησης

Title

character varying

Ο τίτλος του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

Πίνακας Τό=ος (Place)
Ο πίνακας Τόπος αποθηκεύει πληροφορία για τον τόπο της κοινότητας
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

PlaceID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

CommunityID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Κοινότητα

Name

character varying

Το όνοµα του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

Πίνακας Περιοχή (Area)
Ο πίνακας Περιοχή αποθηκεύει πληροφορία για τις περιοχές του τόπου της κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

AreaID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

SuperAreaID

integer

Αναπαριστά την υπερ-περιοχή της περιοχής

PlaceID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Τόπος

Name

character varying

Το όνοµα της

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή της

Πίνακας Κτίριο (Building)
Ο πίνακας Κτίριο αποθηκεύει πληροφορία για τα Κτίρια του τόπου της κοινότητας

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

BuildingID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

AreaID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Περιοχή

Name

character varying

Το όνοµα του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

Πίνακας ∆ωµάτιο (Room)
Ο πίνακας ∆ωµάτιο αποθηκεύει πληροφορία για τα δωµάτια των κτιρίων του τόπου της
κοινότητας
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

RoomID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

SuperRoomID

integer

Αναπαριστά το υπερ-δωµάτιο του δωµατίου

BuildingID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Κτίριο

character varying

Το όνοµα του

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

Name
ShortDescription

Πίνακας ΚοινότηταΠεριοχή (CommunityArea)
Ο πίνακας ΚοινότηταΠεριοχή περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και περιοχής.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

AreaID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Περιοχή

Πίνακας ΚοινότηταΚτίριο (CommunityBuilding)
Ο πίνακας ΚοινότηταΚτίριο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και κτιρίου

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

BuildingID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κτίριο

Πίνακας Κοινότητα∆ωµάτιο (CommunityRoom)
Ο πίνακας Κοινότητα∆ωµάτιο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και δωµατίου.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

184

Κεφάλαιο 7

RoomID

Υλοποίηση του Συστήµατος

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
∆ωµάτιο

Πίνακας ΜέλοςΤό=ος (MemberPlace)
Ο πίνακας ΜέλοςΤόπος αποθηκεύει περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ µέλους και τόπου.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

PlaceID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Τόπος

Πίνακας ΜέλοςΠεριοχή (MemberArea)
Ο πίνακας ΜέλοςΠεριοχή περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ µέλους και περιοχής.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

AreaID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Περιοχή

Πίνακας Μέλος∆ωµάτιο (MemberRoom)
Ο πίνακας Μέλος∆ωµάτιο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ µέλους και δωµατίου.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

RoomID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
∆ωµάτιο

Πίνακας ΑντικειµένοΠληροφορίαςΤό=ος (InfoObjectPlace)
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Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΤόπος περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ αντικειµένου
πληροφορίας και τόπου

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

PlaceID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Τόπος

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΠεριοχή (InfoObjectArea)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΠεριοχή περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ αντικείµενου
πληροφορίας και περιοχής.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

AreaID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Περιοχή

Πίνακας ΜέλοςΚτίριο (MemberBuilding)
Ο πίνακας ΜέλοςΚτίριο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ µέλους και κτιρίου

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μέλος

BuildingID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κτίριο

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΚτίριο (InfoObjectBuilding)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΚτίριο περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ αντικειµένου
πληροφορίας και κτιρίου.
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

BuildingID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κτίριο

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίας∆ωµάτιο (InfoObjectRoom)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίας∆ωµάτιο αποθηκεύει περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ
αντικειµένου πληροφορίας και δωµατίου.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

RoomID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
∆ωµάτιο

Πίνακας ΕκτεταµένοΠροφίλ (ExtendedProfile)
Ο πίνακας ΕκτεταµένοΠροφίλ αποθηκεύει πληροφορία για το εκτεταµένο προφίλ του µέλους της
κοινότητας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ExtendedProfileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ProfileID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Προφίλ

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας

LastUpdate

date

Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης

Πίνακας ΜέλοςΧρήστης (MemberUser)
Ο πίνακας ΜέλοςΧρήστης περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ µέλους και χρήστη

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
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Μέλος
UserID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Χρήστης

Πίνακας Χρήστης (User)
Ο πίνακας Χρήστης αποθηκεύει πληροφορία για το χρήστη του συστήµατος

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

UserID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Username

character varying

Το ψευδώνυµο του χρήστη για την πρόσβαση στο
σύστηµα

Password

character varying

Ο κωδικός πρόσβασης στο σύστηµα

FirstName

character varying

Το όνοµα του

LastName

character varying

Το επίθετο του

Sex

bit

Το φύλο του

email

character varying

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

FullDescription

text

Πλήρης περιγραφή του

Πίνακας Προσω=ικόΑρχείοΦάκελος (PersonalFileFolder)
Ο πίνακας ΠροσωπικόΑρχείοΦάκελος περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ προσωπικού αρχείου και
φακέλου

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

PersonalFileID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠροσωπικόΑρχείο

FolderID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Φάκελος
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Πίνακας Φάκελος (Folder)
Ο πίνακας Φάκελος αποθηκεύει πληροφορία για τους φακέλους των προσωπικών αρχείων µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

FolderID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ParentID

integer

Αναπαριστά τον υπερ-φάκελο του φακέλου

Name

character varying

Το όνοµα του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

AccessLevelID

integer

Επίπεδο πρόσβασης για το συγκεκριµένο φάκελο

Πίνακας ΦάκελοςΑντικείµενοΠρόσβαση (FolderObjectAccess)
Ο πίνακας ΦάκελοςΑντικείµενοΠρόσβαση αποθηκεύει πληροφορία για τα επίπεδα πρόσβασης
των αντικειµένων πληροφορίας στους φακέλους των προσωπικών αρχείων µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

FolderID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Φάκελος

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

AccessLevelID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΕπίπεδοΠρόσβασης

Πίνακας ΦάκελοςΘέµαΣυζήτησηςΠρόσβαση (FolderTopicOfDAccess)
Ο πίνακας ΦάκελοςΘέµαΣυζήτησης Πρόσβαση αποθηκεύει πληροφορία για τα επίπεδα
πρόσβασης σε θέµατα συζήτησης στους φακέλους των προσωπικών αρχείων µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

FolderID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Φάκελος

InfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίας

AccessLevelID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΕπίπεδοΠρόσβασης
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Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (DLInfoObject)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης αποθηκεύει πληροφορία για το
αντικείµενο πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

DLObjectTypeID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΤύποςΑντικειµένουΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Created

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

Πίνακας Τύ=οςΣχέσης (TypeOfRelation)
Ο πίνακας ΤύποςΣχέσης αποθηκεύει πληροφορία για τη σχέση που µπορούν να έχουν τα
αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης µεταξύ τους η οποία δεν αφορά σχετικό
υλικό αλλά εσωτερικά θέµατα δοµής του αντικειµένου.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

FromURI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

ToURI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

RelType

character varying

Ο τύπος της σχέσης που έχουν

Πίνακας Θέµα (Subject)
Ο πίνακας Θέµα αποθηκεύει πληροφορία για τα θέµατα των αντικειµένων πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

SubjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ParentID

integer

Αναπαριστά το υπερ-θέµα του θέµατος

Name

character varying

Το όνοµα του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του
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Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΘέµα (DLInfoObjectSubject)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΘέµα περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ
αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης και θέµατος.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

SubjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Θέµα

Πίνακας ΘέµαΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (SubjectDLKeyword)
Ο πίνακας ΘέµαΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ θέµατος και
λέξης κλειδί.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

SubjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Θέµα

DLKeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (DLKeyword)
Ο πίνακας ΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης αποθηκεύει πληροφορία για τις λέξεις κλειδιά που
συνδέονται µε αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

DLKeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ParentID

integer

Αναπαριστά την υπερ-λέξη κλειδί της λέξης κλειδί

Name

character varying

Το όνοµα της

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
(DLInfoObjectDLKeyword)
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Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ αντικειµένων πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης και λέξεων
κλειδιών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

DLKeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΛέξηΚλειδίΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΣχετικόςΧρήστης
(DLInfoObjectRelUser)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΣχετικόςΧρήστης αποθηκεύει
πληροφορία για τους σχετικούς χρήστες µε τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

UserID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Χρήστης

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨΒΣχετικόςΧρήστηςΛέξηΚλειδίΨΒ
(DLInfoObjectRelUserDLKeyword)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨΒΣχετικόςΧρήστηςΛέξηΚλειδίΨΒ αποθηκεύει
πληροφορία για τις λέξεις κλειδιά που περιγράφουν τις σχέσεις των χρηστών µε τα αντικείµενα
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

UserID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Χρήστης

DLKeywordID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΛέξηςΚλειδί
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Πίνακας DLInfoObjectCreator
(ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης∆ηµιουργός)
O πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης∆ηµιουργός αποθηκεύει πληροφορία
για τους δηµιουργούς των αντικειµένων πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

UserID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Χρήστης

Πίνακας ΕνεργόΑντικείµενο (ActiveObject)
Ο πίνακας ΕνεργόΑντικείµενο αποθηκεύει πληροφορία για τα αντικείµενα πληροφορίας της
ψηφιακής βιβλιοθήκης που είναι ακόµα ενεργά στην κοινότητα.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

ActiveObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Πίνακας ΠεριγραφήΑντικειµένου (ObjectDescription)
Ο πίνακας ΠεριγραφήΑντικειµένου αποθηκεύει πληροφορία για την περιγραφή των αντικειµένων
πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

DescriptionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

URI

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Body

text

Το περιεχόµενο της περιγραφής

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργία της

DLTemplateID

integer

ObjectTypeID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΦόρµαΠαρουσίασηςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΤύποςΑντικειµένουΠληροφορίας
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DLSpatialRepresentationID

integer

Το ID της χωρικής αναπαράστασης του

ExpirationTime

Date

Η ηµεροµηνία λήξης της

Πίνακας Τύ=οςΑντικειµένουΠληροφόριας (InfoObjectType)
Ο πίνακας ΤύποςΑντικειµένουΠληροφορίας αποθηκεύει τον τύπο του αντικειµένου πληροφορίας
της κοινότητας στην περίπτωση που έχει µεταφερθεί στην ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

ObjectTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

SuperTypeID

integer

Αναπαριστά τον υπερ-τύπου του τύπου

Name

character varying

Το όνοµα του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

DLTemplateID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΦόρµαΠαρουσίασηςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΧωρικήΑνα=αράστασηΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (DLSpatialRepresentation)
O πίνακας ΧωρικήΑναπαράστασηΨηφιακήςΒιβλιοθήκης αποθηκεύει την χωρική αναπαράσταση
των οντοτήτων της κοινότητας στην περίπτωση που µεταφερθούν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

SpatialRepresentationID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ImageName

character varying

Το όνοµα της εικόνας που αντιστοιχεί στη χωρική
αναπαράσταση αυτή

Πίνακας ΦόρµαΠαρουσίασηςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (DLTemplate)
Ο πίνακας ΦόρµαΠαρουσίασηςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης αποθηκεύει πληροφορία για τις φόρµες
παρουσίασης των οντοτήτων της κοινότητας στην περίπτωση που µεταφερθούν στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή
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DLTemplateID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

TemplateSpecification

text

Τα χαρακτηριστικά της φόρµας παρουσίασης

Πίνακας Τύ=οςΑντικειµένουΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (DLObjectType)
Ο πίνακας ΤύποςΑντικειµένουΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης αποθηκεύει πληροφορία για
τους τύπους των αντικειµένων πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

DLObjectTypeID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

DLTemplateID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΦόρµαΠαρουσίασηςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΣχετικόΥλικό (RelatedMaterial)
Ο πίνακας ΣχετικόΥλικό αποθηκεύει πληροφορία για τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής
βιβλιοθήκης τα οποία περιέχουν υλικό σχετικό µεταξύ τους

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

FromDLInfoObjectURI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

ToDLInfoObjectURI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΚοινότητα
(DLInfoObjectCommunity)
Ο πίνακας ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκηςΚοινότητα περιγράφει τη συσχέτιση
µεταξύ αντικειµένων πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης και κοινότητας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
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integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

Πίνακας ΚοινότηταΠρώηνΜέλος (CommunityOldMember)
Ο πίνακας ΚοινότηταΠρώηνΜέλος περιγράφει τη συσχέτιση µεταξύ κοινότητας και πρώην
µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

OldMemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα ΠρώηνΜέλος

Πίνακας ΠρώηνΜέλος (OldMember)
Ο πίνακας ΠρώηνΜέλος αποθηκεύει πληροφορία για τα πρώην µέλη των κοινοτήτων (ιστορικό
της κοινότητας).

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldMemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

FirstName

character varying

Το όνοµα του

LastName

character varying

Το επίθετο του

Sex

bit

Το φύλο του

Email

character varying

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

FullDescription

text

Πλήρης περιγραφή του

RegistrationDate

date

Ηµεροµηνία εγγραφής του

UnRegistrationDate

date

Ηµεροµηνία διαγραφής του από την κοινότητα

Πίνακας ΠρώηνΡόλος (OldRole)
Ο πίνακας ΠρώηνΡόλος αποθηκεύει πληροφορία για τους ρόλους που είχαν τα πρώην µέλη των
κοινοτήτων.
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldRoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του ρόλου

Description

character varying

Η περιγραφή του

Πίνακας ΠρώηνΡόλοςΠρώηνΜέλοςΚοινότητα (OldRoleOldMemberCommunity)
Ο πίνακας ΠρώηνΡόλοςΠρώηνΜέλοςΚοινότητα αποθηκεύει πληροφορία για το ρόλο που είχαν
τα πρώην µέλη των κοινοτήτων.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CommunityID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα

OldRoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠρώηνΡόλος

OldMemberID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Κοινότητα ΠρώηνΜέλος

Πίνακας ΠαλιάΕνέργεια (OldAction)
Ο πίνακας ΠαλιάΕνέργεια αποθηκεύει πληροφορία για τις ενέργειες των πρώην µελών

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ActionTypeTitle

character varying

Το όνοµα του τύπου της

OldMemberID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΠρώηνΜέλος

Timestamp

date

Ηµεροµηνία εκτέλεσης της

Πίνακας ΠρώηνΣχόλιο (OldComment)
Ο πίνακας ΠρώηνΣχόλιο αποθηκεύει πληροφορία για ενέργειες των πρώην µελών οι οποίες ήταν
σχολιασµός.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή
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OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΕνέργεια

CommentText

text

Το περιεχόµενο του σχολιασµού

Πίνακας ΠρώηνΑξιολόγηση (OldRating)
Ο πίνακας ΠρώηνΑξιολόγηση αποθηκεύει πληροφορία για ενέργειες των πρώην µελών οι οποίες
ήταν αξιολόγηση.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΠαλιάΕνέργεια

Ranking

double precision

Το περιεχόµενο της αξιολόγησης

Πίνακας ΠρώηνΑντικείµενοΠληροφορίας (OldInformationObject)
O πίνακας ΠρώηνΑντικείµενοΠληροφορίας αποθηκεύει πληροφορία για τα αντικείµενα
πληροφορίας της κοινότητας που έχουν σχέση µε τις ενέργειες των πρώην µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldInfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του

ObjectTypeTitle

character varying

Ο τίτλος του τύπου του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

ExpirationTime

date

Ηµεροµηνία λήξης του

Πίνακας ΑνακοίνωσηΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
(AnnouncementDLInfoObject)
O πίνακας ΑνακοίνωσηΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης περιγράφει τη συσχέτιση
µεταξύ ανακοίνωσης και αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

AnnouncementID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
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Ανακοίνωση
URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΓνώµηΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (OpinionDLInfoObject)
O πίνακας ΓνώµηΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης περιγράφει τη συσχέτιση
µεταξύ γνώµης και αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OpinionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Γνώµη

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΜήνυµαΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
(MessageDLInfoObject)
O πίνακας ΜήνυµαΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης περιγράφει τη συσχέτιση
µεταξύ µηνυµάτων και αντικειµένου πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

MessageID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Μήνυµα

URI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας Γεγονός (Event)
O πίνακας Γεγονός αποθηκεύει τα γεγονότα του συστήµατος για τα οποία µπορούν να οριστούν
κανόνες εκτέλεσης ενεργειών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

EventID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Name

character varying

Το όνοµα του

Description

character varying

Περιγραφή
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Πίνακας Συνθήκη (Condition)
O πίνακας Συνθήκη αποθηκεύει τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν κατά την εκτέλεση µιας
ενέργειας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

PreConditionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

ActionTypeID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα ΤύποςΕνέργειας

TableName

character varying

Το όνοµα του πίνακα που εξετάζεται

TableAttribute

character varying

Το όνοµα του στοιχείου του πίνακα που εξετάζεται

Operator

character varying

Ο χειριστής σύγκρισης (ίσο, µικρότερο, µεγαλύτερο, κλπ)
του στοιχείου του πίνακα µε κάποια τιµή

Value

character varying

Η τιµή µε την οποία συγκρίνεται

Πίνακας ΚανόνεςΕκτέλεσηςΕνέργειας (ActionRules)
O πίνακας ΚανόνεςΕκτέλεσηςΕνέργειας αποθηκεύει του κανόνες κατά την εκτέλεση των
ενεργειών των µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

CustomizationRuleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

MemberID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Μέλος

Name

character varying

Το όνοµα του

Requirement

character varying

Ο λόγος που υπάρχει αυτός ο κανόνας

EventID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Γεγονός

PreConditionID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Συνθήκη

ActionID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Ενέργεια

Πίνακας ΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης (OldDLInfoObject)
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O πίνακας ΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης αποθηκεύει πληροφορία για
αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης που σχετίζονται µε ενέργειες των πρώην
µελών.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldURI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

Created

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

DLObjectTypeTitle

character varying

Ο τίτλος του τύπου του

Πίνακας ΠαλιόΘέµαΣυζήτησης (OldTopicOfDiscussion)
O πίνακας ΠαλιόΘέµαΣυζήτησης αποθηκεύει πληροφορία για τα θέµατα συζήτησης της
κοινότητας που σχετίζονται µε ενέργειες των πρώην µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldTopicOfDiscussionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος του

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή του

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας του

Πίνακας ΠαλιάΑνακοίνωση (OldAnnouncement)
O πίνακας ΠαλιάΑνακοίνωση αποθηκεύει πληροφορία για τις ανακοινώσεις της κοινότητας που
σχετίζονται µε τις ενέργειες των πρώην µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldAnnouncementID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

AnnouncementBody

text

Το περιεχόµενο της ανακοίνωσης

CreationTime

date

Ηµεροµηνία δηµιουργίας της

ExpirationTime

date

Ηµεροµηνία λήξης της

Πίνακας ΠαλιάΓνώµη (OldOpinion)
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Ο πίνακας ΠαλιάΓνώµη αποθηκεύει πληροφορία για τις γνώµες του µαυροπίνακα που σχετίζονται
µε ενέργειες των πρώην µελών της κοινότητας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldOpinionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

BlackboardTitle

integer

Ο τίτλος του µαυροπίνακα στον οποίο βρισκόταν

UserID

integer

Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα Χρήστης

OpinionBody

text

Το περιεχόµενο της

Πίνακας ΠαλιάΘεµατικήΕνότητα (OldCategory)
O πίνακας ΠαλιάΘεµατικήΕνότητα αποθηκεύει πληροφορία για θεµατικές ενότητες της
κοινότητας οι οποίες έχουν σχέση µε τις ενέργειες των πρώην µελών της

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldCategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

Title

character varying

Ο τίτλος της

ShortDescription

character varying

Σύντοµη περιγραφή της

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικήΠαλιάΑνακοίνωση (OldActionRelOldAnnouncement)
O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικήΠαλιάΑνακοίνωση αποθηκεύει πληροφορία για τις
ανακοινώσεις της κοινότητας για τις οποίες σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΠαλιάΕνέργεια

OldAnnouncementID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΠαλιάΑνακοίνωση

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικήΠαλιάΘεµατικήΕνότητα (OldActionRelOldCategory)
O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικήΠαλιάΘεµατικήΕνότητα αποθηκεύει πληροφορία για τις
θεµατικές ενότητες της κοινότητας για τις οποίες σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην µελών της.
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Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. . Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΕνέργεια

OldCategoryID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. . Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΘεµατικήΕνότητα

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
(OldActionRelOldDLInfoObject)
O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης
αποθηκεύει πληροφορία για τα αντικείµενα πληροφορίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης για τα οποία
σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. . Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΕνέργεια

OldURI

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. . Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίαςΨηφιακήςΒιβλιοθήκης

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίας
(OldActionRelOldInfoObject)
O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίας αποθηκεύει πληροφορία για
τα αντικείµενα πληροφορίας της κοινότητας για τα οποία σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην
µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΠαλιάΕνέργεια

RelOldInfoObjectID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΠαλιόΑντικείµενοΠληροφορίας

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόςΧρήστης (OldActionRelUser)
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O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόςΧρήστης αποθηκεύει πληροφορία για τους χρήστες του
συστήµατος για τους οποίους σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΕνέργεια

RelUserID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
Χρήστης

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικήΠαλιάΓνώµη (OldActionRelOldOpinion)
O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικήΠαλιάΓνώµη αποθηκεύει πληροφορία για τις γνώµες των µελών
για τα οποίες σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην µελών της κοινότητας.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΕνέργεια

OldOpinionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΓνώµη

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόςΠαλιόςΡόλος (OldActionRelOldRole)
O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόςΠαλιόςΡόλος αποθηκεύει πληροφορία για τους ρόλους της
κοινότητας για τους οποίους σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιάΕνέργεια

OldRoleID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον πίνακα
ΠαλιόςΡόλος

Πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόΠαλιόΘέµαΣυζήτησης (OldActionRelOldTopicOfD)
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O πίνακας ΠαλιάΕνέργειαΣχετικόΠαλιόΘέµαΣυζήτησης αποθηκεύει πληροφορία για τα θέµατα
συζήτησης της κοινότητας για τα οποία σχετίζονται οι ενέργειες των πρώην µελών της.

Όνοµα Πεδίου

Τύ=ος

Περιγραφή

OldActionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΠαλιάΕνέργεια

OldTopicOfDiscussionID

integer

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Εξωτερικό κλειδί στον
πίνακα ΠαλιόΘέµαΣυζήτησης

7.3 Ανάλυση 2ΟΥ Ε=ι=έδου
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην ανάλυση του 2ου επιπέδου της υλοποίησης του συστήµατος
comism το οποίο είναι η υλοποίηση των υπηρεσιών διαδικτύου. Με τη χρήση των υπηρεσιών
διαδικτύου είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήµατος από ένα εξωτερικό
σύστηµα. Όλες οι σύνθετες λειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί στην ανάλυση απαιτήσεων
(primary task – ενότητα 4.2) µαζί µε όσες θεωρήθηκαν απαραίτητο να προστεθούν για τη χρήση
σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης (π.χ. ανάκτηση στοιχείων κοινότητας;) υλοποιήθηκαν σε
µορφή υπηρεσιών διαδικτύου έτσι ώστε να µπορούν να επικαλεστούν από ένα εξωτερικό σύστηµα
µέσω του πρωτοκόλλου SOAP (ενότητα 5.1).
Όλες οι λειτουργίες του συστήµατος βρίσκονται µέσα σε µία υπηρεσία διαδικτύου. Αυτή η
υπηρεσία κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού java και µε τη βοήθεια
ενός εργαλείου το οποίο µπορεί να µετατρέψει τον java κώδικα σε µορφή wsdl και να το
εγκαταστήσει σε ένα εξηπηρετητή για υπηρεσίες web. Για τη δοκιµή και επιβεβαίωση ότι οι
υπηρεσίες διαδικτύου λειτουργούν οµαλά και σταθερά κατασκευάστηκε ένα περιβάλλον
αλληλεπίδρασης το οποίο επικοινωνεί µέσω του πρωτοκόλλου SOAP µε τον εξηπηρετητή
(server) καλεί ένα υπο-σύνολο από τις λειτουργίες εισαγωγής και ανάκτησης δεδοµένων. Οι
λειτουργίες των υπηρεσιών διαδικτύου οµαδοποιούνται σε λειτουργίες εισαγωγής, ενηµέρωσης,
ανάκτησης και διαγραφής. Κάθε λειτουργία των ειδών αυτών υλοποιείται µε παρόµοιο µοτίβο
εποµένως για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας τους χρειάζεται η κατασκευή ενός
πρόγραµµα πελάτη που θα καλεί µια από κάθε είδος. Ο εξηπηρετητής επικοινωνεί µε τη σειρά
του στη βάση δεδοµένων και επιστρέφει τα αποτελέσµατα στο πρόγραµµα πελάτη (client).
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Requests

External
System

Responds

Web Service

SOAP
Answers

queries

DBMS
Σχήµα 37: Επικοινωνία µεταξύ εξωτερικού συστήµατος µε το dbms µέσω του web service

7.4 Ανάλυση 3ου Ε=ι=έδου
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην υλοποίηση του τρίτου επιπέδου της αρχιτεκτονικής του
συστήµατος comism το οποίο αφορά την κατασκευή ενός περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης µέσω
διαδικτύου για λόγους επίδειξης. Για την κατασκευή ενός τέτοιου περιβάλλοντος επιλέγουµε ποιες
από τις δυνατότητες αυτές θεωρούµε σηµαντικό να παρουσιαστούν στα πλαίσια αυτά. Έπειτα από
ανάλυση απαιτήσεων καταλήγουµε στα εξής:
•
•
•
•
•

Κοινότητες
Χρήστες του συστήµατος - µέλη
Προφίλ και προσωπικό αρχείο
Θέµατα συζήτησης, πίνακας ανακοινώσεων
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Υπάρχουν δύο είδη χρηστών του περιβάλλοντος αυτού: ο επισκέπτης και ο εγγεγραµµένος
χρήστης. Ο επισκέπτης είναι αυτός που δεν έχει δηλώσει τα στοιχεία του στο σύστηµα αλλά απλά
περιηγείται στις πληροφορίες που του προσφέρει. Ο χρήστης από την άλλη είναι αυτός που έχει
εγγραφεί στο σύστηµα και πιθανώς και σε κάποιες κοινότητες που τον ενδιαφέρουν. Ακολουθεί η
λειτουργικότητα του περιβάλλοντος εργασίας που παρέχεται για το κάθε είδος χρήστη:
Ε=ισκέ=της

•
•
•
•

Περιήγηση στις κοινότητες του συστήµατος
Περιηγήση στα θέµατα συζήτησης, πίνακα ανακοινώσεων των κοινοτήτων
Περιηγήση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες των κοινοτήτων
Εγγραφή ως χρήστης
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Χρήστης

•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή (login) στο σύστηµα µε τα στοιχεία του
Προσωπική σελίδα όπου µπορεί να εγγραφεί σε κοινότητες και να δει σε ποιες κοινότητες
είναι ήδη εγγεγραµµένος
∆υνατότητα διαγραφής από κάποια κοινότητα
Όλες τις δυνατότητες περιήγησης του επισκέπτη
∆υνατότητα εισαγωγής νέων θέµατων συζήτησης, µηνυµάτων σε αυτά
∆υνατότητα εισαγωγής νέων περιοχών ανακοινώσεων, ανακοινώσεις

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης αυτό υλοποιήθηκε µε τη χρηση της τεχνολογίας των Java Server
Pages (JSP). Ο εξηπηρετητής Apache Tomcat χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία των
αιτήσεων αυτών των σελίδων και την επιστροφή των αποτελεσµάτων από τη βάση δεδοµένων (µε
τη χρήση του οδηγού JDBC για τη Postgresql).
Ακολουθούν εικόνες από την υλοποίηση του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης µαζί µε µια µικρή
περιγραφή τους.

Σχήµα 38: Αρχική σελίδα του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης
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Σχήµα 39: Προσωπική σελίδα χρήστη

Σχήµα 40: Σελίδα περιεχοµένων της ψηφιακής βιβλιοθήκης
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Σχήµα 41: Σελίδα επιλογής υπο-κοινοτήτων

7.5 Εργαλεία Που Χρησιµο=οιήθηκαν
H ενότητα αυτή αναφέρεται στα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση του
συστήµατος comism στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας αυτής.
Λειτουργικά συστήµατα:

Windows XP Professional Edition
Redhat Linux 9
Εργαλεία σχεδίασης:

Rational Rose 2002
SmartDraw 6
Εργαλεία υλο=οίησης:

PgAdmin III, PgAccess, Psql, PgManager (εργαλεία για τη βάση δεδοµένων)
IntellijIDEA 3.1 (εργαλείο για εγγραφή java κώδικα για υπηρεσίες διαδικτύου και περιβάλλοντος
αλληλεπίδρασης)
Εργαλεία εξη=ηρετητή:

Apache Tomcat 5.0 (για τις υπηρεσίες διαδικτύου και το περιβάλλον αλληεπίδρασης)
Postgresql 7.4.2 (για τη βάση δεδοµένων)

209

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
8.1 Ανακεφαλαίωση – Συµ=εράσµατα.
Η ενότητα αυτή ανακεφαλαιώνει το υλικό που παρουσιάστηκε στην παρούσα διπλωµατική
εργασία και παραθέτει συµπεράσµατα για τη συνεισφορά της πλάτφορµας COMISM.
Η επιστήµη της πληροφορικής έχει πάψει πια να απευθύνεται µόνο στους τοµείς της βιοµηχανικής
και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και έχει αρχίσει να υπεισέρχεται στην καθηµερινή ζωή
των ανθρώπων. Το άνοιγµα αυτό της πληροφορικής προς τα ευρύτερα στρώµατα της κοινωνίας
αποδίδεται µε τον όρο «κοινωνία της πληροφορίας» και τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί σε
συγκεκριµένα προγράµµατα κυβερνήσεων και διεθνών οργανισµών κυρίως µέσω της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και προγραµµάτων κατάρτισης.
Οι σηµαντικοί παράγοντες του νέου αυτού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο καλείται να ενταχθεί η
πληροφορική και οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη είναι οι εξής:
Τα Πληροφοριακά Συστήµατα θα χρησιµοποιούνται από ανθρώπους µε διαφορετικό επίπεδο
γνώσης, µόρφωσης και εξοικείωσης µε την τεχνολογία.
•

Η ετερογένεια που υπάρχει σήµερα θα αυξηθεί ακόµα περισσότερο καθώς νέες συσκευές
αλληλεπίδρασης θα χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση των Πληροφοριακών Συστηµάτων
ενώ παράλληλα η διασύνδεση µεταξύ των συστηµάτων θα γίνει ακόµα πυκνότερη.

Στα πλαίσια αυτά η παρούσα διπλωµατική υλοποιεί µια πλατφόρµα υποστήριξης εικονικών
κοινότητων η οποία βασίστηκε πάνω στο εννοιολογικό µοντέλο που προτάθηκε στα πλαίσια της
διατριβής του Γιώργου Ανέστη και ονοµάστηκε COMISM. Ο όρος εικονική κοινότητα (virtual
community) χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο ανθρώπων µεταξύ των οποίων
υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος και οι οποίοι χρησιµοποιούν την τεχνολογική υποδοµή και τη
λειτουργικότητα ενός ΠΣ προκειµένου να έρθουν σε επαφή µεταξύ τους και να επικοινωνήσουν
ικανοποιώντας έτσι τα ενδιαφέροντά τους και επιτυγχάνοντας τους στόχους τους. Η µορφή και η
επιτυχία αυτής τους της επικοινωνίας εξαρτάται, µεταξύ άλλων, σε µεγάλο βαθµό από το
γενικότερο πλαίσιο που παρέχεται από την επιστήµη της πληροφορικής. Σκοπός αυτής της
διπλωµατικής είναι να µελετήσει το αρχικό µοντέλο COMISM, να το βελτιώσει και επεκτείνει
όπου θεωρηθεί απαραίτητο και τέλος να υλοποιήσει µια πλατφόρµα η οποία θα είναι εύκολα
προσαρµόσιµη και ενσωµατώσιµη σε ήδη υπάρχοντα συστήµατα µε σκοπό την επέκταση τους για
υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων. Η υλοποίηση της πλατφόρµας COMISM περιλαµβάνει την
υλοποίηση του µοντέλου δεδοµένων µαζί µε τη λογική του και την κατασκευή υπηρεσιών
διαδικτύου για την επικοινωνία µε εξωτερικά συστήµατα. Η ουσιαστική έλλειψη που υπάρχει
σήµερα σε αυτό το πεδίο καθιστά τη διπλωµατική αυτή εξαιρετικά χρήσιµη και πρωτοποριακή.

210

Κεφάλαιο 8

Επισκόπηση

Για την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη στο αντικείµενο των εικονικών κοινοτήτων έγινε
αρχικά µια εισαγωγή στο θέµα των κοινοτήτων όπως αναπτύσσονται στον παγκόσµιο ιστό ως µια
αποτελεσµατική λύση οργάνωσης σε ορισµένες περιοχές εφαρµογών. Ακολούθησε η
αναγκαιότητα της διπλωµατικής εργασίας αυτής όπου αναλύθηκε το ότι µε την πάροδο του
χρόνου ο παγκόσµιος ιστός µετατρέπεται από ένα απρόσωπο και µονολιθικό πληροφοριακό
σύστηµα σε ένα δυναµικό και συνεχώς εξελισσόµενο σύστηµα αναπτύσσοντας δοµές που µοιάζουν
κατά πολύ µε τις δοµές των ανθρώπινων κοινωνιών και της καθηµερινής µας ζωής. Αυτό οδήγησε
στην ανάγκη κατασκευής πληροφοριακών συστηµάτων για την υποστήριξη εικονικών κοινότητων
χρηστών τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιούνται σε πολλά διαφορετικά πεδία εφαρµογών.
Ακολουθούν οι στόχοι της παρούσας διπλωµατικής εργασίας όπου περιγράφεται ο σκοπός της
οποίος αφορά τη µελέτη, βελτίωση, επέκταση και υλοποίηση µιας πλατφόρµας για τη υποστήριξη
εικονικών κοινοτήτων. Μέσα στην υλοποίηση της πλατφόρµας συµπεριλαµβάνεται και η
κατασκευή υπηρεσιών διαδικτύου για την επικοινωνία µε άλλα εξωτερικά συστηµάτα. Τέλος
παρουσιάζεται η δοµή της εργασίας όπου περιγράφεται το τι θα αναλυθεί στα επόµενα κεφάλαια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε παρουσίαση διαφόρων σχετικών εργασιών µε την παρούσα
διπλωµατική εργασία. Συγκεκριµένα έγινε παρουσίαση των MUDS τα οποία είναι ένα είδος
εικονικής πραγµατικότητας στα οποία συµµετέχουν οι χρήστες µέσω του διαδικτύου, των τόπων
συζητήσεων (forum) τα οποία συναντώνται πολύ συχνά στο διαδίκτυο και τέλος της πλατφόρµας
ICDT η οποία είναι ένα εικονικό περιβάλλον βασισµένο στο διαδικτύο µε σκοπό την υποστήριξη
κατανεµηµένων οµάδων και κοινοτήτων. Το κεφάλαιο κλείνει µε την σύγκριση των σχετικών
εργασιών αυτών µε την πλατφόρµα COMISM και την παρουσίαση των ελλείψεων τους στην
υποστήριξη των εικονικών κοινοτήτων.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εννοιολογικό µοντέλο COMISM έτσι όπως προτάθηκε στα
πλαίσια της διατριβής του Γιώργου Ανέστη. Ακολούθησε η µελέτη και αξιολόγηση του από την
σκοπιά της υλοποίησης παρουσιάζοντας διάφορες ελλείψεις και περιορισµούς του αρχικού
µοντέλου. Ακολούθησαν οι λύσεις που δόθηκαν στα προβλήµατα που αναδύθηκαν αναλυτικά
καθώς τα πλεονεκτήµατα τους σε σχέση µε την αρχική µοντελοποίηση.
Στο τέταρτο κεφάλαιο έγινε η ανάλυση των απαιτήσεων της πλατφόρµας COMISM.
Συγκεκριµένα παρουσιάστηκε η λειτουργικότητα που χρειάζεται να υποστηρίζει ένα σύστηµα
εικονικών κοινοτήτων. Για τη επίτευξη αυτού, χρησιµοποιήθηκαν περιπτώσεις χρήσης στις οποίες
αναλύθηκαν τα διάφορα σενάρια χρήσης του συστήµατος µε βάση τους στόχους του χρήστη.
Όλες αυτές οι λειτουργίες παρέχονται τελικώς από την λειτουργικότητα της πλατφόρµας
COMISM.
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την
υλοποίηση της πλατφόρµας COMISM. Συγκεκριµένα έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών
διαδικτύου και του συστήµατος βάσεων δεδοµένων Postgresql. Στις υπηρεσίες διαδικτύου
περιγράφτηκε το πρωτόκολλο SOAP για την αποστολή µηνυµάτων καθώς και της γλώσσας
WSDL που χρησιµοποιείται για την περιγραφή των υπηρεσιών διαδικτύου και του UDDI
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καταλόγου που χρησιµοποείται για την αναζήτηση και καταχωρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Στο
σύστηµα βάσεων δεδοµένων Postgresql έγινε και µια σύντοµη παρουσίαση της διαδικαστικής
γλώσσας που χρησιµοποεί PL/pgSQL η οποία χρησιµοποιήθηκε συχνά κατά την υλοποίηση των
λειτουργιών της πλατφόρµας.
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας COMISM και
εξηγείται γιατί ακολουθήθηκε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Αναλύεται το κάθε επίπεδο της
αρχιτεκτονικής ξεχωριστά. Το πρώτο επίπεδο αφορά την οργάνωση και διαχείριση των
δεδοµένων των κοινοτήτων και περιλαµβάνει τις σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων καθώς και τους
απαραίτητους περιορισµούς πληθικότητας. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την επικοινωνία του
συστήµατος αυτού µε άλλα συστήµατα και περιλαµβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών web
(ενότητα 5.2). Το τρίτο επίπεδο αφορά το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (web interface) για την
επικοινωνία του χρήστη µε το σύστηµα και υλοποιήθηκε για λόγους επίδειξης.
Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση της πλατφόρµας COMISM. Αρχικά
περιγράφεται το σχεσιακό σχήµα της βάσεως δεδοµένων, ακολουθεί η περιγραφή των υπηρεσιών
διαδικτύου που υλοποιήθηκαν και τέλος γίνεται παρουσίαση της λειτουργικότητας του
περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης που υλοποιήθηκε για λόγους επίδειξης. Το κεφάλαιο κλείνει µε
µια σύντοµη παρουσίαση των εργαλειών που χρησιµοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της
πλατφόρµας COMISM.
8.2 Συνεισφορά
Η ενότητα αυτή ασχολείται µε τη συνεισφορά της εργασίας αυτής. Μέχρι στιγµής δεν υπήρχε
κάποιο σύστηµα εικονικών κοινοτήτων το οποίο να υποστηρίζει την έννοια της κοινότητας
χρηστών στη γενικότητά της. Η παρούσα εργασία κατάφερε να καλύψει αυτή την ανάγκη
υλοποιώντας µια πλατφόρµα για την υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων η οποία µπορεί εύκολα να
ενσωµατωθεί και προσαρµοστεί σε ήδη υπάρχοντα συστήµατα. Συστήµατα διαχείρισης
περιεχοµένου, επιχειρισιακές εφαρµογές, δικτυακοί τόποι ανάπτυξης εφαρµογών µπορούν να
επεκταθούν µε την πλατφόρµα αυτή ώστε να υποστηρίζουν εικονικές κοινότητες.
Έπειτα η ενσωµάτωση του ανθρώπου ως µέλους σε µια εικονική κοινότητα του δίνει τη
δυνατότητα να βρίσκει πιο εύκολα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει αφού τώρα δυναµικά
µπορεί να επικοινωνεί µε άλλα άτοµα τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα µε αυτόν και να
ανταλλάσσει πληροφορία µεταξύ τους. Ο άνθρωπος δεν χάνει το χρόνο του ψάχνοντας στο χάος
και στην άναρχη δόµηση του διαδικτύου να βρει πληροφορία που τον ενδιαφέρει αφού τώρα
µπορεί να συµµετέχει σε ένα σύνολο το οποίο µπορεί να του προσφέρει ένα µεγάλο σύνολο της
πληροφορίας που τον ενδιαφέρει. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιήσει τον
υπολογιστή του όχι µόνο για να αναζητήσει πληροφορία αλλά και για να αναπτύξει νέες
κοινωνικές σχέσεις και δεσµούς µε άλλα άτοµα παγκοσµίως και να τα βοηθήσει ή να βοηθηθεί
στην επίλυση διαφόρων προβληµάτων σχετικών µε το θέµα που τον ενδιαφέρει.
Επίσης ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρµογής µπορεί να επεκταθεί ώστε να
υποστηρίζονται συγκεκριµένοι τύποι προφίλ, αντικειµένων πληροφορίας, ενεργειών και σχέσεων.
Επιχειρήσεις, σχολεία, πανεπιστήµια και δικτυακοί τόποι µε πολλούς χρήστες µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία της πλατφόρµας που τους ενδιαφέρουν και να προσθέσουν τους
ειδικευµένους τύπους δεδοµένων και προφίλ που ίσως να έχουν όπως για παράδειγµα στην
κοινότητα του πολυτεχνείου θα µπορούσαν να εισάγουν τους ρόλους των καθηγητών,
προπτυχιακών, µεταπτυχιακών για κάθε τµήµα ξεχωριστά, να δηµιουργήσουν µια υπο-κοινότητα
για κάθε τµήµα, να εισάγουν τις σχέσεις συνεργάτες, συµφοιτητές και να χρησιµοποιήσουν το
σύστηµα για επίλυση αποριών, ανταλλαγή πληροφοριών και συζητήσεις για θέµατα που αφορούν
το πολυτεχνείο. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη µπορεί να περιέχει αντικείµενα τα οποία έχουν
βαθµολογηθεί υψηλά από τους φοιτητές και είναι σηµαντικά για αυτούς και για νέα µέλη που θα
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εισαχθούν στο µέλλον (όπως κάποιο tutorial, ή µια συζήτηση για να ένα πολύ σηµαντικό θέµα). Ο
πίνακας ανακοινώσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ανακοινώσεις και προκυρήξεις και το
προσωπικό αρχείο για την αποθήκευση κειµένων, φωτογραφιών που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.
Εξάλλου η υποστήριξη πολλών διαφορετικών τερµατικών συσκευών (τηλεοράσεις, κινητά, pda) για
την πρόσβαση στο σύστηµα καθιστά ευκολότερη τη συµµετοχή των µελών στην κοινότητα. Ο
άνθρωπος δεν χρειάζεται να βρίσκεται στο σπίτι του µε τον προσωπικό του υπολογιστή για να έχει
πρόσβαση στην κοινότητα αφού µε την υποστήριξη των υπηρεσιών διαδικτύου µπορεί να
χρησιµοποιήσει µια φορητή συσκευή όπως το pda για τη συµµετοχή του για παράδειγµα σε ένα
θέµα συζήτησης που τον ενδιαφέρει οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί.
Η πλατφόρµα COMISM σχεδιάστηκε για την υποστήριξη εικονικών κοινότητων µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο χρησιµοποιώντας έννοιες παρµένες από τις πραγµατικές κοινότητες και το
κατάφερε µελετώντας τις ανάγκες των χρηστών σήµερα οι οποίες δεν καλύπονται πια από τα
παραδοσιακά πληροφοριακά συστήµατα.
8.3 Μελλοντικές Ε=εκτάσεις
H ενότητα αυτή ασχολείται µε τις επεκτάσεις που µπορούν να γίνουν στην παρούσα πλατφόρµα
COMISM µε σκοπό την υποστήριξη περισσοτέρων δυνατοτήτων. Μια καλή µελλοντική επέκταση
θα ήταν η ενσωµάτωση της πλατφόρµας COMISM σε ήδη υπάρχον σύστηµα µε σκοπό την
επέκταση του για την υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων. Θα χρειαζόντουσαν κάποιες µικρές
επεκτάσεις και αλλαγές της παρούσας πλατφόρµας ανάλογα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος στο
οποίο θα ενσωµατωθεί. Για παράδειγµα εάν το σύστηµα εκείνο αποθηκεύει µια µεγάλη ποικιλία
από πολυµέσα (ήχο, εικόνα, βίντεο) τα οποία είναι ουσιαστικά τα αντικείµενα πληροφορίας της
κοινότητας τότε θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές στην οντότητα «Αντικείµενο
Πληροφορίας» έτσι ώστε να υποστηρίζονται όλα τα τυχόν µεταδοµένα που χρειάζονται για
αναζήτηση και δεικτοδότηση των αντικειµένων πληροφορίας καθώς και η εισαγωγή των
κατάλληλων φορµών παρουσίασης των αντικειµένων πληροφορίας ανάλογα µε τον τρόπο
προβολής που επιθυµούµε να έχουν.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα επέκταση θα ήταν η κατασκευή ενός εργαλείου παρακολούθησης
(daeamon tool) για την υποστήριξη ενεργειών πραγµατικού χρόνου. Για την υποστήριξη
ενεργειών που γίνονται σε πραγµατικό χρόνο χρειάζεται ένα εργαλείο το οποίο θα διαβάζει τους
κανόνες εκτέλεσης ενέργειας από τη βάση δεδοµένων, θα παρακολουθεί τα διάφορα γεγονότα που
συµβαίνουν στο σύστηµα εικονικών κοινοτήτων (εισαγωγή αντικειµένου πληροφορίας, διαγραφή
µέλους, κλπ), θα δροµολογεί κατάλληλα την εκτέλεση των ενεργειών που χρειάζεται να γίνουν και
τέλος θα καλεί τις απαραίτητες λειτουργίες στη βάση δεδοµένων για την εκτέλεση τους.
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