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1.Δηζαγσγή 

1.1 Ιζηνξηθά  - Γεληθέο Έλλνηεο –Multimedia-WIKI 

Σα πνιπκέζα είλαη κία απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο 

ηερλνινγίεο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. [7]Σν 

ελδηαθέξνλ απηφ είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν, αθνχ ηα 

πνιπκέζα απνηεινχλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο πέληε κεγάισλ 

βηνκεραληψλ: ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ 

ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο audio θαη video 

θαζψο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Μηα αλάινγε αλαζηάησζε επέθεξε θαη ε 

εκθάληζε ηεο επηζηήκεο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ 70, θέξλνληαο πην θνληά ηελ πιεξνθνξηθή κε ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο. Απηή ε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζε πξντφληα 

πνπ ζηφρεπαλ θπξίσο ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

πνιπκέζα έθαλαλ θάηη πεξηζζφηεξν, δηεχξπλαλ ηελ αγνξά 

ησλ πξντφλησλ ησλ παξαπάλσ βηνκεραληψλ πνπ πιένλ ζηνρεχνπλ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Ζ πιεζψξα θαη νη πνηθηιία ησλ λέσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ επέδεημε ην αγνξαζηηθφ θνηλφ γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ ζχγρπζε πνπ ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα φζνλ αθνξά ζην ηη είλαη θαη ηη δελ 

είλαη έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ. 

Δηπκνινγία 

Ο αγγιηθφο φξνο, πνπ εδψ έρεη απνδνζεί σο πνιπκέζα, είλαη multimedia. Ό φξνο απηφο 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξφζεκα multi θαη ηε ξίδα media. Multi: πξνέξρεηαη απφ ηε 

ιαηηληθή ιέμε multus θαη ζεκαίλεη "πνιπάξηζκνο", "πνιιαπιφο". Media: είλαη ν πιεζπληηθφο 

αξηζκφο ηεο επίζεο ιαηηληθήο ιέμεο medium πνπ ζεκαίλεη "κέζν", "θέληξν". Πην πξφζθαηα ε 

ιέμε medium άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο "ελδηάκεζνο", "κεζνιαβεηήο". Καηά ζπλέπεηα, ν 

νξηζκφο πνπ πξνθχπηεη είλαη: Multimedia ζεκαίλεη "πνιιαπινί κεζνιαβεηέο" ή "πνιιαπιά 

κέζα" θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο νπζηαζηηθφ είηε σο επίζεην. 

Οξηζκόο   

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ δελ καο ιέεη θαη πνιιά πξάγκαηα. Μπνξνχκε φκσο λα ηνλ 

βειηηψζνπκε αλαινγηδφκελνη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ φξσλ multi, θαη media. Ο αγγιηθφο φξνο 

media ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ηνκείο κε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Σν θνηλφ ζεκείν απηψλ ησλ ρξήζεσλ είλαη φηη ζρεηίδνληαη πάληνηε κε 

θάπνην είδνο ρεηξηζκνχ πιεξνθνξίαο: 
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- Απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ζηελ πιεξνθνξηθή 

- Παξαγσγή ζηνλ ρψξν ησλ εθδφζεσλ 

- Γηαλνκή ζησλ ρψξν ησλ καδηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

- Μεηάδνζε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

- Αληίιεςε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ην 

Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηνλ νξηζκφ σο εμήο: 

Πνιπκέζα ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξίαο (information field) ζεκαίλεη "πνιιαπινί 

κεζνιαβεηέο" κεηαμχ ηεο πεγήο θαη ηνπ παξαιήπηε ηεο πιεξνθνξίαο ή "πνιιαπιά κέζα" κέζσ 

ησλ νπνίσλ ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη, κεηαδίδεηαη, παξνπζηάδεηαη ή γίλεηαη αληηιεπηή. 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, έλα ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη, γηα παξάδεηγκα, ηνλ έιεγρν 

βηληενθαζέηαο θαη νπηηθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχζηεκα 

πνιπκέζσλ. Δπίζεο ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ ζα είλαη ε εθεκεξίδα, πνπ ζπλδπάδεη θείκελν θαη 

εηθφλα, θαη ε ηειεφξαζε, πνπ ζπλδπάδεη ήρν θαη θηλνχκελε εηθφλα. Δκείο φκσο δελ ζα 

αλαθεξφκαζηε ζε ηφζν επξχ θάζκα ζπζηεκάησλ. Πεξηνξηδφκαζηε ζε απηά ζηα νπνία ε 

πιεξνθνξία είλαη ςεθηαθή (ή ςεθηνπνηεκέλε - digitized) θαη ειέγρεηαη απφ ππνινγηζηή. 

Δλδηαθεξφκαζηε δειαδή γηα ςεθηαθά πνιπκέζα ηα νπνία θαη νξίδνπκε σο εμήο:   

Φεθηαθά πνιπκέζα είλαη ν ηνκέαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ειεγρφκελε απφ ππνινγηζηή 

νινθιήξσζε θεηκέλνπ, γξαθηθψλ, αθίλεηεο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο, animation, ήρνπ, θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο, απνζήθεπζεο, κεηάδνζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

  Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, πξνθχπηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα 

πνιπκέζσλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ: 

- Πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηή. 

Γειαδή ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη ειέγρεηαη απφ απηφλ. 

- Δίλαη νινθιεξσκέλα (integrated). 

Ζ νινθιήξσζε ππνλνεί φηη ν αξηζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ είλαη θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηνο θαη 

ελζσκαησκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή. Παξάδεηγκα νινθιήξσζεο απνηειεί ή νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε θεηκέλνπ, εηθφλαο θαη βίληεν.   



6  

 

- Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη απφξξνηα ηεο απαίηεζεο γηα έιεγρν θαη παξνπζίαζε κέζσ 

ππνινγηζηή.  

Ση είλαη έλα Wiki; 

Έλα Wiki είλαη ζπλήζσο κία ηζηνζειίδα πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα πξνζζέζνπλ, λα 

αθαηξέζνπλ, ή λα επεμεξγαζηνχλ ην πεξηερφκελφ ηεο, πνιχ γξήγνξα θαη εχθνια, ρσξίο λα έρνπλ 

θάλεη ππνρξεσηηθά εγγξαθή. Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία πνιιψλ αηφκσλ γηα ηε 

ζπγγξαθή ελφο έξγνπ. Ο φξνο Wiki φκσο, κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ Wiki ζειίδεο. 

Απηφ πνπ ζηελ νπζία θάλεη έλα ζχζηεκα wiki είλαη λα απινπνηεί ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ζειίδσλ HTML θαη λα θαηαγξάθεη θάζε κεκνλσκέλε αιιαγή πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ, έηζη ψζηε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κηα ζειίδα λα κπνξεί λα επαλέιζεη ζε θάπνηα απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο ηεο. Πνιιέο θνξέο ην wiki πεξηιακβάλεη εξγαιεία πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Μπνξεί αθφκε λα παξέρεη 

ζηνπο ρξήζηεο θάπνην ρψξν γηα λα ζπδεηνχλ δηάθνξα ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

πεξηερφκελν πνπ πξνζηίζεηαη ζην site. 
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Σα πεξηζζφηεξα wikis επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ρσξίο θαλέλαλ απνιχησο 

πεξηνξηζκφ. Έηζη φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκβάινπλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ηζηνζειίδαο ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζε δηαδηθαζία "εγγξαθήο" φπσο ζπλήζσο επηβάιιεηαη ζε 

ζειίδεο ζπδεηήζεσλ π.ρ. ζηα πεξηζζφηεξα forum. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ wiki ζειίδσλ. 

Ζ ιέμε Wiki εξκελεχεηαη κεξηθέο θνξέο σο αθξψλπκν γηα ην "What I know is" δειαδή "Απηφ 

πνπ εγψ μέξσ είλαη". Δίλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή θξάζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Wiki: θάζε 

ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπγγξαθή θάπνηνπ έξγνπ πξνζζέηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψζε, 

έηζη ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα ηε κνηξάδνληαη. 

 

 

Ο όρος wiki (wiki) είναι μια σσντομεσμένη μορυή τοσ 

wiki wiki ποσ στη γλώσσα της Χαβάης τρησιμοποιείται 

σσνήθως ως επίθετο ή επίρρημα και σημαίνει γρήγορο ή 

γρήγορα. 

 

 

 

ύληνκε Ιζηνξία ηνπ Wiki 

 Σν πξψην wiki, δεκηνπξγήζεθε ην 1994 θαη εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Ηζηφ ζηηο 25 Μαξηίνπ 

ηνπ 1995 απφ ηνλ Ward Cunninghan. Απηφο εθεχξε ην φλνκα θαη ηελ έλλνηα wiki θαη 

θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε κεραλή wiki. Σν Wiki απηφ είλαη επξχηεξα γλσζηφ σο Wiki 

Wiki Web θαη θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα: http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors . 

Γεκηνπξγήζεθε ζηελ θνηλφηεηα ησλ design pattern ζαλ έλα ζπκπιήξσκα ηνπ Portland 

Pattern Repository γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ πξνγξακκαηηζηψλ. 

Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν ην αξρηθφ wiki πξέπεη λα ιέγεηαη Wiki (κε θεθαιαίν) 

ή WikiWikiWeb. 

 Ο Cunningham εκπλεχζηεθε ηνλ φξν wiki απφ ηα "wiki wiki" δειαδή ηα "γξήγνξα" 

ιεσθνξεία ππθλψλ δξνκνινγίσλ ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο Υνλνινπινχ. Σν wiki Wiki ήηαλ 

ε πξψηε ραβαλέδηθε ιέμε πνπ έκαζε ζηελ πξψηε επίζθεςή ηνπ ζηα λεζηά, φηαλ ηνλ 

θαηεχζπλε ν πξάθηνξαο αεξνιηκέλσλ γηα λα πάξεη ην ιεσθνξείν wikiwiki κεηαμχ ησλ 

ηεξκαηηθψλ. Ο Cunningham δήισζε: "επέιεμα ην wiki-wiki σο παξερεηηθφ 

ππνθαηάζηαην γηα ην "γξήγνξα" θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απέθπγα ηελ νλνκαζία quick-

web. 
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 Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ε ηδέα ηεο ρξήζεο ησλ wikis ζε ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο βάζεηο γλψζεσλ άξρηζε λα βξίζθεη κεγάιε απνδνρή. Απηφ ην γεγνλφο 

ελέπλεπζε ηνπο ηδξπηέο ηνπ έξγνπ Nupedia Jimmy Wales θαη Larry Sanger λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία wiki ζαλ βάζε γηα κηα ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα. Ζ 

Wikipedia μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 θαη αξρηθά βαζίζηεθε ζην ινγηζκηθφ 

UseMod. Αξγφηεξα κεηαπήδεζε ζηνλ δηθφ ηεο αλνηθηφ θψδηθα codebase, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ πνιιά άιια wikis. 

 ηηο αξρέο ηνπ 2000, ηα wikis άξρηζαλ λα πηνζεηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζαλ ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ ρξεζηψλ. Οη πην 

ζπλεζηζκέλεο ρξήζεηο ηνπ ήηαλ ζηηο επηθνηλσλίεο, ζε intranets θαη ζηε ζπιινγηθή 

ηεθκεξίσζε πξνγξακκάησλ, αξρηθά απφ ηερληθνχο ρξήζηεο. 

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2002, ε Socialtext πξνψζεζε ηελ πξψηε εκπνξηθή αλνηθηή ιχζε wiki: 

Wikis αλνηθηνχ θψδηθα φπσο ηα MediaWiki, Kwiki θαη TWiki πνπ μεπέξαζαλ ην 1εθ 

downloads ζηα repos ηνπ Sourceforge κέρξη θαη ην 2004. ήκεξα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα wikis ζαλ ην κνλαδηθφ ζπιινγηθφ ινγηζκηθφ θαη ζαλ ππνθαηάζηαην 

ησλ ζηαηηθψλ intranets. Καηά κηα άπνςε, γίλεηαη κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ wikis πίζσ απφ 

ηα firewalls παξά ζην δεκφζην δηαδίθηπν. 

 Σν 2005 νη Los Angeles Times πεηξακαηίζηεθαλ κε ηε ρξήζε wiki ζην εθδνηηθφ ηκήκα 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. Σν έξγν Wikitorial ζχληνκα έθιεηζε θαζψο βάλδαινη ην 

θαηέζηξεςαλ. 
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1.2. Τπάξρνπζεο πινπνίεζεο/πξνζεγγίζεηο- 

Μειινληηθέο αλάγθεο 

Video   

Λέμεηο θιεηδηά 

Video-Content-Sharing-Community-Tagging 

To video αξέζεη ζηνπο αλζξψπνπο. [1] Βξίζθεηαη ζηα ζπίηηα 

καο, ζε ηαηλίεο, ζε κηθξά απνζπάζκαηα ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο media player ζηα ρέξηα καο, 

νζφλεο πνπ θσηίδνχλ ή αλαβνζβήλνπλ έρνπλ ηε δχλακε λα καο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή. Αιιά ε 

αγάπε καο γηα ηελ θηλνχκελε εηθφλα δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα απηψλ ησλ εηθφλσλ. Σα 

πξάγκαηα πνπ παξαθνινπζνχκε νδεγνχλ ζε ζπδεηήζεηο. Οη ζπδεηήζεηο απηέο επεθηείλνπλ ηελ 

αλάκεημε  αθφκα θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ δεη πνηέ ην πξσηφηππν video , αλζξψπσλ πνπ 

καζαίλνπλ θαηαγεγξακκέλα γεγνλφηα απφ ηνλ ηχπν απφ ην web ή απφ θίινπο. Μεξηθέο θνξέο 

απηή ε ζπδήηεζε αλαπηχζζεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ νη άλζξσπνη ζπλαληνχλ θίινπο ή 

μέλνπο ζε ζαιφληα, κπαξ ή ζέαηξα ψζηε λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία απηνχ πνπ  ηελ δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή παξαθνινπζνχλ. 

Δδψ θαη αξθεηά ν παγθφζκηνο ηζηφο έρεη πνιιαπιαζηάζεη θαη εκπινπηίζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

ζπδεηήζεηο πάλσ ζε θαηαγεγξακκέλα media. Σν βίληεν δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ, πνιπάξηζκνη παξνρείο πεξηερνκέλνπ video παξέρνπλ ππεξεζίεο streaming video 

γηα πάλσ απφ κία δεθαεηία. Μέρξη πξφζθαηα,  σζηφζν, ν παγθφζκηνο ηζηφο έρεη ζεσξεζεί λα 

είλαη απιά έλα άιιν θαλάιη γηα δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ παξαγφκελνπ απφ επαγγεικαηίεο  

ζηνλ ηνκέα απηφ ζηηο κάδεο. Ζ πηζαλφηεηα γηα εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ κε 

ζπδήηεζε (ζπλνδεπηηθφ θείκελν) είρε πεξηζζφηεξν αγλνεζεί παξά ζπδεηεζεί. Σα πξάγκαηα 

έρνπλ αιιάμεη θαη ν παγθφζκηνο ηζηφο αλαγλσξίδεηαη σο έλα κέζν γηα επηθνηλσλία θαη γηα λα 

θάλνπκε πξάγκαηα  ηφζν κε ηελ βνήζεηα video πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time) φζν θαη 

καγλεηνζθνπεκέλνπ (recorded), θαη  έηζη παχεη ν ηζηφο λα είλαη έλαο ηειεπηθνηλσληαθφο δίαπινο 

ππεχζπλνο γηα ηε παξάδνζε πεξηερνκέλνπ. 

ήκεξα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ηνπνζεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ, λα παξαθνινπζνχλ, λα ελζσκαηψλνπλ, λα κνηξάδνληαη θαη αλ επαλα-

επεμεξγάδνληαη video. Καζψο θάλνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο λα ληψζνπλ άβνια κε απηέο  ηνπο ηηο 

πξάμεηο ηνπο,  απηέο νη ελέξγεηεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ην εχλαζκα  γηα ηελ επέθηαζε  ησλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Αιιά φηαλ 

λεφηεξεο ζπδεηήζεηο ζπλίζηαληαη θπξίσο απφ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, 

απηέο νη λέεο ζπδεηήζεηο πινπνηνχληαη κε ζπλδέζκνπο , ελζσκαησκέλνπο 

θψδηθεο , server logs θαη ηζηνξηθφ αλαζεσξήζεσλ. 
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 Χο απνηέιεζκα φηη ήηαλ πξνεγνπκέλσο εθήκεξν ηψξα κπνξεί λα επηηεπρζεί , θαζηζηψληαο 

ηθαλέο ηηο θνηλφηεηεο λα δεκηνπξγήζνπλ φηη ν Peter Lunenfeld είρε νλνκάζεη «hyper-context» 

γηα ηα πνιπκέζα. Απηά ηα λέα ππεξπεξηερφκελα πξνζθέξνπλ πινχζην θαη λέν έδαθνο γηα έξεπλα 

ζε εθαξκνγέο ςεθηαθψλ κέζσλ.Δμεηάδνληαο  ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κία θνηλφηεηα  κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη θαηάηαμε ζε επξεηήξην απηνχ ηνπ εγγξάθνπ , δηαπηζηψλνπκε δελ 

είλαη κία θαηλνχξγηα ηδέα. Σα πεδία ησλ bibliometrics θαη infometrics πξσηνπφξεζαλ ζε απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε, ςάρλνληαο γηα δίθηπα παξαπνκπήο σο έλα κέζν νξγάλσζεο πνιπκαζψλ 

εξγαζηεξηψλ. Ζ Page Rank εθάξκνζε απηή ηελ ηδέα, ζην θείκελν ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ππεξζπλδέζκνπο ζε ζειίδεο web ψζηε λα κεηξήζεη ηελ εμνπζηνδνηεζηκφηεηα. 

χγρξνλε ηεο PageRank ν BrandShaw εηζήγαγε ηελ Rosseta, έλα ζχζηεκα γηα ηελ θαηάηαμε 

εξεπλεηηθψλ papers ρξεζηκνπνηψληαο κφλν παξαπνκπέο θεηκέλνπ θαη φρη ην αξρηθφ πεξηερφκελν 

ησλ papers. πζηήκαηα φπσο ε PageRank θαη ε Rosseta είλαη επηηπρεκέλα δηφηη ρξεζηκνπνηνχλ 

ην πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο (ππεξζπλδέζκνπο θαη παξαπνκπέο) σο νδεγφ ζεκαληηθφηεηαο, απφ 

ην λα εζηηάζνπλ απνθιεηζηηθά  ζηελ ζεκαζηνινγία  ηνπ πεξηερφκέλνπ απηνχ θαζαπηνχ . 

Ζ κεγαιχηεξε εξεπλά ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ, ζε αληίζεζε κε φηη 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ  έρεη εζηηάζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Δλψ 

θάπνηεο εμειίμεηο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ρξήζε ησλ meta-data θαη 

ζην closed captioning information (ζπζηήκαηα 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εκθαλίδνπλ θείκελν 

ζε ηειεφξαζε ή ζε νζφλε video ψζηε λα 

παξέρνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηνπο 

ρξήζηεο), ππάξρεη κία βαζηθή αλεζπρία γηα ηα media ηα νπνία δελ είλαη δεκνζηεπκέλα αιιά 

έρνπλ πινχζηα ζρφιηα. Πνιινί εξεπλεηέο ςάρλνπλ λα «θιείζνπλ ην ζεκαζηνινγηθφ ράζκα» 

γεθπξψλνληαο ηηο ρακεινχ επηπέδνπ νπηηθέο ηδέεο νη νπνίεο είλαη αλαγλσξίζηκεο απφ 

αιγφξηζκνχο νπηηθήο ησλ ππνινγηζηψλ κε ηηο πςεινχ επηπέδνπ ηδέεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 

ν άλζξσπνο. Ζ ππνλννχκελε ππφζεζε φηη απηή ε εζηίαζε ζηελ ζεκαζηνινγία είλαη απηή πνπ ζα 

θάλεη ηα media πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά κε ην λα θνηηάκε ζην ηη απηφ θπξηνιεθηηθά 

αληηπξνζσπεχεη. Σα media κπνξνχλ λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηά κέζα απφ ηα πεξηερφκελα 

ζηα νπνία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη , έηζη ε εζηίαζε ηεο έξεπλαο πξέπεη λα νιηζζήζεη ζε εζηίαζε 

απφ ηα semantics (ζεκαζηνινγία) ζηα pragmatics (πξαθηηθφηεηα). 
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Υξήζε ησλ media θαη δπζθνιίεο  

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ media πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πσο νη 

άλζξσπνη  ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  ρξεζηκνπνηνχλ ηα media. Μεγάιε ηξέρνπζα έξεπλα ζηελ 

αλάθηεζε πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο έρεη εζηηάζεη ζην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ  

αλζξψπσλ, πεξηνρψλ ή πξαγκάησλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ή ζπδεηεζεί. Δλψ απηφ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκν γηα απηνχο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα video κε ην λα ςάρλνπλ βηβιηνζήθεο απνζήθεπζεο, 

γηα ηνπο αλαιπηέο πιεξνθνξηψλ  ζηελ επηζεψξεζε ησλ κεηαδφζεσλ δηεζλήο εηδεζενγξαθίαο,  ή 

ηνπο θξνπξνχο αζθαιείαο λα εμεηάδνπλ video παξαηήξεζεο, ππάξρεη κηα κεγάιε θιίκαθα 

ρξήζεσλ ησλ media ζηα νπνία δελ ηαηξηάδεη απηφ ην παξάδεηγκα. 

Παίξλνληαο σο  παξάδεηγκα ηα ηειενπηηθά λέα , ν ηνκέαο ηνπ video ν νπνίνο είρε δερζεί έλα 

ππεξβνιηθφ πνζφ πξνζνρήο απφ ηνπ εξεπλεηέο ηνπ  MIR. Δλψ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξεί 

θάπνηνο λα ςάρλεη αλάκεζα ζε κεγάια απνζπάζκαηα απφ video γηα κία νληφηεηα ή κία ηδέα, ε 

κεγαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ δελ είλαη εθαξκφζηκε ζε κεγαιχηεξε 

θνηλφηεηα. Ζ εξψηεζε «Γηαηί νη άλζξσπνη παξαθνινπζνχλ ηα λέα ζηελ ηειεφξαζε ή ζην web;» 

πξέπεη λα εμεξεπλεζεί. Γελ είλαη επεηδή απηνί ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα εηδεζενγξαθηθά ξεπνξηάδ. Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

πξφζθαηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνβιεζεί , άζρεηα απφ ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν απηψλ ησλ 

γεγνλφησλ. Ζ αμία ησλ λέσλ είλαη φηη κία ηδηφηεηα ησλ video ησλ εηδήζεσλ ε νπνία 

θιεξνλνκείηαη θνηλσληθά θαη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ρξήζε ηερληθψλ πνπ εζηηάδνπλ 

ζην πεξηερφκελν απηφ θαζαπηφ. Ζ δηακνηξαδφκελε παξαθνινχζεζε θαη ζπδήηεζε γηα έλα video 

λέσλ-εηδήζεσλ απφ κία θαηαλεκεκέλε θνηλσλία παξαθνινπζεηψλ είλαη απηφ πνπ δίλεη αμία  ζε 

έλα  video εηδήζεσλ. Ζ απνηπρία λα ιάβνπκε ππφςε καο απηή ηελ θνηλσληθή ζεκαληηθφηεηα 

ησλ εηδήζεσλ έρεη βαζαλίζεη ηνπο ζρεδηαζηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ εηδήζεσλ γηα 

δεθαεηίεο. 

Γηα λα απνθχγνπκε ηέηνηεο απξνζεμίεο, ε ηερληθή έξεπλα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πνιπκέζσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν εηδψλ κε-ηερληθήο έξεπλαο. Ζ πξψηε είλαη ε έξεπλα 

ηνπ πσο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πνιπκέζα. Απηφ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη πνηνηηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πσο ην 

πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν πξνζιακβάλεη πνιιά επίπεδα λνήκαηνο θαζψο απηφ κεηαδίδεηαη 

αλάκεζα ζηηο θνηλσλίεο ησλ ρξεζηψλ, θαη πνζνηηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

πεξηζζφηεξσλ επίζεκσλ κνληέισλ ηεο δηαδηθαζίαο κεηάδνζεο. Καηά δεχηεξνλ είλαη ε πνηνηηθή 

έξεπλα ησλ πνιπκεζηθψλ αληηθεηκέλσλ απηψλ θαζαπηψλ , γηα λα βειηησζνχλ ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα είδε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ  ηνπο δίλνπλ λφεκα πνπ θαη πνπ κπνξνχλ λα 

είλαη αλεθηέο νηθνλνκηθά. 
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Νέα εξγαιεία γηα ηελ ρξήζε ησλ media 

Μία αθξηβή θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κε ηα media είλαη πξνυπφζεζε γηα έλα 

επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ media.  Ζ δεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ  

είλαη θξίζηκε γηα λα ελαπνζέζεη ηελ πξαθηηθφηεηα ησλ media 

ζε ρξήζε. Νέα εξγαιεία παξέρνπλ λέεο πεγέο πιεξνθνξηψλ 

πεξηερνκέλνπ γηα ηε ρξήζε ησλ media ε νπνία κπνξεί 

κεηέπεηηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νξγάλσζε θαη θαηάηαμε 

απηνχ ηνπ media. H εθεχξεζε ηεο web θιίκαθαο ησλ 

ππεξζπλδέζεσλ (web-scale hyper linking) παξέρεη φρη κφλν 

έλα εξγαιείν γηα εμνπζηνδφηεζε θαη πινήγεζε εληφο ησλ 

εγγξάθσλ, αιιά επίζεο κία λέα ηζρπξή πεγή πιεξνθνξίαο ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Δπηπρψο εξγαιεία πνπ ζπλαληάκε ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο δηακνηξαζκνχ θνηλσληθνχ 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ , επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζρνιηάζνπλ, λα βαζκνινγήζνπλ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπιινγέο απφ media  νη νπνίεο απνηεινχλ δπλαηφηεηεο παξαπάλσ απφ απιά 

ειθπζηηθέο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθά ζπζηαηηθά γηα ην θηιηξάξηζκα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αθφκε θαη αλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά , απηνί νη κεξηθνί «δπλαηνί ρξήζηεο» 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθκεηαιιεχζηκεο πιεξνθνξίεο κε αμία γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

site κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

Αιιά ηα ζρφιηα, ε βαζκνινγία , ν δηακνηξαζκφο θαη νη ζπιινγέο είλαη κφλν ε άθξε ηνπ 

παγφβνπλνπ. Απνηειεζκαηηθφηεξε  ππνζηήξημε ησλ πνιπκέζσλ απφ ηνπο θπιινκεηξεηέο  θαη 

plug- ins φπσο ην Adobe Flash έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ επθαηξία γηα ηελ πινπνίεζε 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηφζν ηελ πινχζηα αιιειεπίδξαζε φζν θαη ηελ ζπλερή 

ξνή δεδνκέλσλ γηα ην πψο ηα media απηά ζα θαηαλαισζνχλ, ζα κνηξαζηνχλ θαη ζα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Γηα παξάδεηγκα φηαλ παιαηφηεξα επεμεξγαδφκαζηαλ έλα video ήηαλ κία αδηαθαλήο δηεξγαζία 

πεξηνξηζκέλε κέζα ζε κφλν έλαλ ππνινγηζηή, κε ηε επεμεξγαζία video απφ web- based  

εθαξκνγέο απηή ε επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη δηαθαλήο, θαζηζηψληαο ηθαλά ηα ζπζηήκαηα λα 

κπνξνχλ λα καζαίλνπλ πσο δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο παίξλνπλ δεκηνπξγηθέο απνθάζεηο  θαη πσο 

δηαθνξεηηθά είδε πεξηερνκέλνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη.  
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Ηδαληθά έλα ελάξεηνο θχθινο κνξθψλ είλαη: λέα εξγαιεία πνπ θάλνπλ πηζαλή ηελ παξνρή λέσλ 

ηξφπσλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πνιπκέζσλ, δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ πιεξνθνξίαο γηα ηηο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ελφο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη αλάδξαζε γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο. 

Οξγάλσζε πνιπκεζηθνύ πιηθνύ 

Ίζσο ε πην δχζθνιε πξφθιεζε γηα ηελ έξεπλα ησλ media pragmatics είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ πσο 

επνηθνδνκεηηθά  κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζπλαθή πιεξνθνξία πνπ παξάγεηαη απφ 

ηα λέα εξγαιεία ησλ media. Τπάξρνπλ ηξεηο  πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πεξηκέλνπκε ην είδνο ησλ 

δεδνκέλσλ φηη ζα είλαη ρξήζηκν: αλαδήηεζε, θηιηξάξηζκα θαη παξνπζίαζε. 

Βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία αλαδήηεζεο έξρνληαη θέξλνληαο καδί ηνπο 

κία θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αλαδεηεηή. Δλψ νη 

πξνζέζεηο δελ είλαη πνηέ δηαζέζηκεο κε δηαθάλεηα, νη πιεξνθνξία γηα ην 

πφηε, ην πνπ θαη γηα ηη νη άλζξσπνη θάλνπλ φηαλ παξαθνινπζνχλ θάπνην 

media κπνξεί λα βνεζήζεη ιίγν. Γηα παξάδεηγκα έλα ρξήζηεο πνπ  ςάρλεη 

γηα εηθφλεο ελψ ρξεζηκνπνηεί web-based εξγαιείν γηα ζπγγξαθή 

παξνπζίαζεο κε δηαθάλεηεο είλαη πηζαλφλ λα ςάρλεη γηα εηθφλεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο, απηέο δελ είλαη ηφζν νπηηθά πεξίπινθέο θαη 

είλαη ζεκαηνινγηθά ζρεηηθέο κε ηελ ππφινηπε  παξνπζίαζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλαθή 

πιεξνθνξία φπσο θαη ηα δεδνκέλα γηα ην ηη είδνπο ραξαθηεξηζηηθά κνηξάδνληαη απφ ηηο εηθφλεο 

ηα νπνία έρνπλ ζπιιερηεί απφ άιινπο ζπγγξαθείο παξνπζηάζεσλ ζην παξειζφλ, κπνξνχκε λα 

ηηο εθκεηαιιεπηνχκε γηα λα βειηηψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κε δεδνκέλν απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. Σερληθέο γηα ηελ αλάθηεζε πεξηερφκελνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ  θάπνηα 

βνήζεηα ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα αλαδήηεζεο , αιιά δελ κπνξεί λα δψζεη κία 

νινθιεξσκέλε ιχζε. 

 

πλαθή θαη ζπιινγηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

θηιηξάξνπκε  ζπιινγέο απφ media αθφκα θαη κε ηελ απνπζία θάπνηαο 

αλαδήηεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ήδε ζε sites φπσο ην YouTube θαη ην Flickr, 

ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζρφιηα θαη δηακνηξαζκφ. Δλψ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εμαπιψλνληαη ψζηε  λα ζπκπεξηιάβνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά  ηα νπνία ζα  

παξέρνπλ  κηα άιιε ρξνηά θαη θαιχηεξε πθή κεηξήζεσλ ελδηαθέξνληνο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

media, πεξηκέλνπκε απηνχ ηνπ είδνπο ην θηιηξάξηζκα λα βειηησζεί. 
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Σέινο, logs απφ ηελ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο  θαη ζπιινγέο ησλ επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ  

αληηθεηκέλσλ media κπνξεί λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκα ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξνπζίαζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ αλαδεηήζεηο θαη θηιηξαξίζκαηα. Με ην λα αλαγλσξίδνπκε ζπληαθηηθέο 

αθνινπζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθεθξηκέλα είδε media ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο 

ηνπο , νη κεραλέο παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ λα κηκεζνχλ απηέο ηηο αθνινπζίεο ζε 

απηφκαηνπο θαηαζθεπαζηέο παξνπζηάζεσλ. 

 Γηα παξάδεηγκα είλαη πηζαλφ λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζπγθεθξηκέλα είδε ήρνπ σο « θαιή 

κνπζηθή γηα background», ή ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα απφ έλα video σο «θαηάιιεια γηα 

επηθάιπςε θεηκέλνπ». Φπζηθά ε θαιχηεξε ζεκαζηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλσλ πςειήο 

πνηφηεηαο παξνπζηάζεσλ, αιιά ηα απιά ζπληαθηηθά patterns κπνξεί λα απνδεηρηνχλ πνιχ 

ρξήζηκα. 
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Νέεο εκπεηξίεο 

ήκεξα, ην video πνπ είλαη δηαζέζηκν online ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απνηειείηαη απφ κηθξά 

απνζπάζκαηα. ε κία κειέηε ηεηξαεηή κειέηε ζε 1515 

ρξήζηεο νη νπνίνη κνηξάδνληαλ video κέζσ Instant 

Messenger βξήθακε φηη ε δηάξθεηα ησλ clip 

εθηείλνληαλ απφ 70 – 500 sec. Απηφ είλαη ε αηηία ηεο 

κεγάιεο δηκνθηιίαο ηνπ YouTube θαη  ηνπ video κε  

κέγηζηε δηάξθεηα 10 ιεπηά πνπ πξνζθέξεη. Χζηφζν 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα video online ή ζηνλ θφζκν ηα 

νπνία δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ππεξεζίεο ηζηνχ φπσο ην  YouTube ηα νπνία είλαη ζπλήζσο 

κεγαιχηεξα θαη αδφκεηα. Δλψ ην λα ςάρλνπκε γηα δνκή πεξηερνκέλνπ θαη επζπγξάκκηζε meta –

data (φπσο ην closed captioning)  έρεη κεξηθά πιενλεθηήκαηα. Σν web εμππεξεηεί ηελ 

επηθνηλσλία. Σν video είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο ην νπνίν παξακέλεη αλεμεξεχλεην εθφζνλ 

ππάξρνπλ κεξηθά κφλν εξγαιεία πνπ θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο απηέο ηηο λέεο κνξθέο θαηαλάισζεο 

θαη επηθνηλσλίαο.  Θα πεξηγξάςνπκε πσο αιιάδνπκε ηε θαηαλάισζε θαη ηελ ρξήζε ηνπ video 

απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε  ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ δηακνηξαζκφ. 

Remixing 

Σν θζελφηεξν bandwidth θαη νη θζελφηεξνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ππξνδφηεζαλ ηελ αχμεζε ηνπ 

web video. Γξεγνξφηεξνη επεμεξγαζηέο θαη απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζην 

βαζηθφ ξεχκα ηεο «θνπιηνχξαο κημαξίζκαηνο » ζηελ νπνία ζπγγξαθείο εξαζηηερληθψλ video 

ζθεηεξίδνληαη ή αλαδεκηνπξγνχλ pop media.  Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη 

θαηλνχξγηεο, απηφ πνπ είλαη θαηλνχξγην είλαη ε θιίκαθα ζηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα. Απηφ 

παξνπζηάδεη κία εμαηξεηηθή  επθαηξία έξεπλαο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ media θαη δηεξεχλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ ζα 

επεξεάζεη απηή ηελ ζπκπεξηθνξά.   

Γηα λα δηεξεπλεζνχλ απηέο νη πηζαλφηεηεο πεξηζζφηεξν, αλαπηχρζεθε κία web-based πιαηθφξκα 

ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέγνπλ λα ζρνιηάδνπλ θαη λα ξεκημάξνπλ πιηθφ απφ ην 

δηακνηξαδφκελν πνιπκεζηθφ αξρείν. Μία αξρηθή πινπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ San Francisco 

International Film Festival (SFIFF) παξείρε ρξήζηκα δεδνκέλα  γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε ε νπνία νδήγεζε ζε πξνβιέςεηο θαη ζηελ πηζαλφηεηα ελίζρπζεο ησλ 

ζρνιίσλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ remixing γηα κεγάιν πιήζνο αηηηψλ. 
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Έλα πιενλέθηεκα ηνπ λα επηηξέπεηο ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέγνπλ θαη λα θφβνπλ απνζπάζκαηα κε 

ην ρέξη είλαη φηη ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ media δελ πξνθαηαιακβάλνληαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ  απφ φξηα. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπκε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγνχκε ηζηνγξάκκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο γηα θάζε πεγή πνιπκεζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Γηα θάζε 0,1 sec δηάζηεκα απφ ηε πεγή ηνπ πνιπκεζηθνχ αληηθεηκέλνπ κεηξήζακε θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ remixes θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

 

 

Πνηνηηθή 

εθηίκεζε ηνπ 

ηζηνγξάκκαηνο 

απνθέξεη πιήζνο 

απφ 

ελδηαθέξνληα 

patterns. Όπσο 

αλακέλεηαη , 

peaks ζην 

ηζηφγξακκα 

ζρεηίδνληαη κε 

ζεκεία πςειήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνο ηα θάησ θιίζεηο ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ππνδεηθλχνπλ πσο ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θηίδεη θαη ζηακαηά φπσο αθξηβψο θαη ε ελέξγεηα . Σν απφ πάλσ δηάγξακκα 

δείρλεη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα . Σν πεγαίν media απεηθνλίδεη έλα καθξχ δνπκ αλάκεζα ζε  3 

αμηνιάηξεπηα θνξίηζηα , μαθληθά εζηηάδεη ζηνλ κεζαίν θνξίηζη ην νπνίν βάδεη έλα γιεηθηηδνχξη 

ζην ζηφκα ηεο.   Σν ηζηφγξακκα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο δείρλεη θαζαξά έλα πξψην peak ζην 

ζεκείν φπνπ ηα ηξία θνξίηζηα ηηλάδνπλ ηα καιιηά ηνπο, θαη κεηά θαηαζθεπάδεηαη ην θχξην peak 

ηελ ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ην γιεηθηηδνχξη. 

Όζν πιεζηάδνπκε ηελ αηζζεκαηηθή επίδξαζε ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, απηά ηα 

ηζηνγξάκκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο έρνπλ έλαλ αξηζκφ πηζαλφλ ρξήζεσλ γηα πεξίιεςε θαη  

browsing media. 
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 Σν κέγεζνο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

γηα ηελ επηινγή ησλ thumbnails αλαπαξάζηαζεο. Έλα επεθηάζηκν μεζθαξηαξηζκέλν video 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ην λα πεξηιακβάλνληαη frames απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψθιη 

ρξεζηκνπνίεζεο θαη κεηά, ην νπνίν ζα κπνξνχζε κεηέπεηηα λα  ξπζκηζηεί γηα εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο.  

Δπίζεο πηζηεχεηαη φηη απηέο νη ζηαηηζηηθέο αθνινπζίεο ζα  θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηνπ θνςίκαηνο απνζπαζκάησλ. Έλαο απηφκαηνο αιγφξηζκνο πεξηθνπήο ν 

νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηαηηζηηθά επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ κειψλ κίαο θνηλφηεηα, 

κπνξεί λα πεξηθφπηεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαθπιάηηεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά peaks. 

Ζ πιαηθφξκα πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ παξείρε κία ζηέξεα βάζε γηα 

πεξεηαίξσ έξεπλα ζηα αλζξσπνθεληξηθά πνιπκέζα. Σα δεδνκέλα ζπζζσξεχηεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πιαηθφξκα πνπ παξείρε ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο ρξήζεο ησλ αθνινπζηψλ πέξα 

απφ ηελ βαζηθή αλαδήηεζε θαη ζηεξεφηππα browsing ηα νπνία νη ρξήζηεο έρνπλ παξαδνζηαθά 

απνξξίςεη. Δπηπιένλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ ρα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ αλάπηπμε αλαθαηλφκελσλ pragmatics γηα media πνπ εμεξεπλνχληαη ή 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη , κε ππαηληγκνχο  γηα λέα θαη βειηησκέλε αλάθηεζε δεδνκέλσλ, 

browsing θαη ζπγγξαθή εθαξκνγψλ. 

Κεθάιαηα ηεο θνηλόηεηαο 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ video πνπ βξίζθεηαη δηαζέζηκν online είλαη κε ζρνιηαζκέλν θαη κε 

επεμεξγαζκέλν. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη απξφζπκνη λα επεμεξγαζηνχλ έλα video  

δηάξθεηαο 10‟ πνπ έρεη ιεζθεί απφ θηλεηφ ηειέθσλν,  ππάξρνπλ αθφκα πνιιά αξρεία κε 

πεξηερφκελν κεγάιεο 

δηάξθεηαο πνπ παξακέλεη 

κε αλαδήηεζηκν. Ζ βαζηθή 

πξφθιεζε εηδηθά φζν 

αλαθνξά ηα video κεγάινπ 

κήθνπο, είλαη ε νξγάλσζε 

ηνπο. Δθεί απαηηείηαη πνιχ 

δνπιεηά γηα ηελ απηφκαηε 

δεκηνπξγία θεθαιαίσλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζε ηκήκαηα 

ζε έλα κνηίβν φπσο ε 

WIKI ζχκπξαμε. 
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ε κία κειέηε γηα εξγαιεία web κεηάδνζεο video, ζεκεηψζεθε φηη νη ρξήζηεο αληηιήθζεθαλ ηελ 

κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα απφ έλα πίλαθα πεξηερνκέλσλ (ΣΟC) φηαλ αμηνιφγεζαλ ηελ  ζπλάθεηα 

θαη ηελ δηάξθεηα ηεο πεξίιεςεο. Απηφ θαηαζθεπαζηηθέ  κε ρξνληθή γξακκή (timeline) ε νπνία 

ζεκεηψζεθε γεληθά σο κε ρξήζηκε. Χζηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξίιεςεο , νη ρξήζηεο 

ζπαηαινχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ην  timeline ζε άιια ζηνηρεία. Ο ρξήζηεο 

ζπαηαιά θαηά πξνζέγγηζε 59  sec κε ην λα ρξεζηκνπνηεί ηελ γξακκή ρξφλνπ ζε έλα έξγν 

πεξίιεςεο θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ ζα ζπαηαιήζεη έλα ρξεζηκνπνηήζεη TOC 23 sec , 

δηαθάλεηεο απφ Power Point 31 sec,  ην video 30 sec  θαη ηνπ θνπηί αλαδήηεζεο 30 sec.  

ηελ Yahoo ππάξρεη κία ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ θαιείηαη HackDay: έλα θαηλνηφκνο 

δηαγσληζκφο φπνπ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο δίδεηαη ρξφλνο 24 σξψλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα 

ιεηηνπξγηθφ πξσηφηππν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία web. ην ηέινο ησλ 24 σξψλ , δίδεηαη 

ρξφλνο 90 sec γηα λα παξνπζηάζνπλ ην “hack” ζε κία επηηξνπή. Απηή ε παξνπζίαζε 

θαηαγξάθεηαη θαη γίλεηαη δηαζέζηκε online. Χζηφζν ην απνηέιεζκα είλαη έλα κνλνιηζηθφ video  

ην νπνίν δηαξθεί γηα πάλσ απφ ηέζζεξηο ψξεο  θαη πεξηέρεη πάλσ απφ εθαηφ παξνπζηάζεηο. 

εκεηψζεθε φηη νη hackers κπνξνχζαλ γεληθά λα μέξνπλ πνπ λα ηνπνζεηήζεθε  ε δηθή ηνπο 

παξνπζίαζε (νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκνχληαη εάλ ήηαλ ζηε κέζε , ή θνληά ζη 

ηέινο απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ παξνπζίαδαλ καδί ). Απηή ε ιίζηα ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πίλαθα πεξηερνκέλσλ (TOC )  απφ ηα hacks ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαηκεζνχλ θαη λα ππάξρεη timeline αλά θεθάιαην. Απφ απηήλ ηελ νπηηθή 

θαηαζθεπάζηεθε ην HackDay TV2 ην νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα πνπ  ππνζηεξίδεη 

θεθαιαηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. Γηα λα κεησζεί ηη πνζφ ηνπ ρακέλνπ 

ρξφλνπ  ζηε timeline γηα ηελ αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ, ζρεδηάζηεθε έλα timeline πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη έλα TOC (Table of Contents). 

Γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην HackDay TV αξρηθά απαηηήζεθε κία ιίζηα απφ hacks θαη hackers. Ζ 

ιίζηα ηνπνζεηήζεθε δίπια απφ ην ηεηξάσξν video. Υξεζηκνπνηψληαο κία βάζε δεδνκέλσλ , 

δεκνζηεχηεθε θάζε θσηνγξαθία ηνπ hacker, δίπια ζην hack ηνπ. Με ην ηεηξάσξν video θαη ηελ 

ιίζηα ησλ 130 hackers, δεκηνπξγήζεθαλ 2 πξνβιήκαηα. Οη hackers ρξεηάδνληαη λα βξνπλ ζηελ 

ιίζηα αιιά θαη ην timeline. Πξνθεηκέλνπ λα αθαηξέζνπκε θάπνηα εκπφδηα ζηελ αλαδήηεζε ελφο 

hacker ζηελ ιίζηα, ε ιίζηα κε ηα hacks θαη ηνπο hackers κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηνλ 

ηίηιν θαη ηνλ ζπγγξαθέα έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιν λα αλαδεηεζεί. Κάζε εηζαγσγή ελφο hack 

έρεη έλα θνπκπί “set start time”. Όηαλ παηεζεί ην hack δηαγξάθεηαη ή δεκνζηεχεηαη ζην timeline 

κε δηάξθεηα 90 sec. Δθφζνλ ηα 90 sec παξνπζηάδνπλ έλα θνκκάηη κφλν ηνπ ηεηξάσξνπ video 

ρξεζηκνπνηνχληαη κπαινλάθηα κε ζρφιηα γη αλ απμεζεί ε νπηηθνπνίεζε.   
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Ζ ψξα έλαξμεο βξίζθεηαη ζην ιίζηα κε ηηο εηζαγσγέο ησλ hacks θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηα 

θνπκπηά + θαη – πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηελ ψξα έλαξμεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ hack  δελ κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί. Έλα θνπκπί κε ην φλνκα Clear ρξεζηκεχεη γηα ηε δηαγξαθή ηνπ hack απφ ην 

timeline. 

ην HackDay TV ν θαζέλαο 

κπνξεί λα πξνζζέζεη  ηα 

hacks πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ιίζηα ζην timeline. 

Παξαηεξήζεθαλ αξθεηνί ρξήζηεο πνπ πξφζζεζαλ αξθεηά hacks (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πξφζζεζαλ hacks άιισλ θαη φρη ηα δηθά ηνπο). Δπηπξφζζεηα δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί αζθαιείαο 

ζηελ εθαξκνγή. Ο θαζέλαο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί λα αγγίμεη λα αθαηξέζεη απφ ην timeline έλα 

δεκνζηεπκέλν hack. Χο απνηέιεζκα ην timeline κεηαηξέπεηαη ζε κία αληαλάθιαζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

TOC, επηηξέπνληαο ην navigation θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο πεξίιεςεο. 

 

Ζ κεγαιχηεξε αληηιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα  νπνηνπδήπνηε 

ζηνηρείνπ ζε ζχζηεκα 

δηαδξαζηηθνχ video είλαη ην 

TOC, σζηφζν έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη ρξήζηεο ζπαηαινχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην timeline. To HackDay 

TV δίλεη ην ελαξθηήξην ζεκείν γηα ην TOC αιιά κεηά νδεγεί απεπζείαο ζην timeline. 
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Γηακνηξαζκόο ζε θνηλόηεηα ρξεζηώλ. 

Ζ δεκηνπξγία θεθαιαίσλ ζε κία θνηλφηεηα ιχλεη ην γεληθφ πξφβιεκα θαηάηαμεο ζε πίλαθα γηα 

κεγάιεο δηάξθεηαο video πνπ βξίζθνληαη online. ε πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πεξηγξάθεθε ην indexing ηνπ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλαθεξφκαζηε ζε απηφλ θαη φρη κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ. Πξφζθαηα ην Tagging έρεη 

πξνζζέζεη πνιιέο βειηηψζεηο ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ησλ πνιπκέζσλ ζε δεκνθηιείο 

ηνπνζεζίεο δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λα εθαξκφδνπκε tags ζε 

έλα νιφθιεξν αξρείν video  (άζρεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ) αλακέλεηαη λα γίλεη εκθαλήο. ε έλα 

video νη άλζξσπνη ζπδεηνχλ γηα ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα ή ζηηγκέο φπνπ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ ιακβάλεη ρψξα: ην αμηνκλεκφλεπην ηκήκα κηαο νκηιίαο, ην ηέιεην 

ζνπηάξηζκα ελφο γθνι ή φηαλ κία γάηα πέθηεη απφ ην ηξαπέδη. Ο ζρνιηαζκφο απνζπαζκάησλ 

video  γεληθά αλαθέξεηαη σο έλα ρξνληθφ tag ή deep tag.  Σν ρξνληθφ tag είλαη ην πξψην βήκα 

γηα ηελ “εμεκέξσζε” ησλ πνιπκέζσλ πνπ βξίζθνληαη ζην δίθηπν , αιιά κφλν κέξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο κπνξεί λα ειέρζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δίλαη ν δηακνηξαζκφο ηνπ ρξνληθνχ tag πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. 

Time Tags 

Με ηελ ρξήζε ησλ time tags, tags κε ζρφιηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε κία ρξνληθή ζηηγκή ζην 

video ή ζε έλα απφζπαζκα video. Χζηφζν ε βαζηθή ρξήζηε ηνπ time tag  δελ κπνξεί λα 

κεηαρεηξηζηεί σο επηθνηλσλία. Έλα time tag είλαη απιά έλα πξνζσπηθφ ζρφιην. Δάλ ην time tag 

κπνξεί λα γίλεη νξαηφ δεκνζίσο , ηφηε ζα πξνθχςεη επηθνηλσλία. 

Δλψ ηα tags είλαη δεκνθηιή γεληθά online, γηα ην ρξνληθφ tagging βαζηζκέλν ζε media δελ έρεη 

δνζεί πνιχ ζεκαζία. Σα tags γεληθά αλαθέξνληαη ζε έλα νιφθιεξν video θαη φρη κνλάρα ζε έλα 

απφζπαζκα. Σα απνζπάζκαηα media κε time tags κπνξνχλ λα έρνπλ κεγάιε δπλαηφηεηα 

επεμήγεζεο. Deep tagging ρξεηάδεηαη γηα ην λνεκαηηθφ ζρνιηαζκφ πεξηερνκέλνπ video, 

ζπγθεθξηκέλα καθξάο δηάξθεηαο.  Πην ζεκαληηθά , ην time tagging είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ 

δηακνηξαζκφ. 

ε αξθεηέο αλεπίζεκεο ζπδεηήζεηο κε παξαθνινπζεηέο παξαδφζεσλ,  παξαηεξήζεθε φηη νη 

ρξήζηεο γεληθά ήζειαλ λα κνηξάδνληαη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηεο δηάιεμεο.  ε κία δηάιεμε κηαο 

ψξαο, ην ηκήκα πνπ απηνί ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ ήηαλ θάησ απφ 5 ιεπηά (ζπρλά 2 ιεπηά).  

Λφγσ απηνχ δεκηνπξγήζεθε ην BrainJam TV: έλαο video viewer ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο  λα θφςνπλ έλα κηθξφ θνκκάηη θαη λα ην κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δλ 

αληίζεζε κε ην HackDay TV ν θαζέλαο εδψ κπνξεί λα πξνζζέζεη tags ζηνλ timeline θαη λα 

θαζνξίδεη ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα. 
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Deep Sharing 

To BrainJam TV δηεπθνιχλεη ηνλ δηακνηξαζκφ απνζπαζκάησλ video. Ζ πξσηφηππε εθαξκνγή 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί , παξνπζηάδεη έλα βαζηθφ player κε δχν λέα 

πξνζηηζέκελα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

 

Πξψηνλ, ππάξρεη έλα θνπκπί «ADD TAG» ην νπνίν ηνπνζεηεί έλα label ζε έλα ηκήκα ηνπ 

timeline κε κία δηάξθεηα δεισκέλε εμνξηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ ηξηψλ ιεπηψλ. Ζ δηάξθεηα κπνξεί 

λα ππνζηεί επεμεξγαζία θαη tags κπνξεί λα πξνζηεζνχλ. Απηά ηα tags παξακέλνπλ αλαιινίσηα 

θαη εμππεξεηνχλ σο  πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε. 
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Κάζε πξνζσπηθφο ζρνιηαζκφο εκθαλίδεηαη κε πνιιέο δπλαηφηεηεο ελεξγεηψλ .Έλα tag κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί  (λα ηνπ αιιάμνπκε ην label, ηελ δηάξθεηα, ηελ ζέζε) ή λα ην ζβήζνπκε 

νινθιεξσηηθά. Έλα tag κπνξεί επίζεο λα δηακνηξαζηεί. Ο δηακνηξαζκφο ελφο tag είλαη κία ζαθή 

ελέξγεηα ε νπνία παίξλεη έλα πξνζσπηθφ ζρνιηαζκφ θαη ηνλ θάλεη δεκφζην , θαη ην ζηέιλεη ζε 

άιινλ ρξήζηε.  Μνηξάδνληαη ππελζπκίζεηο γηα έλα απνδέθηε δηεπζχλζεσλ email θαη έλα ζρφιην 

πνπ ζηέιλεηαη κέζσ ελφο  URL.  To απεζηαικέλν URL είλαη έλαο ζχλδεζκνο ζην αθξηβέο 

ζεκείν ζην πεγαίν video.  Απηφ ην URL κνηάδεη ζαλ έλα ζηαζεξφ link ζε έλα blog, παξέρεη 

απεπζείαο πξφζβαζε  θαη κεηαπεδά ζην video θαη αλαπαξάγεηαη ην απφζπαζκα κε ην tag,απφ 

έλα ελαξθηήξην ζεκείν σο έλα ζεκείν ηεξκαηηζκνχ πνπ έρεη θαζνξίζεη ν ρξήζηεο. Αλαθέξεηαη 

απηή ε επεμεξγαζία σο Deep sharing  θαζφηη επηηξέπεη ζε έλα κηθξφ ηκήκα απφ έλα κεγάιν 

video λα δηακνηξαζηεί απνηειεζκαηηθά. Σν απφζπαζκα ηνπ video κεηαηξέπεηαη ζε έλα 

κεραληζκφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν αηφκσλ. Απηή ε επηθνηλσλία ζπιιέγεη πεξηζζφηεξα meta 

data γηα ην απφζπαζκα, δηαηεξεί ηα meta data γηα ην νιφθιεξν video θαη ζπιιέγεη meta data 

απφ άιινπο δηακνηξαζκνχο γηα ην ίδην video. 

Όηαλ παξαθνινπζνχκε έλα video ή ην κνηξαδφκαζηε, εκθαλίδνληαη φινη νη δηακνηξαζκνί απηνχ 

ηνπ αξρείνπ . Ζ ιίζηα απηή εμππεξεηεί σο κία πεξίιεςε ηνπ video. Όρη σο κία πεξίιεςε 

πεξηερνκέλνπ αιιά σο κία πεξίιεςε ηνπ πσο νη άλζξσπνη επηθνηλψλεζαλ απηφ ην video ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Πξνγελέζηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο κε ην λα ζεκεηψλνπλ απνηππψκαηα (πεξηνρέο πνπ νη άλζξσπνη 

παξαθνινχζεζαλ) ρσξίο λα ππάξρνπλ ζρφιηα. Σα απνηππψκαηα δείρλνπλ κφλν πνηα πεξηνρή 

έρεη γίλεη νξαηή απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ε νπνία παξέρεη κία πεξίιεςε κέζσ ηεο 

έλδεημεο ησλ επηζθεπηφκελσλ πεξηνρψλ. 

Σν BrainJam TV δεκηνπξγεί κία πεξηιεπηηθή ιίζηα ησλ πεξηνρψλ  πνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

παξαθνινπζήζεη κέζσ κηθξψλ πεξηιήςεσλ κε tags. Ζ ζπιινγή ησλ time tags  θα ν ξεηφο 

δηακνηξαζκφο δεκηνπξγνχλ κία δνκή ζπλδέζκνπ κε απνζπάζκαηα video.  Απηή ε δνκή δείρλεη 

ζπλδέζεηο κε ηα media. ηελ γιψζζα ησλ ηερληθψλ , έλα απιφ query κπνξεί λα αλαθηήζεη φια 

ηα video πνπ ζρεηίδνληαη κε ην tag ζην query.  Δπίζεο εξεπλάηαη ην πψο ηα επηθαιππηφκελα tags 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα κελ είλαη δηθνξνχκελε ε ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

video, φπσο έρεη δηαπηζησζεί κε άιια πεξηερφκελα κε tags. 
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Παξαθνινύζεζε κε ζπλεξγαζία 

Ζ αλάπηπμε ηνπ video βξίζθεηαη online έρεη νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα αλεβάδνπλ θαη  λα 

κνηξάδνληαη videos. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην video απνζηέιιεηαη κέζσ link (φπσο έλα email ή 

έλα κήλπκα instant messenger). H online γξαπηή ζπλνκηιία καδί κε streaming πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ ή κεηαδφζεηο έρνπλ γίλεη πνιχ δεκνθηιείο. Δλψ ππάξρεη κία κφλν κνλαδηθή κεηάδνζε 

audio , ν πεξηζπαζκφο αθφκα ζπκβαίλεη. ε κία κειέηε , αθφκα θαη κε απηφλ ηνλ πξνζηηζέκελν 

πεξηζπαζκφ  , απνδείρζεθε φηη νη άλζξσπνη ληψζνπλ πην θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ αθφκα θαη 

απνιακβάλνπλ θαιχηεξα ηα media εάλ απηνί κπνξνχλ λα κηιάλε ν έλαο ζηνλ άιινλ ηελ ίδηα 

ζηηγκή. 

Άιιεο θνξέο , νη άλζξσπνη πεξηκέλνπλ κέρξη λα πεξάζνπλ νη θίινη ηνπο  απφ ην ζπίηη γηα λα 

ηνπο δείμνπλ ην video απηνπξνζψπσο. Πνιινί άλζξσπνη αθήλνπλ ηα video ζην θηλεηφ ηνπο 

ηειέθσλν έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα δείμνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο κέζσ απηνχ. Δθηφο απφ ηνπο 

αληηπεξηζπαζκνχο πνπ θιεξνλνκνχληαη ιφγσ ηνπ φηη αθνχγνληαη δχν ξνέο ήρνπ ηελ ίδηα ζηηγκή, 

ν δηακνηξαζκφο πξφζσπν κε πξφζσπν παξέρεη πινχζηα θνηλσληθή αλάκεημε,  εθφζνλ νη ρξήζηεο 

κηινχλ ελψ ην video αλαπαξάγεηαη ή παγψλεη θαη ην rewind γηα λα αλαζθφπεζε ή ζπδήηεζε ζε 

αζηείεο ή θξίζηκεο ζηηγκέο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ νκαδηθφ chatting θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 

streaming  πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. ε απηέο ηηο εθαξκνγέο , έλα stream πάληα θηλείηαη ην νπνίν θαη 

απαγνξεχεη κεγάιεο ζπδεηήζεηο. Δπηπξφζζεηα,  κεξηθέο εθαξκνγέο επηηξέπνπλ chatting κε κε 

ζπγρξνληζκέλε αλαπαξαγσγή video. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε , ε ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

αιιά δελ ζρεηίδεηαη κε έλα δνζκέλν ρξφλν ζην video stream. Καηαζθεπάζηεθε έλαο video 

player πνιιψλ ρξεζηψλ ν νπνίνο παξακέλεη ζε ζπγρξνληζκφ κε φιεο ηηο ηνπνζεζίεο θαη 

νινθιεξψλεηαη κέζσ ηνπ Yahoo Instant Messaging , φπνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ήδε 

ζπλνκηινχλ απφ απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο. 

Ζ Zync θαηαγξάθεη απηέο ηηο ζηηγκέο φπνπ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη video απνκαθξπζκέλα, φπνπ 

θαη νη δχν παξαθνινπζεηέο κνηξάδνληαη ην ηειερεηξηζηήξην θαη κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ , λα 

παγψζνπλ , λα πάλε πίζσ ην video ελψ ζπλνκηινχλ. Καηά ηε δηάξθεηα κηα ζπδήηεζεο, ν video 

player είλαη ηνπνζεηεκέλνο δίπια ζην παξάζπξν ηνπ chat. Ο θάζε ζπκκεηέρνλ κπνξεί λα κπεη ζε 

έλα video κε ην λα πιεθηξνινγήζεη ην URL ηνπ video απφ έλα γλσζηφ site δηακνηξαζκνχ video. 

Σν video θνξηψλεηαη θαη ζηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο θαη αξρίδεη λα αλαπαξάγεηαη. Απηφ ν player 

πάληα κέλεη ζε ζπγρξνληζκφ κε ηελ απνκαθξπζκέλε πιεπξά. Ο έιεγρνο είλαη νινθιεξσηηθά 

αλνηθηφο θαη δελ ππάξρεη ζρέζε master/slave.  Ο απνκαθξπζκέλνο ρξήζηεο (Ralph) παγψλεη ην 

video φηαλ θάλεη κία εξψηεζε. Ο ηνπηθφο ρξήζηεο (Ayman) απαληά θαη μεθηλά ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ video κφλνο ηνπ.  
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Σν κνληέιν απηφ αιιειεπίδξαζεο δηεπθνιχλεη ηελ δηαδξαζηηθφηεηα  ε νπνία είλαη παξφκνηα κε 

ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία φηαλ κνηξαδφκαζηε video.  

 

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πινπνηήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ε ζπιινγή ηνπ Zync είλαη 

ζαθή. Γελ ππάξρεη δηακνηξαζκφο, δεκηνπξγία θεθαιαίσλ ή δεκηνπξγία tags. To Zync ζπιιέγεη 

φγθνπο chat, emoticons, θαη ζπκπεξηθνξέο ρξεζηψλ IM. Με απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχκε λα 

αξρίζνπκε λα εμεηάδνπκε αθνινπζίεο ζπκπεξηθνξψλ  αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηα URL ησλ 

video. 
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Με ηελ παξαπάλσ εξγαζία αλαδεηνχκε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο  ζε έλα πεξηερφκελν IM γηα λα 

δνχκε πσο ε ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε δηακνηξαζκφ video  επεξεάδεη ηελ αθνινπζία 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλζξψπσλ. Δπηπξφζζεηα ησλ αθνινπζηψλ pattern, ην Zync νδεγεί ζε 

νινθιεξσηηθή θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ δηακνηξαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο. Δμεηάδεη ηφζν 

ηελ ζπκπεξηθνξά μεθπιιίζκαηνο φζν θαη ηελ επηθνηλσλία. Καη πάιη ν δηακνηξαζκφο θαη ε 

επηθνηλσλία νινθιεξψλνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ pragmatics κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Σν 

παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα 391 αηφκσλ ηα νπνία κνηξάδνληαη ζε 

δεπγάξηα έλα κνλαδηθφ ζπγθεθξηκέλν video. Μπνξνχκε λα δνχκε απιέο ζπκπεξηθνξέο 

(play,pause,rewind) ζπκβαίλνπλ πην ζπρλά ζην πξψην κέξνο ελφο video , ελψ ζπκπεξηθνξέο   

chatting γίλνληαη πην εκθαλείο πξνο ην ηέινο. 

 

 

Ζ επφκελε εηθφλα δείρλεη ηα ίδηα δεδνκέλα σο κεηξήζεηο γξακκψλ.(έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα 

δνχκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα θαη νη ρξήζηεο κεηψλνληαη κε ηνλ ρξφλν). ε απηά ηα ζρέδηα 

απεηθνλίδεηαη ην chat σο κία Boolean κεηαβιεηή. Υξεζηκνπνηνχκε ην κέγεζνο ηνπ chat σο έλα 

επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά δελ παξνπζηάδεηαη ζε έλα απφ απηά ηα δηαγξάκκαηα. Με 

απηά ηα δεδνκέλα αλαδεηάκε λα κνληεινπνηήζνπκε ηελ αθνινπζία ζπκπεξηθνξψλ αλάκεζα 

ζηνπο ρξήζηεο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε πεξηνρέο πςεινχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηα εθαξκνγέο remixing θαη πεξηιήςεσλ. 
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Σν κέιινλ ηνπ video  

Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ κε ηελ πξνζζήθε ππαξρφλησλ 

ηερληθψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο κνξθέο indexing γηα κειινληηθή αλάθηεζε. 

Οη άλζξσπνη είλαη επίζεο πεξηερόκελν 

Δλψ ηα meta data εκθαλίδνληαη καδί κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην video, έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ παξακέλεη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Πνιιέο εξγαζίεο πνπ νη άλζξσπνη 

εθηεινχλ φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηελ πξνζζήθε meta 

data πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Deep 

Sharing απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα θαζνξίζεη ην θνκκάηη πνπ επηζπκεί λα δηακνηξαζηεί. Δπεηδή είλαη 

δχζθνιν γηα ηνλ ρξήζηε λα βξεη ην ζπγθεθξηκέλν frame πνπ θαζνξίδεη ην φξην αιιαγήο ζθελήο, απηή 

είλαη κία εξγαζία πνπ ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ έρεη κία θαιά νξηζκέλε ιχζε. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέγεη 

έλα ηκήκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα ην κνηξαζηεί , ην ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα meta data απφ 

κία αλάιπζε αιιαγήο ζθελήο θαη πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο. Παξνκνίσο ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηγκέο πνπ έρνπλ αληρλεπηεί ζησπέο ηα νπνία απνηεινχλ 

πξνηεηλφκελα φξηα απνζπάζκαηνο. 

Αθνχ νη αξρηηεθηνληθέο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ meta data απφ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

κε έλα παξφκνηα ηξφπν κε ηα meta data πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο, ν ρξήζηεο είλαη ειεχζεξνο 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα αγλνήζεη πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ 

meta data επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα απνθαζίζεη ηη meta data απφ πνηα αλάιπζε κπνξνχλ λα ηνλ 

βνεζήζνπλ ζε απηφ πνπ ζέιεη λα επηηχρεη. Απηφ ιεηηνπξγεί κε έλα παξφκνην ηξφπν ηνπ πσο νη ρξήζηεο 

επηιέγνπλ λα απνδερηνχλ ή λα αγλνήζνπλ πξνηάζεηο απφ άιινπο ρξήζηεο θαη έρεη λα πξνζζέζεη πνιιά 

ζρεδηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηε κειινληηθέο εθαξκνγέο video. 
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Άλζξσπνη πνπ κνηξάδνληαη 

Οη άλζξσπνη πνπ κνηξάδνληαη video κπνξνχλ  λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηνλίζνπλ επηπιένλ ην λφεκα ηνπ 

απνζπάζκαηνο ελφο video.  ε νπνηνλδήπνηε κεγαιχηεξν 

νξγαληζκφ , παλεπηζηήκην ή θνηλσληθφ δίθηπν ππάξρεη κία 

πνηθίιε νκάδα αηφκσλ πνπ απνηεινχλ κία κεγαιχηεξε 

θνηλφηεηα. Γηα θάζε video ή απφζπαζκα πνπ απνζηέιιεηαη , 

θαηαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο σο έλα άιιν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν meta data. Έρνπλ μεθηλήζεη έξεπλεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνζ ηα ζεκαίλεη λα γλσξίδνπκε ην απνζηνιέα θαη 

ηνλ παξαιήπηε. Οινθιήξσζε κε άιιεο online ηνπνζεζίεο  

θνηλνηήησλ (Face book) είλαη αλαπφζπαζηέο κε απηήλ ηελ 

πξνζέγγηζε. Γηα θάζε online θνηλφηεηα απηφ κπνξεί λα δψζεη 

ψζεζε ζηα media ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο. 
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1.3. Πεξηγξαθή εξγαζίαο wikiVideoPhotoAudio 

 

Γεκηνπξγία wiki πνιπκέζσλ (wikiVPA) κε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

Java, JavaScript, HTML, CSS, Ajax. H ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία 

web παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ πνιπκεζηθνχ 

πεξηερφκελνπ (θσηνγξαθίεο, βίληεν) φπσο αθξηβψο θάπνηνο 

κπνξεί λα αλεβάζεη κία πιεξνθνξία πνπ γλσξίδεη ζε κνξθή 

θεηκέλνπ (π.ρ. wikipedia) ζε θάπνην wiki. Πξηλ δνζεί 

νπνηνδήπνηε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε ηνπνζεζία  (wikiVPA) 

πξέπεη  ν επηζθέπηεο λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ  θαη λα 

ζπλδεζεί, ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα θάλεη join ζε θάπνην group ή 

λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ. ηηο ππάξρνπζεο νκάδεο ρξεζηψλ 

(Groups) νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηακνηξάδνληαη ζπγθεθξηκέλα 

media πνπ αλήθνπλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Αθφκε δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα κεηά ηελ δεκνζίεπζε θάπνηνπ media ζηνπο ρξήζηεο 

λα πξνζζέζνπλ θάπνην ζρφιην πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ζε έλα βίληεν θάπνηνο ρξήζηεο ζέιεη λα  ζρνιηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Tag θαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επηπιένλ 

ζρνιηαζκνχ ζην ίδην ρξνληθφ πιαίζην απφ άιινλ ρξήζηε. Πέξα απφ ην Upload ησλ media θάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη (Download) ην media πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ψζηε λα ην επεμεξγαζηεί 

ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη λα ην αλεβάζεη κε ηελ λέα κνξθή.  Έηζη δεκηνπξγείηαη  κία 

θνηλφηεηα ρξεζηψλ πνπ δηακνηξάδεηαη, επεμεξγάδεηαη, ζρνιηάδεη θαη δεκηνπξγεί tags ζε έλα 

ζχλνιν απφ επηιεγκέλα media. 
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1.4 Αλαθνξά ηερλνινγηώλ 

Βάζε δεδνκέλσλ 

Ζ MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν κεηξά πεξηζζφηεξεο απφ 11 

εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο.[5] Έιαβε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ 

θφξε ηνπ Μφληπ Βηληέληνπο, ηελ Μάη. Σν πξφγξακκα ηξέρεη 

έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξφζβαζε πνιιψλ 

ρξεζηψλ ζε έλα ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Με ηε γξήγνξε 

απφδνζή ηεο, ηελ πςειή αμηνπηζηία, ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηε δξακαηηθή 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, ε MySQL είλαη ε πην δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ αλνηθηνχ 

πεγαίνπ θψδηθα ζηνλ θφζκν θαη ε αζθαιήο ελαιιαθηηθή γηα ινγηζκηθφ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. To MySQL Enterprise παξέρεη ηζρχ ζε κηα 

ζεηξά εθαξκνγψλ - απφ επηρεηξεζηαθά θξίζηκα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ σο ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ηα ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο αλαθνξάο 

θαη εθαξκνγψλ αλάιπζεο. 

 

Σν HeidiSQL είλαη έλα ειαθξχ, γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο Windows γηα 

βάζεηο δεδνκέλσλ MySQL. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  λα πεξηεγείζαη θαη λα 

επεμεξγάδεζαη δεδνκέλα, λα δεκηνπξγείο θαη λα επεμεξγάδεζαη πίλαθεο, λα 

βιέπεηο views, δηαδηθαζίεο, triggers θαη πξνγξακκαηηζκέλα γεγνλφηα.  Δπίζεο κπνξείο λα 

εμάγεηο δνκέο θαη δεδνκέλα είηε ζε θάπνην αξρείν SQL ζην clipboard ή ζε θάπνηνλ άιινλ server.  

Web Server 

O  Apache HTTP Server  

 

 Δίλαη έλαο δπλαηφο, επέιηθηνο, HTTP/1.1 ζπκβαηφο web server  

 Τινπνηεί ηα ηειεπηαία πξσηφθνιια, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ HTTP/1.1 (RFC2616)  

 Δίλαη πνιχ δηακνξθψζηκνο θαη επεθηάζηκνο κε third-party modules  

 can be customized by writing 'modules' using the Apache module API  

 παξέρεηαη νιφθιεξνο ν πεγαίνο θψδηθαο θαη ζπλνδεχεηαη κε άδεηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο  

 ηξέρεη ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

 αλαπηχζζεηαη ζπλερψο 

 ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο  λα ζπκκεηέρνπλ κε λέεο ηδέεο , αλαθνξέο γηα bug θαη patches  

 πινπνηεί πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηνχληαη ζπρλά  
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Java 

 

Ση είλαη ε Java; 

Με βάζε ηηο πνιιέο 

δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

γηα ηελ Java ηα ηειεπηαία 

ρξφληα  θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ 

ησλ βηβιίσλ γηα ηελ Java, 

ίζσο λα έρεηε κία ππεξβνιηθή 

αληίιεςε γηα ην ηη κπνξεί λα 

θάλεη ε Java. [4] H Java είλαη 

κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ είλαη θαιή γηα ζρεδίαζε 

ινγηζκηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Internet. Δπίζεο είλαη κία αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί κία κεζνδνινγία πνπ γίλεηαη φιν θαη πην ρξήζηκν 

ζηνλ θφζκν ηεο ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ. Αθφκε είλαη  κία γιψζζα αλεμάξηεηε 

πιαηθφξκαο , δειαδή ηα πξνγξάκκαηα ηεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα 

εθηεινχληαη παξφκνηα ζηα Microsoft Windows , ζηνλ Apple Macintosh θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο ηνπ UNIX, πεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Solaris. H Java επεθηείλεηαη 

πέξα απφ ηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο θαη εθηειείηαη ζε ζπζθεπέο φπσο είλαη 

ηειενξάζεηο, ηα ξνιφγηα ρεηξφο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα.  

Δξγάδεηαη ζην Web 

Ζ Java είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα εθηειείηαη ζε ηζηνζειίδεο 

ηνπ World Wide Web. Οη εμεηαζηέο (browsers) κπνξνχλ λα θνξηψζνπλ έλα πξφγξακκα 

Java απφ κία ηζηνζειίδα θαη λα ην εθηειέζνπλ ηνπηθά ζην ζχζηεκα Web ηνπ ρξήζηε. Σα  

πξνγξάκκαηα απηά  θαινχληαη κηθξνεθαξκνγέο (applets), εκθαλίδνληαη ζε κία 

ηζηνζειίδα κε παξφκνην ηξφπν φπσο νη εηθφλεο. ε αληίζεζε κε ηηο εηθφλεο νη 

κηθξνεθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη δηαινγηθέο – ιακβάλνληαο είζνδν απφ ηνλ ρξήζηε, 

απαληψληαο ζε απηήλ, θαη παξνπζηάδνληαο έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Οη 

κηθξνεθαξκνγέο γξάθνληαη  κε ηελ γιψζζα Java, κεηαγισηηίδνληαη ζε κία κνξθή πνπ 

κπνξεί λα εθηειεζηεί ζαλ πξφγξακκα, θαη ηνπνζεηείηαη ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web. Οη 

πεξηζζφηεξνη δηαθνκηζηέο κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ αξρεία Java ρσξίο αιιαγέο ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπο.   
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Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

 

 

 

Σν WaveMaker είλαη έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο web εθαξκνγψλ. Σν WaveMaker 

πξνζθέξεη   εξγαιεία ηαρένο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα θαηαζθεπή web εθαξκνγψλ., φπσο 

ζεηξά εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, project management θαη web θφξκεο. 

 Σν WaveMaker studio ηξέρεη ζε έλα browser.  Οη εθαξκνγέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ην 

WaveMaker ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηξέρνπλ ελψ ηηο θαηαζθεπάδνπκε, πξάγκα πνπ θάλεη  

πην εχθνιν ζην λα ηεζηάξνπκε   θαη λα θάλνπκε debug ηηο web εθαξκνγέο. 

 Σν WaveMaker θαηαζθεπάδεη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο widgets. Σν πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε κηαο WaveMaker εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ κία ζειίδα θαη 

widgets κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη. Οη WaveMaker εθαξκνγέο 

πεξηιακβάλνπλ δχν ηχπνπο widgets 1)widget θφξκαο – φπσο είλαη ηα θνπκπηά , ηα 

checkboxes, νη dropdown  ιίζηεο, grids θαη editors θαη 2) widgets πεξηερνκέλνπ φπσο 

ζειίδεο, panels, layers θαη tabs γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πσο ζα εκθαληζηνχλ ηα άιια 

widgets. 

 Σα WaveMaker data object widgets είλαη ηζρπξά widgets ζπλδεδεκέλα κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. Αθνχ δεισζεί κία λέα βάζε δεδνκέλσλ ή εηζαρζεί κία ήδε ππάξρνπζα , ην 

WaveMaker απηφκαηα δεκηνπξγεί έλα data object widget γηα θάζε πίλαθα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Σα data object widgets θαζηζηνχλ επθνιφηεξε ηελ θαηαζθεπή web θνξκψλ 

νη νπνίεο δηαβάδνπλ, δεκηνπξγνχλ, ελεκεξψλνπλ θαη δηαγξάθνπλ εγγξαθέο απφ κία βάζε 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θψδηθαο. 

 Οη WaveMaker εθαξκνγέο είλαη event-driven. ε κία WaveMaker εθαξκνγή , νη ρξήζηεο 

ειέγρνπλ ηη ζπκβαίλεη κε ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα ρξήζηεο 

θάλεη θιηθ ζε έλα θνπκπί , δηαιέγεη έλα αληηθείκελν απφ έλα κελνχ ή εηζάγεη δεδνκέλα 

ζε έλαλ editor widget,  έλα ή πεξηζζφηεξα γεγνλφηα μεθηλνχλ. Απηά ηα γεγνλφηα 

πξνθαινχλ ηελ απφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο , γηα παξάδεηγκα ηελ νδήγεζε ζε κία λέα 

ζειίδα ή ηελ εηζαγσγή κηαο εγγξαθήο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

 Οη ηδηφηεηεο ηνπ widget θαζνξίδνπλ ζπκπεξηθνξά. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλάπηπμεο 

sto WaveMaker γίλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηδηνηήησλ ζηα widgets απφ ην WaveMaker 

studio. Σξαβάο έλα widget ζηνλ θακβά ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη θαζνξίδεηο ηηο 

ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ widget  γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ widgets επηκεθχλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σα widget επίζεο έρνπλ 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ θα θιεζνχλ απεπζείαο κέζσ JavaScript. Απηφ επηηξέπεη 

ζε πξνρσξεκέλνπο developers λα επεθηείλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο widget. 
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Η Αξρηηεθηνληθή ηνπ WaveMaker 

 

 Dojo: Ajax widgets 

 JSON: async messaging 

 Spring: Java container 

 Hibernate: database access 

 JaxWS: web services access 

 Spring security: user authentication 
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 Dojo Toolkit είλαη κία αλνηρηνχ θψδηθα modular JavaScript 

βηβιηνζήθε (ή πην ζπγθεθξηκέλα κία εξγαιεηνζήθε 

JavaScript) ζρεδηαζκέλε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρέα 

αλάπηπμε ησλ cross-platform, JavaScript/Ajax-based 

εθαξκνγψλ θαη web sites. 

 

 

Σν Spring Framework είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ) πνπ ζθνπφ έρεη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε J2EE 

ινγηζκηθνχ ζε κεγάιε έθηαζε θαη βαζίδεηαη ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java. 

 

 

 

Σν Hibernate Framework είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν ινγηζκηθφ) πνπ ζθνπφ έρεη 

λα ζπλδέζεη ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κηα αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ (Java) κε ηνπο πίλαθεο κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ ζχλδεζε απηή 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίαο (metadata) πνπ ηνπνζεηείηαη θαηάιιεια 

(καδί κε ηνλ θψδηθα Java ή ζε μερσξηζηά xml αξρεία) θαη πεξηγξάθεη ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γεληθά ην Hibernate πξνζθέξεη ηελ απηφκαηε 

κεηαηξνπή ηεο κηαο κνξθήο (αληηθείκελα) ζηελ άιιε (ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ). 
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AJAX = Asynchronous JavaScript and XML. 

 

 H AJAX δελ είλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά έλαο λέν ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ππάξρνληα standards. [6] 

H AJAX είλαη ε ηέρλε ηνπ λα αληαιιάζεηο δεδνκέλα κε έλα server, θαη λα ελεκεξψλνληαη 

ηκήκαηα ηεο ζειίδαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θνξηψλεηαη πάιη νιφθιεξε ε ζειίδα. 

Ο ππξήλαο ηνπ Ajax είλαη ην αληηθείκελν  XMLHTTPRequest ην νπνίν απνηειεί κέξνο  ηνπ 

XML DOM . Σν ΥML DOM νξίδεη έλα ηππηθφ ηξφπν γηα πξφζβαζε θαη ρεηξηζκφ εγγξάθσλ 

XML. Σν DOM επηηξέπεη ζηελ JavaScript λα πξνζπειαχλεη πιήξσο έγγξαθα XML ή XHTML 

παξέρνληαο πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηελ δνκή. Ζ πξνζβαζηκφηεηα θαζίζηαηαη 

δπλαηή κέζσ ελφο ζπλφινπ εγγελψλ αληηθεηκέλσλ JavaScript πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ DOM. Tν XHR είλαη ην θνκκάηη ηνπ πάδι πνπ επηηξέπεη ζε αηηήζεηο HTTP λα 

ηίζεληαη ζηνλ server ρσξίο αλαλέσζε ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο.  

Μεηξώληαο ηα Οθέιε 

Ζ Ajax είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ζπιινγή γισζζψλ πνπ, φηαλ ζπγθεληξσζνχλ , δεκηνπξγνχλ 

εμαηξεηηθά πεξηβάιινληα ρξήζηε θαη δηαθξαηηθέο ηθαλφηεηεο  ζηελ πιεπξά ηνπ client. Γελ έρεη 

θάζε εθαξκνγή web αλάγθε γηα ηελ Ajax, αιιά ππάξρνπλ πνιιά ηκήκαηα κηαο εθαξκνγήο πνπ 

κπνξνχλ επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Απηφ πνπ θαζηζηά ηελ Ajax ηφζν 

ηζρπξή, είλαη επεηδή καο επηηξέπεη λα αιιειεπηδξνχκε κε ηνλ server , λα ιακβάλνπκε θσδηθνχο 

θαηάζηαζεο HTTP , λα απνζεθεχνπκε δεδνκέλα ζε κία βάζε δεδνκέλα , θαη λα θαζνξίδνπκε ηη 

λα παξνπζηάδνπκε ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο λα αλαλεσζεί πνηέ ε ζειίδα. Απηφ ην πξφηππν αίηεζεο 

/απφθξηζεο κπνξεί λα παξακέλεη ζπλερψο ζηαζεξφ φπσο κία εθαξκνγή desktop. Σo Web είλαη ε 

λέα επηθάλεηα εξγαζίαο θαη βξηζθφκαζηε ζηα πξφζπξα κηαο ζεκαληηθήο κεηαηφπηζεο ινγηζκηθνχ 

, ζηελ νπνία κπνξνχκε ελεξγά λα ζπκκεηάζρνπκε. Ζ Ajax κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πνιχηηκε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ινγηθή ησλ «κεηφπηζζελ», επηηξέπνληαο ζην πίζσ 

άθξν λα είλαη ξσκαιέν θαη απνηειεζκαηηθφ θαη κε έλα απιφ αθφκε πεξηβάιινλ, πνπ παξέρεη 

αλάδξαζε φηαλ δεηείηαη ζηνπο ρξήζηεο.  Παξέρεη επίζεο ηξφπνπο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε 

γιψζζεο ηεο πιεπξάο ηνπ server θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ , ρσξίο 

απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε απφ ηελ εθαξκνγή , φπσο θάλνπλ νη ηππηθέο εθαξκνγέο φηαλ 

αλαλεψλνπλ ην παξάζπξν ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο. 
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Java Script  

H JavaScript εκθαλίζηεθε σο κία θνηλή πξνζπάζεηα κεηαμχ ηεο Netscape Communications 

Corporation θαη ηεο Sun Microsystems, Inc. Σν δειηίν ηχπνπ ηεο λέαο γιψζζαο 

πξνγξακκαηίζηεθε ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1995 φηαλ ν Netscape Navigator ήηαλ αθφκα ζηελ 

Beta έθδνζε ηνπ. [8]  Ζ JavaScript είλαη κία γιψζζα script βαζηζκέλε ζε αληηθείκελα απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ πειάηε  (client-side) , πνπ κπνξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε ηηο 

ζειίδεο πην δπλακηθέο. 

Βαζηζκέλε ζε αληηθείκελα   

Σν «βαζηζκέλε ζε αληηθείκελα» ζεκαίλεη φηη ε JavaScript κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία 

πνπ νλνκάδνληαη αληηθείκελα (objects). Χζηφζν λα αληηθείκελα δελ βαζίδνληαη ζε θιάζεηο . 

Αληίζεηα είλαη απιψο γεληθά αληηθείκελα ζηελ JavaScript. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

Ζ «πιεπξά ηνπ πειάηε» ζεκαίλεη φηη ε JavaScript ηξέρεη ζηνλ πειάηε (ζην ινγηζκηθφ) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν επηζθέπηεο θαη φρη ζην Web δηαθνκηζηή ηεο ηνπνζεζίαο πνπ εμππεξεηεί  ηε 

ζειίδα. ε απηή ηε πεξίπησζε ν πειάηεο είλαη έλαο Web Browser.  

Γιώζζα Script   

Μία γιψζζα script δελ απαηηεί λα κεηαγισηηηζηεί έλα πξφγξακκα πξηλ ηξέμεη. „Ό ιε ε 

δηεξκελεία γίλεηαη δπλακηθά απφ ηνλ πειάηε. ε κία θαλνληθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, πξηλ 

κπνξέζεηε λα ηξέμεηε έλα πξφγξακκα πνπ έρεηε γξάςεη , πξέπεη λα ην κεηαγισηηίζεηε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εηδηθφ κεηαγισηηηζηή γηα λα είζηε βέβαηνη φηη δελ ππάξρνπλ ζπληαθηηθά 

ιάζε. ε κία γιψζζα script , ν θψδηθαο δηεξκελεχεηαη θαζψο θνξηψλεηαη ζηνλ πειάηε. Καηά 

ζπλέπεηα, κπνξείηε λα ειέγρεηαη γξεγνξφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ θψδηθα ζαο. Χζηφζν, δελ 

ζα πηαζηνχλ ιάζε πξηλ ηξέμεη ην script πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηνλ πειάηε εάλ 

δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαιά ηα ιάζε.  ηελ πεξίπησζε ηεο JavaScript, ν ρεηξηζκφο ησλ ιαζψλ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ browser πνπ ρξεζηκνπνίεη ν πειάηεο. 

Γελ είλαη Java 

H JavaScript θαη ε Java είλαη δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο .Ζ Java είλαη κία πιήξεο γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ πξέπεη λα κεηαγισηηηζηεί πξηλ εθηειεζηεί έλα πξφγξακκα. Ζ Java είλαη 

πην δπλαηή αιιά πην πνιχπινθε. Ζ JavaScript δελ ρξεηάδεηαη κεηαγισηηηζηή θαη είλαη πην 

ραιαξή ζε δηάθνξνπο ηνκείο , φπσο ζηελ ζχληαμε. 
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Αξρηηεθηνληθή Runtime   

1. Φόξησζε ηεο index.html:  
- Αξρηθνπνίεζε εθαξκνγήο: myproject.js 

- Φφξησζε ζειίδαο: main.widgets.js 

2. ύλδεζε ζε ππεξεζίεο: 

- Αζθάιεηα, database 

3. Μεηαθνξά δεδνκέλσλ: 

- Live variables, service variables 

4. Widgets παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ 

- Υξήζε data bindings 

- Δθαξκνγή styling (css) 
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2. ρεδίαζε Δθαξκνγήο (UML) 

2.1 Use Case Diagram 
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Πεξηπηώζεηο Υξήζεηο (Σεθκεξίσζε ελδεηθηηθά ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεηο) 

Login: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο εηζαγάγεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ 

ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Υεηξηζηήο 1: Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο 

Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 

1 Πιεθηξνιόγεζε username Πξνηξνπή γηα εηζαγσγή 

password 

2 Πιεθηξνιόγεζε password Αλακνλή(set focus on button 

Login) 

3 Πάηεκα ηνπ Button Login  ύλδεζε ρξήζηε 

Download media: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπoία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη έλα αξρείν 

πνιπκέζσλ. 

Υεηξηζηήο 1: Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο 

Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 

1 Γεμί θιηθ ζην πξνο θαηέβαζκα media Δκθάληζε επηινγήο 

Download 

2 Κιηθ ηεο επηινγήο Download Δκθάληζε παξαζύξνπ κε 

δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ 

path απνζήθεπζεο. 

3 Δπηινγή Button Download Απνζήθεπζε ηνπ 

πνιπκεζηθνύ αξρείνπ ζην 

πξνεπηιεγκέλν path. 

Create Group: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

δηθφ ηνπ λέν Group. 

Υεηξηζηήο 1: Δγγεγξακκέλνο ρξήζηε 

Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 

1 Πάηεκα επηινγήο Create group Δκθάληζε θόξκαο 

εηζαγσγήο νλόκαηνο ηνπ 

πξνο δεκηνπξγία Group 

2 Πάηεκα Button OK Γεκηνπξγία Group θαη 

εκθάληζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ 

Group δεμηά ζηελ ιίζηα ησλ 

Groups 
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Upload media: Γηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη έλα αξρείν πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ γηα δηακνηξαζκφ κε ηα ππφινηπα κέξε ηεο θνηλφηεηαο. 

Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 

1 Δπηινγή Upload  Δκθάληζε Button Browse ην 

νπνίν δίλεη πξόζβαζε ζην 

ηνπηθό ζύζηεκα αξρείσλ 

2 Δπηινγή media αξρείνπ Πξνζζήθε ηνπ path ηνπ 

αξρείνπ ζε έλα text box 

3 Πάηεκα ηνπ Button Register Αλέβαζκα ηνπ πνιπκεζηθνύ 

αξρείνπ ζηελ βάζε. 

 

Register: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο δελ έρεη δηθφ ηνπ Account θαη ζα δεκηνπξγήζεη 

ηνλ δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ. 

Υεηξηζηήο 1: Με Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο 

Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 

1 Πάηεκα Button Register 

Πξνηξνπή γηα εηζαγσγήο 

όισλ ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ 

2 Πάηεκα Button Submit 

Απνζηνιή ελεκεξσηηθνύ 

email ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ηνπ ππνςήθηνπ 

κέινπο. Απνζήθεπζε ηνπ 

ρξήζηε ζηνλ πίλαθα ησλ κε 

επηβεβαησκέλσλ ρξεζηώλ. 

3 Δπηβεβαίσζε δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ  

Απνζήθεπζε ηνπ ρξήζηε 

ζηνλ πίλαθα ησλ 

επηβεβαησκέλσλ ρξεζηώλ 

 

2.2 Class Diagram 

2.2.1 Γηάγξακκα θιάζεσλ 
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2.3  Γηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

(Activity Diagrams) 

2.3.1  Γηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία Login. 
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2.3.2 Γηάγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία Download 
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2.3.3 Γηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο θάπνηνπ άιινπ ρξήζηε. 
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2.3.4 Γηάγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο  

γηα ηε δεκηνπξγία tag. 
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2.4 Γηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (State Diagrams) 

2.4.1 Γηάγξακκα θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε. 
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2.4.2 

Γηάγξακκα θαηάζηαζεο 

αληηθεηκέλνπ media κε ζρφιην 
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2.4.3 

Γηάγξακκα 

θαηάζηαζεο 

αληηθεηκέλνπ media 

κε tags. 
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2.5 Γηαγξάκκαηα αθνινπζίαο (Sequence Diagrams) 

2.5.1 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ δηαδηθαζία download 
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2.5.2 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ ζεηξά ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη 

έλαο ρξήζηεο γηα έλα media 
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2.5.3 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ ζεηξά βεκάησλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αλαδήηεζε θάπνηνπ ρξήζηε. 
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2.5.4 Γηάγξακκα αθνινπζίαο  κε ηε αθνινπζία ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

λα εηζαρζεί έλα tag ζε έλα media. 
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2.6  Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (Collaboration Diagrams) 

2.6.1 Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δηαδηθαζία Download ελφο media. 
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2.6.2 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηηο επηινγέο ζε έλα media 
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2.6.3 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ group 
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2.7 Γηάγξακκα ζπληζησζώλ (Component Diagram) 

Αλαπαξηζηά ηνλ θπζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Αλαπαξηζηά γεληθά ζηελ φςε πινπνίεζεο. 
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2.8 Γηάγξακκα αλάπηπμεο (Deployment Diagram) 

Γείρλεη ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο ζπζθεπέο (θφκβνπο ) θαζψο θαη ηνλ ηχπν ησλ 

ζπλδέζεσλ.  Έλαο θφκβνο είλαη έλα θπζηθφ αληηθείκελν πνπ έρεη κλήκε θαη 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο. 
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3. Γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

3.1 Λεηηνπξγίεο Login – Register 

Γηαδηθαζία Register 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο ινγαξηαζκφο ρξήζηε (user account) απαηηείηαη ε 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ.  Απφ ηελ δηεπαθή εγγξαθήο ρξήζηε (registration) παξέρεηαη επηπιένλ 

πιεξνθνξία  γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη νη ηηκέο πνπ ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο. 

Δπηβεβαίσζε  Registration 

Μεηά ηελ αίηεζε εγγξαθήο, απνζηέιιεηαη email ζηε δηεχζπλζε πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο ψζηε 

θάλνληαο θιηθ ζην link πνπ ηνπ έρεη απνζηαιεί λα γίλεη ε επηβεβαίσζε θαη λα ελεξγνπνηεζεί ην 

account.  
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Γηαδηθαζία Login 

Δθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη ελεξγνπνηήζεη επηηπρψο ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κπνξεί 

λα ζπλδεζεί φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

 

Δηζάγνληαο ην username θαη ην  password  θαη παηψληαο ην button “Login ”εηζέξρεηαη ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα. Ζ νπνία παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 
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3.2 Γηαδηθαζία Upload/Download 

Απφ ην κελνχ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηελ επηινγή Upload γηα λα αλεβάζεη ην media 

επηζπκεί.  

 

Με ην button Browse κπνξεί λα πεξηεγεζεί κέζα ζην ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ 

ψζηε λα επηιέμεη ην αξρείν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 
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Καηά ην αλέβαζκα αξρείνπ video, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη 5 thumbnails πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην video πνπ αλέβαζε ν ρξήζηεο. 

 

ηελ θεληξηθή ζειίδα ην video παξνπζηάδεηαη κε έλα ηπραίν thumbnail. 
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Download Video 

ηελ ζειίδα πνπ αλαπαξάγεηαη ην video ππάξρεη έλα θνπκπί download πνπ επηηξέπεη ηελ 

κεηαθφξησζε ηνπ video ζηνλ ηνπηθφ δίζθν. 

 

 

Download Photos 

Με ηελ επηινγή edit ζε κία εηθφλα ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε άιιε ζειίδα γηα ην θαηέβαζκα ηεο 

εηθφλαο ψζηε λα ηελ επεμεξγαζηεί offline. 
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3.3 Γηαδηθαζία Comment – Tagging 

Γηαδηθαζία Comment 

Απφ ην κελνχ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηελ επηινγή Comment γηα λα ζρνιηάζεη ην 

media επηζπκεί.  
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Σα ζρφιηα εκθαλίδνληαη θάησ απφ ην media πνπ ζρνιηάζηεθε , γηα θάζε ζρφιηα εκθαλίδνληαη 

εθηφο απφ ην θείκελν ην φλνκα ρξήζηε θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα φινπο ηνπο ηχπνπ media. 
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Γηαδηθαζία Tagging 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα video  ή audio θάησ απφ ηνλ windows media player εκθαλίδνληαη 3 επηινγέο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ Tags. 

 

Play Tags: Καηά ηε δηάξθεηα λα αλαπαξαγσγήο εκθαλίδνληαη δεμηά ηα tags πνπ έρνπλ 

πξνζζέζεη νη ρξήζηεο. 

All Tags: Δκθαλίδεη φια ηα Tags πνπ έρεη ην αλαπαξαγφκελν video. 

Tag: Γεκηνπξγία λένπ Tag ή πξνζζήθε θεηκέλνπ ζε ήδε ππάξρνλ Tag. 
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Tag Creation (Tag) 

 

Πξνζζήθε θεηκέλνπ ηνπ Tag θαζψο θαη θαζνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην 

εθάζηνηε tag. 
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Δκθάληζε Tag θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. (Play Tags) 

 

Δκθάληζε φισλ ησλ tags (All Tags) 
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3.4 Γηαρείξηζε Groups 

 

Γεκηνπξγία λένπ Group 

Απφ ην κελνχ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηελ επηινγή Create Group γηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν Group. 

 

Πιεθηξνινγεί ην φλνκα ηνπ Group κε παηψληαο ην button ΟΚ ην δεκηνπξγεί. 
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Όια ηα groups ζηα νπνία είλαη κέινο ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο εκθαλίδνληαη ζηα δεμηά. 

 

 

Κάλνληαο θιηθ πάισ ζε έλα group εκθαλίδνληαη θαη πνηνη άιινη ρξήζηεο αλήθνπλ ζε απηφ ην 

group. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζε θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα άικπνπκ 

ηνπ.   
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Δκθάληζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ Groups 

 

 

ε απηήλ ηελ ζειίδα κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα θάλεη join έλα group ή λα ην δηαγξάςεη εθφζνλ 

είλαη  δεκηνπξγφο ηνπ. 

3.5 Image options 
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Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ γηα έλα αξρείν εηθφλαο 

 

 

Δκθάληζε φισλ ησλ θσηνγξαθηψλ ζε Gallery show 
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3.6 

VideoOptions

 

 Edit Video  

 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλνπ frame ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην 

thumbnail γηα ηε παξνπζίαζε ηνπ video. 
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4  Μειινληηθέο βειηηώζεηο – Γπζθνιίεο θαηά ηελ αλάπηπμε 

4.1 Μειινληηθέο βειηηώζεηο 

 

 

Πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ 

πξνθείκελε πινπνίεζε ψζηε λα απμεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε 

θηιηθφηεηα σο πξνο ηνλ ρξήζηε, ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη 

γεληθά νη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε επηπιένλ επηινγέο (remixing , trimming θ.α. 

)ρσξίο λα πξέπεη πξψηα θάπνηνο ρξήζηεο  λα θαηεβάζεη έλα 

media  πνπ έρεη ζθνπφ λα επεμεξγαζηεί. 

 

 

 

Α) Online Edit: εκαληηθή βειηίσζε ζα απνηεινχζε ε δπλαηφηεηα online επεμεξγαζίαο ησλ 

δηαζέζηκσλ media. Ζ ελζσκάησζε γξακκψλ εξγαιείσλ θαηά ηελ πξνβνιή ελφο media ζα 

παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ζε ρξήζηε κηαο νκάδαο ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν media λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκεί θαη λα δεκνζηεχζεη κία άιιε 

έθδνζε ηνπ media πνπ κπνξεί λα κνηξαζηεί κε ηελ ππφινηπε νκάδα. 

Β) Chat: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κε πινπνίεζε chat 

ιεηηνπξγηθφηεηαο . ε απηφ ην ζρήκα επηθνηλσλίαο ρξήζηεο  κηαο νκάδαο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ ζπδεηήζεηο θαη λα ζρνιηάδνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έλα  video ή κία θσηνγξαθία 

ψζηε λα παξαθάκπηεηαη ν αζχγρξνλνο ηξφπνο ζρνιηαζκνχ κε ηελ ρξήζε comments. 

Γ) Forum: Έλα forum ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηελ δεκηνπξγία ζεκάησλ πάλσ ζηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη ρξήζηεο αλεμαξηήησο νκάδαο , θαη έηζη λα ππάξρεη κία 

θαηαγεγξακκέλε αθνινπζία ζρνιίσλ, ζπκβάλησλ πνπ ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα αλαηξέμεη. 
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Γ) Αμηνιόγεζε: εκαληηθφ πιενλέθηεκα ζα ήηαλ λα κπνξνχζε κία νκάδα ρξεζηψλ κε 

παξεκθεξή πεδία ελδηαθέξνληνο  λα είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί ηα δηάθνξα media κηαο 

άιιε νκάδαο κέζα απφ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο πνπ ζα δηελεξγείηαη εληφο ηεο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο. 

Δ) ηαηηζηηθά  Ζ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεηψλ γηα ην πνηα είλαη ηα πην δεκνθηιή media σο 

πξνο ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη ην Download ζα ήηαλ έλα δπλαηφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ 

δηαρεηξηζηή θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα έρνπλ κία εηθφλα γηα ην πνηα media  θέληξηζαλ ην 

ελδηαθέξνλ. 

Ε) Live Streaming: Γπλαηφηεηα  streaming ζα πξνζέδηδε ζηελ εθαξκνγή ηδηαίηεξε 

δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν φπσο ζε πεξηπηψζεηο πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ ,ζε 

κεηαδφζεηο δειηίσλ εηδήζεσλ, ζπλέδξηα ή θαη αλ απιά επξφθεηην γηα απιέο θαζεκεξηλέο ζηηγκέο. 

Ζ) Media database: Βειηίσζε απφ πιεπξάο Infrastructure ζα απνηεινχζε ε ρξήζε media 

database θαη φρη ε απιή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα βειηησζεί ε ηαρχηεηα 

download θαη αλαδήηεζεο. 
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4.2 Γπζθνιίεο θαηά ηελ αλάπηπμε 

Ζ πινπνίεζή ηεο πηπρηαθήο έγηλε ζηαδηαθά. Αξρηθά εξγάζηεθα ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, δειαδή 

ηη ζεκαίλεη  πξαγκαηηθά έλα wiki πνιπκέζσλ, πσο αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο κέζα ζε απηφ  θαη 

ηη δπλαηφηεηεο ζα έρεη. Μεηά απφ έξεπλά ζε παξεκθεξείο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ 

εξγαιείσλ (yahoo, kaltura) θαηέιεμα ζηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαίλεηαη φηη 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζπγθξνηνχλ έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν δηακνηξαζκνχ 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη επηθνηλσλίαο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ηα νπνία μεπεξάζηεθαλ 

χζηεξα απφ πνιχσξεο αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη ζηα βηβιία ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Καηαιπηηθήο ζεκαζίαο ππήξμαλ θαη νη παξαηεξήζεηο - δηνξζψζεηο πνπ απνζηάιζεθαλ απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θχζε ηεο κειέηεο 

είλαη θαζαξά πξαθηηθή, ε πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ μεπεξάζηεθε χζηεξα απφ πνιιέο 

δνθηκέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θψδηθα. Δπνκέλσο δελ είλαη εθηθηή ε αλαθνξά καο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη ζε ηξφπνπο επίιπζεο. Δπηγξακκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 

νβαξή δπζθνιία απνηέιεζε ε δπλαηφηεηα απνδνρήο φισλ ησλ formats εηθφλσλ , video θαη 

ήρνπ. Ζ κεγάιε πιεζψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ  formats πνπ ππάξρεη ζην πεδίν θαζηζηά δχζθνιε 

ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο φισλ απηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελα 

θαη γλσζηά formats , επηηεχρζεθε απηφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Δπίζεο ζηελ ελζσκάησζε  

δηαθφξσλ Jquery αληηθεηκέλσλ δηεπαθήο ζπλαληήζεθαλ δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ επηιχζεθαλ κε 

ζηαδηαθή απνκφλσζε ηκεκάησλ θψδηθα.  
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Αθφκε ε δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Position ηνπ Windows Media Player ήηαλ ηδηαίηεξα  

δχζθνιε κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία ρξήζεο ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο  Tagging. 

Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ Thumbnails  ήηαλ ηδηαίηεξα επίπνλε δηφηη επαηηνχζε 

resize θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ video  έπξεπε λα θαηαγξάθεηαη έλα frame ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

interval. Δπίζεο ε αλαδήηεζε ηερλνινγηψλ κε free δηθαηψκαηα αχμεζε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο 

ιφγσ ηεο ειιηπνχο ηεθκεξίσζεο. 

Ζ Java δελ παξέρεη κία up to date νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ επεμεξγαζία πνιπκέζσλ[2]. Ζ 

ηειεπηαία έθδνζε ηε JMF 2.1.1 έρεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη δελ έρεη γίλεη release κία λεφηεξε 

βηβιηνζήθε εδψ θαη ρξφληα. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο  θαηέθπγα ζηελ ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο xuggler (native c, c++)   γηα ηελ επεμεξγαζία 

video θαη ηεο  jMagick  γηα επεμεξγαζία εηθφλαο. 

 

Γηάθνξεο θαζπζηεξήζεηο ζην θαηέβαζκα ελφο video πξνθαινχληαη απφ 

ηπρφλ πηψζεηο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ ε ζε ππεξθφξησζε ηνπ δηθηχνπ. Σέηνηνπ είδνπο  

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κφλν κε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο  (QoS) 

απφ ηνλ εθάζηνηε πάξνρν. 

Scalability: ε πεξίπησζε πνπ απμεζεί ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ ζε κεγάιν αξηζκφ ε εθαξκνγή 

δελ είλαη εχθνιν λα επηηχρεη κεγάιν scalability. 
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5. ρόιηα Υξεζηώλ 

Δξσηήζεθαλ 50 άηνκα γηα ηελ γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ην wiki πνιπκέζσλ, νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ πνηθίιν γλσζηηθφ ππφβαζξν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ εμέθξαζε 

ζεηηθά ζρφιηα γηα ηελ ζπλνιηθήο εηθφλα ηεο πχιεο. 

Σν γλσζηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ δηακνξθψλεηαη φπσο δείρλεη ην αθφινπζν 

δηάγξακκα. 

 

‘Δκπεηξνη ρξήζηεο : Δξσηήζεθαλ ρξήζηεο πνπ εξγάδνληαη ζε εηαηξεία πιεξνθνξηθήο 

θαη έρνπλ κεγάιε εμηθνησζε κε ζχζηεκαηα παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη δηακνηξαζκνχ 

πνιπκέζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Βαζηθνί ρξήζηεο: Σαθηηθνί ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. 

Άπεηξνη ρξήζηεο: πκπησκαηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη παξφκνησλ ηνπνζεζηψλ 

ρσξίο ηδηαίηεξε πείξα ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηέηνησλ ππιψλ. 

Πην έκπεηξνη ρξήζηεο δηαηχπσζαλ πξνβιήκαηα θαζπζηέξεζεο θαηά ην θφξησκα ησλ 

πνιπκέζσλ θαη ήηαλ πην απζηεξνί ζηελ θξηηηθή ηνπο αλ θαη βξήθαλ ελαδηαθέξνπζα ηελ 

φιε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ δηακνηξαζκνχ. Δπίζεο ε επθνιία  ρξήζεο  εθθξάζηεθε 

απφ φιν ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ. Αληηζέησο βαζηθνί θαη άπεηξνη ρξήζηέο έκεηλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πνιπκεζηθήο πχιεο. 
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Χξαίν πεξηβάιινλ, 

θαη πνιχ εχθνιν ζηελ 

ρξήζε. 
Μπνξψ λα 

δεκηνπξγψ 

γξήγνξα θαη 

εχθνια νκάδεο. 

Όμορφο διαςκεδαςτικό 

αλλά λίγο αργό. 

Τζλειοσ τρόποσ να μοιράηεςαι 

πολυμεσικό υλικό, και να 

μπορείσ να ςχολιάςεισ αυτό που 

κεσ μαηί με τουσ φίλουσ ςου ζνα 

ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα που 

κρίνεται ενδιαφζρον. 

Ποφ εφκολο να μάκεισ 

να το χρθςιμοποιείσ 

«what you see is what 

you get» 

Δλδεηθηηθά κεξηθά ζρφιηα αθνινπζνχλ: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

Είναι ωραίο να δθμιουργείσ το 

δικό ςου άλμπουμ και να το 

βλζπουν οι φίλοι ςου. 

Γριγορθ και αξιόπιςτθ διαδικαςία εγγραφισ 

χωρίσ να απαιτοφνται πολλά δεδομζνα 

ειςαγωγισ. Ελκυςτικό ο τρόποσ επικοινωνίασ 

μζςω tags και comments.  Μου άρεςε πολφ! 
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6. πκπεξάζκαηα  

Με ηελ πεξάησζε ηεο πηπρηαθήο απηή εξγαζίαο απνθηήζεθε κεγάιν 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο Java θαη πσο απηέο ελζσκαηψλνπλ 

φιεο ηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο πνπ απαηηνχληαη ζηηο κέξεο γηα κία 

αμηνπξεπή web εθαξκνγή. εκαληηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο απνδείρζεθε ην 

wave maker πνπ κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη κείσζε θαηά πνιχ ηνλ 

ρξφλν πινπνίεζεο θαη εμαζθάιηζε κία νξζή αξρηηεθηνληθή κεηαμχ server θαη client. Δπίζεο 

έγηλε θαλεξφ φηη φηαλ κία web εθαξκνγή δηαρεηξίδεηαη multimedia θαη φρη έλα απιφ θείκελν έρεη 

λα αληηκεησπίζεη επηπιένλ δπζθνιίεο φζν αλαθνξά ηελ ηαρχηεηα ηε αμηνπηζηία θαη ηελ 

αθξίβεηα. πλεπψο πξνζηίζεληαη επηπιένλ πεξηνξηζκνί φζν αλαθνξά ηελ ρξήζε ηνπ δίαπινπ 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μία πιαηθφξκα web αζθαιψο είλαη πνιχ 

πνιχπινθε ιφγσ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην 

επηζπκεηφ νπηηθφ θαη δηαδξαζηηθφ απνηέιεζκα. Αθφκε αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

JVM εθηφο απφ ηηο επθνιίεο πνπ παξέρεη θάλεη ην ζχζηεκα πην αξγφ. Σέινο ην Dojo θάλεθε λα 

επηβαξχλεη κε θφξην επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά είλαη αδηακθηζβήηεην φηη πξνζέθεξε 

έλα φκνξθν γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο. Δλψ ην Hibernate απνδείρηεθε έλα δπλαηφ εξγαιείν 

ην νπνίν απφ κία βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα λα δεκηνπξγήζεη θιάζεηο θαη 

κεζφδνπο, πξάγκα ην νπνίν γιηηψλεη απφ πνιχ δνπιεηά ηνλ πξνγξακκαηηζηή.  
 
Χο πιενλεθηήκαηα γηα ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ Java κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα θάησζη : [3] 

 

 Υξεζηκνπνηνχλ κηα πνιιή δπλαηή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ηε Java  

 Γηα ηε ρξήζε ηνπο απαηηείηαη κεδεληθφ θφζηνο  

 Μέζσ ηνπ JDBC κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε Βάζεηο Γεδνκέλσλ ή Hibernate 

 Δίλαη αλεμάξηεηεο απφ Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα αθνχ εθηεινχληαη απφ ηε Java Virtual 

Machine  

 

Μεηνλεθηήκαηα είλαη :  

 

 Σν επίπεδν δπζθνιίαο εθκάζεζεο ηεο Java, αθνχ ππάξρνπλ πνιχ πην εχθνιεο γιψζζεο 

πνπ πινπνηνχλ Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο  

 Ζ κε ππνζηήξημε ηνπο απφ ηνπο servers ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ web hosting ηεο 

αγνξάο  
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7.Πεγέο 
 

http://www.java.com/en/ 
 

http://www.wavemaker.com/ 

http://www.mysql.com/ 

http://javascript.internet.com/ 

http://www.w3schools.com/ajax/default.asp 

http://dojotoolkit.org/ 

http://www.hibernate.org/ 

http://www.w3schools.com/css/default.asp 

http://www.xuggle.com/xuggler/ 

http://www.jmagick.org/index.html 

http://corp.kaltura.com/ 

http://www.plhroforikh.org/main/page_4.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki 

 

 

 

 

http://www.java.com/en/
http://www.wavemaker.com/
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http://www.w3schools.com/ajax/default.asp
http://dojotoolkit.org/
http://www.hibernate.org/
http://www.w3schools.com/css/default.asp
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http://www.jmagick.org/index.html
http://corp.kaltura.com/
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http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki
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