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Preface. 

Σν παξαθάησ θείκελν παξνπζηάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ “Portal  
Web Site” ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχμακε θαη νλνκάδεηαη “WebFleet”, ηφζν ζην “front-end”  
επίπεδν, φζν θαη ζην “back-end” επίπεδν.  Απηφ πνπ πεηπραίλνπκε κέζα απφ ην ζχζηεκα πνπ 
πινπνηήζακε, είλαη ε απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ζηφινπ (Fleet Management) γηα 
κηα εηαηξεία παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, κέζα απφ ηερλνινγίεο “Portals” θαη “Portal  
Servers”, θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ε ζπλεξγαζία, ε άκεζε ελεκέξσζε θαη ηα  
πνιπεπίπεδα ζρήκαηα εμνπζηνδφηεζεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλνη ζην Portal ηνπ νξγαληζκνχ.  Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε “custom-build” 
πξφζζεησλ, πξνζπαζήζακε λα αμηνπνηήζνπκε φ,ηη πην ζχγρξνλν πξνγξακκαηηζηηθφ framework 
ππάξρεη γηα λα πεηχρνπκε ηελ απηνκαηνπνίεζε αξθεηψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ  
δηαρείξηζεο ζηφινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε πξνζαξκνζηηθή δξνκνιφγεζε κεηαμχ  
πνιιαπιψλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ή ε απηφκαηε εχξεζε δηεπζχλζεσλ ησλ 
πειαηψλ κηαο εηαηξείαο, γλσξίδνληαο ηηο γεσγξαθηθέο ηνπο ζπληεηαγκέλεο.  Σν “Portal Web Site” 
πνπ αλαπηχμακε θαη νλνκάδεηαη “WebFleet”, έξρεηαη σο κηα απάληεζε ζηηο ζπλερψο  
κεηαβαιιφκελεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο ζπλερφκελεο πηέζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Περίληψη Εργασίας στα Ελληνικά. 

Η δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ θαη ζεκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management),  
κέζα απφ έλα “Portal Web Site”, έξρεηαη σο κηα απάληεζε ή αιιηψο σο κηα απφθξηζε ζηελ  
αλάγθε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη επηρεηξεκαηηθήο πξνζαξκνγήο ελφο νξγαληζκνχ.  Μέζα  
απφ ηηο πηέζεηο θαη ηηο αιιαγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν νξγαληζκφο πνπ παξέρεη 
κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, έξρεηαη λα αληηδξάζεη, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ζηε δνκή ηνπ,  
δηαθφξσλ θαηλνηνκηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ 
θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ.  Ο εληνπηζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε κεηαθηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ, ν  
πξνγξακκαηηζκφο, ε εθηέιεζε, θαζψο θαη ν απνινγηζκφο δξνκνινγίσλ ελφο ζηφινπ νρεκάησλ 
απνηεινχλ δπλαηφηεηεο ελφο Portal δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ.  Γηα ην ζχζηεκα πνπ 
αλαπηχμακε ζηελ εξγαζία καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, έρνπκε πξνβεί ζε πινπνίεζε 
αξθεηψλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα απνηειεί ε ιεηηνπξγία 
παξαγσγήο πξνζαξκνζηηθήο δξνκνιφγεζεο κεηαμχ πνιιαπιψλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο (multipoint adaptive rooting). 

Η πινπνίεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη δπλαηή κέζα απφ ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο  
πινπνίεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ “Portal Web Sites”.  Απηέο νη ηερληθέο έρνπλ εκπινπηηζηεί 
ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε δηάθνξεο θαηλνηφκεο θαη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο, γχξσ απφ ηηο  
δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη ε ζνπίηα θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη “frameworks” ηεο 
ηερλνινγίαο “J2EE”, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε “APIs”, φπσο είλαη ην “Google Map Service API”.   
Κάζε ιεηηνπξγία πνπ πινπνηήζακε γηα ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη  
“WebFleet” έρεη πξνέιζεη απφ εθηελή κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά  
θαη ησλ ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε “Portals” θαη “Portal Servers”.  Σν θχξην απνηέιεζκα 
απφ ην ζχζηεκα πνπ πινπνηήζακε είλαη ε κεηαθνξά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην  
“Web” θαη ε πνιππεπίπεδε αζθάιεηα πάλσ φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο ηνπ “Portal 
Web Site” ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

 

Περίληψη Εργασίας στα Αγγλικά. 

The management of geographic and thematic data that derive from fleet management  
operations and processes, through a “Portal Web Site”, is a solution to the need of business  
intelligence and business adaptability of an organization.  Through the pressing business  
conditions and the changes of business environment, the organization that provides 
transportation services, reacts to all this business environment pressure.  This reaction  
concerns the implementation of advancements in the organization’s structure.  These  
advancerments give the ability to the organization to automate most of its processes and 
operations.  The fleet monitoring of moving objects, the programming, the execution and the 
evaluation of routes among multiple points that conduct a fleet of moving objects, are some of  
the operations of a fleet management system.  We have constructed the system called  
“WebFleet” and in that system we have implemented the automation of business functions, 
such as the multipoint adaptive routing. 
 The implementation of all these operations is feasible through techniques and  
technologies associated with “Portal Web Sites”.  Nowadays, these techniques have been  
enriched with some revolutionary advancements and technologies, with associated frameworks  
of “J2EE” technology and multiple “APIs”, such as “Google Map Service API”.  Every operation 
that we have implemented in our “Portal Web Site”, which is called “WebFleet”, has been  
produced after extreme study of fleet management processes and technologies associated with  
“Portals” and “Portal Servers”.  The main outcome through our project, is the movement of  
business processes in to the “Web” and the multi-level of security above all the “Portal Web 
Site”  resources of the organization.    
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Εισαγωγή Εργασίας. 

Έλα θνκκάηη ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, εθείλν ην  
ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε “ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο  
πξντφλησλ”.  Οη ζπγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζηφινπ  
νρεκάησλ, ν νπνίνο εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο δηαλνκήο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο  
πξντφλησλ.  Η χπαξμε αξθεηψλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη  
δηαλνκήο πξντφλησλ, αιιά θαη νη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο γηα  
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξέηεζεο, νδεγεί ζε  
αλαδήηεζε θαηλνηνκηψλ απφ ηελ θάζε εηαηξεία παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 

Απφ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, παξαηεξνχκε φηη ε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ  
(Fleet Management) απνθηά ζπλερψο κεγαιχηεξε αμία γηα ηελ θάζε επηρείξεζε πνπ παξέρεη 
ππεξεζίεο κεηαθνξψλ.  Οη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ζηφινπ απφ ηελ επηρείξηζε 
παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, κεηαηνπίδνληαη απφ ρεηξνθίλεηεο, θνζηνβφξεο θαη  
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ζε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο.  Ο αληαγσληζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ 
θιάδνπ, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο πειάηε, αιιά θαη ε κείσζε ηνπ 
θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ, δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ζηελ επηρείξηζε γηα αλαδηνξγάλσζε 
ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ (Bussiness Process Reengineering, BPR).  Πιένλ, ν  
νξγαληζκφο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ επαλαμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη 
πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα επέιηθην πιαίζην πξνζαξκνγήο δηαδηθαζηψλ θαη εχζηνρεο  
δηάρπζεο ξνήο πιεξνθνξίαο.  Δπηπιένλ, ππάξρεη ε αλάγθε θνηλνχ ζεκείνπ αλαθνξάο κεηαμχ 
ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο κεηαθνξψλ, ησλ πειαηψλ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζε 
κηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ζηφιν νρεκάησλ (single Access Point). 

Αλαδπφκελεο θαη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, φπσο είλαη νη ηερλνινγίεο ησλ “Portlets”, ησλ 
“GIS APIs”, ησλ “J2EE”, ησλ “Portals” θαη ησλ “Portal Servers”, έξρνληαη λα γεθπξψζνπλ ην 
ράζκα αλάκεζα ζηνπο πειάηεο θαη ηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ  
νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ.  Ο επαλαθαζνξηζκφο θαη ε απηνκαηνπνίεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management) κπνξεί “λα ιάβεη ζάξθα θαη 
νζηά” κέζα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ηερλνινγίεο.  Οη ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε “Portal  
Servers”, “Portlets”, “Portals” θαη “GIS APIs”, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πξνζαξκνζηηθή  
θαη θιηκαθνχκελε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ 
παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ωο επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο καο είλαη  
ην “πάληξεκα” κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet-Management) θαη ησλ 
ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε “Portal Servers”.  ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο, πξνρσξνχκε 
ζε πξνδηαγξαθή, πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο “Portal Web Site”, ην νπνίν απηνκαηνπνηεί 
δηάθνξεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management).  Σν πηινηηθφ ζχζηεκα 
πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη νλνκάδεηαη “WebFleet” θαη πεξηιακβάλεη κηα ππνζεηηθή εηαηξεία 
παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο πνπ νλνκάδεηαη “Fleet_Company”.  ηα παξαθάησ 
ππνθεθάιαηα παξνπζηάδνπκε ην “Portal  Web Site” πνπ έρνπκε πινπνηήζεη, έρνληαο εηζάγεη κηα 
πνιπεπίπεδε δηαρείξηζε πφξσλ πιεξνθνξίαο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε εηζάγεη ινγαξηαζκνχο 
ρξεζηψλ πνπ δηαζέηνπλ πνιπεπίπεδεο εμνπζηνδνηήζεηο (multi-dimensional Permissions to User 
Accounts).  Απηφ πνπ κέλεη σο θχξηα επηπξφζζεηε αμία πνπ παξέρεη ην πηινηηθφ ζχζηεκα πνπ  
αλαπηχμακε θαη νλνκάδεηαη “WebFleet”, είλαη ε θεληξηθή, πξνζαξκνζηηθή, εχζηνρε θαη άκεζε 
δηάρπζε πιεξνθνξίαο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο.     

ύντομη Περιγραφή Προβλήματος / Αντικειμένου. 

Ο θάζε νξγαληζκφο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ δέρεηαη πηέζεηο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ  
ηνπ πεξηβάιινλ, απφ ηνπο πειάηεο ηνπ θαη απφ άιια ζπζρεηηδφκελα κέξε.  Ωο αλάδξαζε ζε  
απηέο ηηο πηέζεηο, ν θάζε νξγαληζκφο αληηδξά κε πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη κε αλαδηάηαμε ησλ  
ελδνεπηρεηξεζηαθψλ θαη δηεπηρεηξεζηαθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, κε απφηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο πειάηε.  Πιένλ, ε  
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δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ δελ κπνξεί λα γίλεη κε κνλνιηζηθέο ηερληθέο θαη θνζηνβφξεο, σο  
πξνο ην ρξήκα θαη ηνλ ρξφλν, ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο.  Τπάξρεη ε αλάγθε ελφο εληαίνπ ζεκείνπ 
αλαθνξάο (single Access Point) γηα ηελ επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ζηφιν νρεκάησλ.  Δπίζεο,  
ππάξρεη ε αλάγθε γηα έλα θέληξν ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκνχ θαη θνηλήο ελεκέξσζεο γηα ην 
πξνζσπηθφ, αιιά θαη γηα ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο.  Γηα λα είλαη πην αληαγσληζηηθή ε θάζε 
επηρείξεζε παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, έρεη αλάγθε απφ κηα εληαία πιαηθφξκα 
ππνζηήξημεο, ελεκέξσζεο, επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη. 

 Παξάιιεια ν νξγαληζκφο κεηαθνξψλ, έρεη αλάγθε γηα απηνκαηνπνίεζε ησλ  
δηαδηθαζηψλ ηνπ, αιιά θαη ηεο εχθνιεο ηξνπνπνίεζεο-κεηαβνιήο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ.  Απηή 
ε αλάγθε κε ηε ζεηξά ηεο, απνθέξεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 
ππνδνκήο πιεξνθνξίαο, φπνπ κπνξεί λα αθνκνηψλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ απνθέξεη ην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ην εζσηεξηθφ ηεο θνκκάηη.  Με άιια ιφγηα, ε 
επηρείξεζε έρεη αλάγθε απφ έλα πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα ελεκέξσζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο 
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο.  Απηφ κπνξεί λα επηιπζεί κε ηελ θαηαζθεπή ελφο θεληξηθνχ ζεκείνπ  
αλαθνξάο, γηα ηνπο πειάηεο, ηνπο ππαιιήινπο, ηνπο ηδηνθηήηεο, αιιά θαη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο 
ηεο επηρείξεζεο.  Απηή ε αλάγθε νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή ελφο “Portal Web Site”, ην νπνίν 
κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιπδηάζηαηεο φςεηο ησλ πιεξνθνξηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο 
παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ (Enterprise Fleet Management Information Resources).  Ωο  
πιεξνθνξηαθφ πφξν ηεο επηρείξεζεο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο ζειίδεο ηνπ Portal (Portal 
pages), ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο δηαρείξηζεο ζηφινπ  
(Fleet Management data).  Απηφο ν πιεξνθνξηαθφο πφξνο (Information Resource) ηεο 
επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ έρεη αλάγθε απφ πνιπεπίπεδεο 
εμνπζηνδνηήζεηο θαη αζθάιεηα έηζη, ψζηε ην θάζε εκπιεθφκελν κέξνο λα έρεη άκεζε θαη εχθνιε 
πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο.  Έηζη, κε απηφλ ηνλ  
ηξφπν, ππάξρεη πην απνδνηηθφο θαηακεξηζκφο επζπλψλ, εξγαζίαο, ελεκέξσζεο θαη ξνήο 
πιεξνθνξίαο. 

 Απηήλ ηελ αλάγθε έξρεηαη λα θαιχςεη ην πηινηηθφ “Portal Web Site” ζχζηεκα πνπ  
πινπνηήζακε θαη νλνκάδεηαη “WebFleet”.  Απφ ηε κηα παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ελδνδηθηχνπ  
εζσηεξηθήο πξφζβαζεο (Intranet) γηα ην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 
απνηειεί ε πξφζβαζε ζε δηάθνξεο νκάδεο θαη εηδηθφηεηεο ππαιιήισλ, νη κέηνρνη θαη νη ππν-
νξγαληζκνί ηεο εηαηξείαο.  Παξάιιεια, ην ζχζηεκα “WebFleet” παίδεη ηνλ ξφιν θαη ελφο 
ελδνδηθηχνπ εμσηεξηθήο πξφζβαζεο (Δxtranet) γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο 
κε ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πειάηεο ηεο.  Κη φια απηά κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  Σε  
ιχζε ζηελ παξαπάλσ επηρεηξεζηαθή αλάγθε, έξρνληαη λα δψζνπλ νη ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο “WebFleet”, φπσο είλαη νη ηερλνινγίεο: 
“Google Map Service API”, “Portlets”, “Portal Servers” θαη “J2EE”, εμππεξεηψληαο ζηελ 
εθπιήξσζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, φπσο αλαθέξεη ζπλνπηηθά ην παξαθάησ 
ππνθεθάιαην. 

Κύριοι τόχοι του ¨Portal Web-Site¨ υστήματος ¨WebFleet¨. 

Η πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηερλνινγηψλ έρεη σο απφηεξν ζθνπφ, φπσο πεξηγξάςακε 
θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο καο, ηελ πξνζαξκνζηηθή δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε φια ηα  
κέξε ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο.  Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη  
αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ (δειαδή γηα ηχπν νρήκαηνο απφ απηνθίλεην θαη  
ιεσθνξείν, κέρξη θαξάβη θαη αεξνπιάλν), ππάξρνπλ θνηλέο δηαδηθαζίεο θαη θνηλνί ζηφρνη σο  
πξνο ηε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management).  Μεξηθνί επηπιένλ ζηφρνη πνπ  
πξαγκαηνπνηεί ην πηινηηθφ ζχζηεκα πνπ έρνπκε πινπνηήζεη θαη νλνκάδεηαη “WebFleet” είλαη νη  
αθφινπζνη: 

 Πνιιαπιά επίπεδα εμνπζηνδνηήζεσλ, ξφισλ θαη αζθάιεηαο σο πξνο ην “πνηεο  
πιεξνθνξίεο ζα βιέπεη θαη ζε πνηεο δηαδηθαζίεο ζα έρεη πξφζβαζε” ην θάζε  
ζπζρεηηδφκελν κέξνο ηεο επηρείξεζεο παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ.  Με άιια  
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ιφγηα, ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο κπνξεί λα εξκελεπηεί σο πνιπεπίπεδε πξφζβαζε ζηνπο 
πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο (multi-dimensional access to Organization  
Information Resources). 

 Κνηλφ ζεκείν πξφζβαζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεξνθφξεζεο κέζα απφ ην 
“Portal Web Site” ηεο επηρείξεζεο (single Access Point). 

 Άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αλαδηνξγάλσζε ελδνεπηρεηξεζηαθψλ θαη δηεπηρεηξεζηαθψλ  
δηαδηθαζηψλ, πξνζαξκνγή ξνήο πιεξνθνξίαο θαη “κεηαβνιή-πξνζαξκνγή” σο πξνο ηα  
επίπεδα αζθάιεηαο ηνπ “Portal Web Site”. 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο θαη πνηφηεηαο ππνζηήξημεο πειαηψλ (Customer 
Service and Support). 

 Βέιηηζηε ρξεζηηθφηεηα θαη πινήγεζε ζηηο ζειίδεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Portal (Portal  
pages), αιιά θαη ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ην πηινηηθφ ζχζηεκα  
“WebFleet” (Usability and Navigation). 

 Παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε νινθιήξσζε (Integration) απφ  
θαηαλεκεκέλνπο πιεξνθνξηαθνχο θαη ππνινγηζηηθνχο πφξνπο.  

Βασικοί Ορισμοί Εργασίας. 

 Ση είλαη έλα Portal;  Portal είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ ζπλήζσο παξέρεη 
πξνζσπνπνίεζε (personalization), ηαπηνπνίεζε (authentication), ζπγθέληξσζε  
πεξηερνκέλνπ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (content aggregation from different sources) θαη  
θηινμελεί ην επίπεδν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  Η ζπγθέληξσζε  
(aggregation) είλαη ε ελέξγεηα ελνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο κέζα  
ζε κηα ηζηνζειίδα.  Έλα Portal κπνξεί λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπνπνίεζεο  
(personalization features) γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο ρξήζηεο.  
Οη ηζηνζειίδεο ελφο Portal (Portal pages), κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο απφ  
Portlets, δεκηνπξγψληαο πεξηερφκελν ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. [Πεγή: Ι3]. 

 Ση είλαη ηα Portlets;  Portlets είλαη δηαδξαζηηθέο δηαδηθηπαθέο κηθξν-εθαξκνγέο  
(interactive web mini-applications). [πεγή: B04].  Έλαο πην αλαιπηηθφο νξηζκφο αλαθέξεη  
φηη έλα Portlet είλαη κηα εθαξκνγή πνπ παξέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πεξηερνκέλνπ  
(πιεξνθνξία ή ππεξεζία) θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη σο κέξνο κηαο ζειίδαο ηνπ Portal  
(Portal page).  Γηαρεηξίδεηαη απφ έλαλ “Portlet Container”, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη  
αηηήζεηο (requests) θαη δεκηνπξγεί δπλακηθφ πεξηερφκελν (dynamic content).  Σα Portlets  
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηάθνξα Portal σο ζπλδεφκελα ζπζηαηηθά δηεπαθήο ρξήζηε  
(pluggable User Interface components) πνπ παξέρνπλ έλα επίπεδν παξνπζίαζεο ζε  
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  Σν πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλα Portlet  
νλνκάδεηαη ηεκάρην (Fragment). [Πεγή: Ι3]. 

 Ση είλαη έλα ηεκάρην (Fragment);  Έλα Fragment ή αιιηψο ηεκάρην είλαη έλα θνκκάηη απφ 
“.markup” θψδηθα, φπσο είλαη ν θψδηθαο ζε “.HTML”, “.XHTML”, “.WML”, ηεξεί  
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη κπνξεί λα ελνπνηεζεί κε άιια Fragments γηα ηνλ  
ζρεκαηηζκφ ελφο νινθιεξσκέλνπ εγγξάθνπ (document).  Σν ζπζηαηηθφ ηνπ Portlet  
ελνπνηείηαη κε ην πεξηερφκελν άιισλ Portlets γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο ζειίδαο Portal  
(Portal page).  O θχθινο δσήο ελφο Portlet δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ “Portlet Container”.  Οη  
“web clients” αιιειεπηδξνχλ κε Portlets δηακέζνπ ελφο ππνδείγκαηνο 
“αίηεζεο/απφθξηζεο” (request/response paradigm) πνπ πινπνηείηαη απφ ην Portal.  Οη  
ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ηα Portlets, γηα  
παξάδεηγκα κε ηελ πινήγεζε ζε “links” ή κε ηελ ππνβνιή θνξκψλ, θαηαιήγνληαο ζε  
δξάζεηο ηνπ Portlet απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε.  Σν πεξηερφκελν πνπ  
δεκηνπξγείηαη απφ έλα Portlet κπνξεί λα πνηθίιεη απφ έλαλ ρξήζηε ζε έλαλ άιινλ,  
εμαξηψκελν απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν Portlet (Portlet  
preferences).  To πξφηππν αλάπηπμεο Portlets πνπ νλνκάδεηαη “JSR/168-286”, έρεη  
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ζρέζε κε ηε ζεψξεζε ησλ Portlets σο “web components” πνπ εμαξηψληαη απφ ηε  
γιψζζα “.Java”. [Πεγή: Ι3]. 

 Ση είλαη έλαο ¨Portlet Container¨;  Έλαο “Portlet Container” εθηειεί ηα Portlets θαη  
παξέρεη ζε απηά ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ρξφλνπ εθηέιεζεο (runtime environment).   
Έλαο “Portlet Container” πεξηιακβάλεη Portlets θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ θχθιν δσήο ηνπο.  
Δπίζεο, παξέρεη ζπλερή απνζήθεπζε γηα πξνηηκήζεηο θάζε Portlet (persistent storage for  
Portlet preferences).  Έλαο “Portlet Container” ιακβάλεη αηηήζεηο απφ ην Portal γηα λα  
εθηειέζεη αηηήζεηο πάλσ ζηα Portlets πνπ θηινμελνχληαη απφ απηφλ.  Δπίζεο, δελ είλαη  
ππεχζπλνο γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα Portlets.  Δίλαη  
επζχλε ηνπ Portal λα δηαρεηξηζηεί ηελ ελνπνίεζε (aggregation), φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ  
“Portal Server” πνπ νλνκάδεηαη “Web Space Portal Server v.10.x” θαη ζα αλαιχζνπκε ζηα 
παξαθάησ ππνθεθάιαηα.  Έλα Portal θαη έλαο “Portlet Container” κπνξνχλ λα “ρηηζηνχλ”  
καδί σο έλα κφλν ζπζηαηηθφ (component) κηαο ζνπίηαο εθαξκνγήο ή σο δπν μερσξηζηά  
ζπζηαηηθά κηαο εθαξκνγήο Portal (Portal application). [Πεγή: Ι3] 

 Ση είλαη ην ¨Web Mashup¨;  χκθσλα κε ηνλ ηζηφηνπν “Programmable Web”, ν νπνίνο 
απνηειεί έλαλ online θαηάινγν κε ηα πεξηζζφηεξα “APIs” (Application Programming  
Interfaces, APIs) γηα ρξήζε απφ πξνγξακκαηηζηέο, έλα “Web Mashup” είλαη κηα  
ηζηνζειίδα ή εθαξκνγή πνπ ζπλδπάδεη δεδνκέλα απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο εμσηεξηθέο  
online πεγέο.  Οη εμσηεξηθέο πεγέο (external sources) είλαη ηππηθά άιινη ηζηφηνπνη θαη ηα 
δεδνκέλα ηνπο κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ “Web Mashup” κε  
πνηθίινπο ηξφπνπο, φπσο κε ηε βνήζεηα “APIs”, “.XML Feeds” θαη “Screenscraping”. 
[Πεγή: I5]. 

Βιβλιογραφική Έρευνα (Related Work and Background Info). 

τόχοι ενός υστήματος Παρακολούθησης τόλου Οχημάτων. 

ηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα αλαθέξακε ηνπο θπξίσο ζηφρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην  
πηινηηθφ “Portal Web Site” πνπ έρνπκε πινπνηήζεη θαη νλνκάδεηαη “WebFleet”.  Ωζηφζν, φπσο 
ζα αλαθέξνπκε ζηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα, έρνπκε πξνδηαγξάςεη, αιιά θαη πινπνηήζεη ελ-
κέξεη δχν θαζνιηθνχο ζηφρνπο ελφο “Portal Web Site” πνπ δηελεξγεί ιεηηνπξγίεο “Fleet 
Management”: 

 Ο πξψηνο απφ ηνπο θαζνιηθνχο ζηφρνπο ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ζηφινπ 
νρεκάησλ (Fleet Management System), είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ 
απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κέζσ έμππλνπ εληνπηζκνχ πεγψλ. [THR07].   

 Ο δεχηεξνο απφ ηνπο θαζνιηθνχο ζηφρνο έρεη λα θάλεη κε ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ 
επεθηαζηκφηεηα θαη ηελ απφδνζε.  Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 
ζηφινπ νρεκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί πςειά θξίζηκε εθαξκνγή.  Μηα εθαξκνγή  
δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ, έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη πςειά δηαζέζηκε (highly 
available), δπλακηθά επεθηάζηκε (dynamically extensible) κε λένπο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ, 
θαζψο θαη θιηκαθνχκελν (scalable) γηα κεγάιν αξηζκφ εμππεξεηεηψλ θαη πειαηψλ. 
[MRTZ01].   

Με ηνλ φξν “θαζνιηθφ ζηφρν” ελλννχκε λα δηέπνληαη νη ζπγθεθξηκνη ζηφρνη ζε φιν ην  
θάζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ “Portal Web Site”. 

Σεχνολογίες για την Κατασκευή  ενός ¨Portal Web Site¨. 

Θέηνληαο έλα πιαίζην εξγαζίαο (task framework) γηα ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε  
απηφ ην “Web Project” (δειαδή ην “WebFleet” χζηεκα πνπ έρνπκε αλαπηχμεη), πεξηιακβάλνπλ,  
κεηαμχ άιισλ, θαη ηηο ηερλνινγίεο ελφο ππνινγηζηηθνχ Portal (Computational Portal).  Απηφο ν  
ηχπνο Portal, δελ παξέρεη κφλν ηε δηεπαθή ρξήζηε (User Interface, UI) γηα ηελ επηινγή κηαο 

http://www.programmableweb.com/faq
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γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ελφο ηχπνπ δεδνκέλσλ (data type), αιιά επίζεο κπνξεί λα δψζεη 
ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ή λα κεηαηξέςεη δεδνκέλα απφ κηα πνηθηιία  
αηζζεηήξσλ ζε κηα κνξθή πην απνηειεζκαηηθή γηα ηειηθή ρξήζε.  Η ηερλνινγία ησλ Ρortals δίλεη  
ηε δπλαηφηεηα ζε εξγαζίεο λα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ σο κηα κφλν 
δηαδηθαζία ή σο κηα αιιεινπρία απφ δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεμαγσγή πξνρσξεκέλεο αλάιπζεο ζε 
επηιεγκέλα δεδνκέλα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. [HK03]. 

Δπίζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πηινηηθνχ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ 
νλνκάδεηαη “WebFleet”, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία δηαδηθηπαθψλ 
εθαξκνγψλ (Web Application Technology), φπσο είλαη ε ηερλνινγία ησλ “Web Servers”, ησλ  
“Portlals”, θαζψο θαη ε ηερλνινγία “J2EE” (Java 2 Platform Enterprise Edition - J2EE).  Η 
αξρηηεθηνληθή θαη ηα ζπζηαηηθά θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε πινπνίεζεο πνπ 
ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. [W02].  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηερλνινγία “J2EE” κπνξεί λα 
πξνζθέξεη εχθνιε πξνζαξκνγή ζε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε βάζε 
ηελ ηερλνινγία “J2EE” ζε έλα θιηκαθνχκελν δίθηπν (scalable network).  Δπίζεο, ε ηερλνινγία 
“J2EE” κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα αζθαιέο θαη απνθεληξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
(secure and decentralized deployment environment), θαζψο επίζεο θαη ζαθείο ελζσκαησκέλεο 
ππεξεζίεο (transparent embedded services), φπσο είλαη ε ζπληήξεζε, ε εμηζνξξφπεζε θφξηνπ, 
ε αλνρή ζε ζθάικαηα, θαη ε ππνινγηζηηθή edge (persistence, load balancing, fault tolerance and 
edge computing). [GLA07].   

Δπηπιένλ, ην “Portal Web Site” πνπ θαηαζθεπάζακε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα  
νινθιεξσκέλν ζεκείν πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξία θαη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ζηφινπ 
νρεκάησλ (integrated Point of Access to information).  Μπνξνχκε λα ην θαηαηάμνπκε ζηελ  
θαηεγνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ Portals (enterprise and specialized Portals),  
φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία θαη εθαξκνγέο ελφο νξγαληζκνχ. [W02].  

Άιιεο ηερλνινγίεο πνπ ζα πξνδηαγξάςνπκε, ζα πηνζεηήζνπκε θαη ζα πινπνηήζνπκε  
ζην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, είλαη νη ηερληθέο πνπ πεγάδνπλ απφ ηα επθπή  
ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ πνπ νλνκάδνληαη ITS (Intelligent Transportation Systems – ITS), νη 
νπνίεο βειηηψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε θπθινθνξηθή ζπκθφξεζε (traffic 
congestion), θαζψο θαη κε άιιεο δηαδηθαζίεο.  Πξνεγκέλα ζπζηήκαηα θίλεζεο θαη δηαρείξηζεο 
ζηφινπ (advanced Traffic and Fleet Management Systems), φπσο επίζεο ζπζηήκαηα 
πιεξνθφξεζεο ηαμηδησηψλ θαη ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε νρήκαηα κπνξνχλ λα 
επσθειεζνχλ απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 
παξαγσγή, ηελ δηαζπλδεζηκφηεηα, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ.  Δπνκέλσο, ηα 
ζπζηήκαηα ITS (Intelligent Transportation Systems – ITS), κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ έλα 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηφινπ κε πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο. [CADVRR00]. 

Δπηπιένλ, ε πινπνίεζε ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, ζα πξέπεη λα 
αθνινπζεί έλα πιαίζην ππεξεζηψλ πξνεγκέλσλ κεηαθνξψλ (Service-based framework for  
advanced Logistics).  Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Web Services) ζε κηα εθαξκνγή δηαρείξηζεο 
ζηφινπ βνεζάλε ζηε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε κε άιια 
ππάξρνληα ζπζηήκαηα. [BBCPP07].  Δπίζεο, σο έλα ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ “Portal Web 
Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, ζα θαηαζθεπάζνπκε “custom-build” Portlets 
πνπ  ζπιιέγνπλ δεδνκέλα απφ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ή δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ή 
αθφκα θαη απφ άιια απνκαθξπζκέλα Portlets. [AOCYU07]. 

Σεχνολογίες Αρχιτεκτονικής Εφαρμογών. 

Μηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη ν “Portal Server”, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ  
“Portlet Container”, είλαη φηη ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθή ζειίδα κεζα 
ζην Portal (Portal page), απνηεινχκελε απφ δηάθνξα Portlets, ηα νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ηα παξακεηξνπνηεί, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. [B04].  Γηα ην “Portal Web Site” ηεο  
εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, έρνπκε πινπνηήζεη αξθεηά “custom-build Portlets”, ηα 
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νπνία κπνξεί λα ηα παξακεηξνπνηήζεη ν ρξήζηεο θαη απηνκαηνπνηνχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 
δηαρείξηζεο ζηφινπ γηα έλαλ νξγαληζκφ. 

Σεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων. 

Ωο πξνο ηηο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο, ην πηινηηθφ ζχζηεκα πνπ έρνπκε αλαπηχμεη (νλνκάδεηαη  
“WebFleet”), πεξηιακβάλεη σο κέξνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη πινπνίεζεο ηνπ, ηε δχλακε ηεο  
ηερλνινγίαο GPS (Global Positioning System, GPS) θαη ηεο ηερλνινγίαο GSM (Global System 
for Mobile Communications, GSM) πξαγκαηηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο θαη πξνηείλεηαη έλα 
δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο (web-based management software). [THR07].  Απηφ ην  
ινγηζκηθφ δελ είλαη άιιν απφ ηε δηεπαθή εηζφδνπ, αιιά θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ (Control Panel) 
ηνπ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x”, φπσο ζα αλαιχζνπκε ζηα παξαθάησ 
ππνθεθάιαηα. 

ην “Web Project” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, γίλεηαη πξνζπάζεηα  
ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο GPS (Global Positioning System, GPS), αιιά κε πξνηίκεζε ζηελ  
ηερλνινγία DGPS (Differential GPS, DGPS), ε νπνία έρεη αθξίβεηα 2-3 κέηξα, ζε ζρέζε κε ηελ  
ηερλνινγία GPS πνπ έρεη αθξίβεηα 15 κέηξα πεξίπνπ.  Έηζη, ε δηαρείξηζε ζηφινπ ζα κπνξνχζε 
λα γίλεη απφ έλα ζχζηεκα απηφκαηνπ εληνπηζκνχ νρήκαηνο AVL (AVL System, Automated 
Vehicle Location System) πνπ λα ρξεζηκνπνηεί DGPS ηερλνινγία εληνπηζκνχ. [DΒ08].  Σν  
κεηαθηλνχκελν φρεκα (Moving Object, MO) ζα δηαζέηεη έλαλ DGPS πνκπνδέθηε (DGPS  
receiver) πνπ ζα ζπλδέεηαη κέζα απφ έλα αζχξκαην θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη ζα είλαη δπλαηή ε  
πξαγκαηνπνίεζε απηφκαηνπ εληνπηζκνχ νρήκαηνο (Automated Vehicle Location, AVL), αθφκα  
θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ισξίδεο ηνπ δξφκνπ. [DB08] 

Με ην “Web Project” πνπ θαηαζθεπάδνπκε ζέινπκε λα δψζνπκε ηελ πξφζβαζε ηνπ  
θάζε ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο ζε κηα νκάδα απφ δεδνκέλα δηαρείξηζεο ζηφινπ (Fleet  
Management data).  Παξφκνηα πξφζβαζε ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα, αιιά κε αλαθνξά ζηνλ 
ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο ζεηζκψλ πάλσ απφ έλαλ ή απφ πεξηζζφηεξνπο ζεηζκηθνχο θχθινπο 
έρεη έλα ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη “QuakeSim”.  ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ζηφινπ, ζα καο 
βνεζήζνπλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ηα δίθηπα απηφκαηνπ εληνπηζκνχ ζέζεο 
GPS (Global Positioning System Νetworks – GPS Networks), ηα νπνία παξέρνπλ αθξηβήο 
πιεξνθνξία πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν (precise timedependent information). 
[GGDMCSPFR05]. 

Σεχνολογίες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 

Μεξηθέο απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ θάπνηα 
πεξηνδηθφηεηα (periodic movements) θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνζεθεπηνχλ απηέο νη 
θηλήζεηο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ αλά θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα (time intervals). [BAG06].  
Δπίζεο, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο καο, ζέινπκε λα παξέρνπκε κηα εχθνιε θαη 
απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ρσξηθήο αλάιπζεο (spatial analysis functionalities)  
γεσ-αλαθεξφκελσλ δεδνκέλσλ.  Μεηαμχ ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ πιαηζίσλ (programming  
frameworks) ηεο γιψζζαο “.SQL” γηα ρσξηθέο επεθηάζεηο (spatial extensions), έρεη ζρεδηαζηεί  
κηα γιψζζα ρσξηθψλ εξσηεκάησλ (Spatial Query Language) πνπ νλνκάδεηαη “SQL/SDA”.  Η  
ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πεξηνξίδεη ηελ πξφηαζε “FROM”, κέζσ ελφο ππνεξσηήκαηνο (subquery).   
Η πινπνίεζε ηεο γιψζζαο “SQL/SDA” ζην Internet πηνζεηεί έλα πβξηδηθφ κνληέιν, ην νπνίν  
εθκεηαιιεχεηαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεζφδσλ ησλ δηαδηθηπαθψλ γεσγξαθηθψλ  
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ (Web GIS design methods), ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε, φζν 
θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηαθνκηζηή. [LH01]. 

Απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε ηεο γιψζζαο “SQL/SDA” (client site), πνπ έρεη  
πξνγξακκαηηζηεί ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ “.Java”, παξέρεη κηα δηεπαθή εξσηεκάησλ κε 
ηελ εηζαγσγή εηθνληθψλ εηξκψλ, φπσο είλαη ηα εηθνλίδηα, ηα listboxes, ηα comboboxes γηα ηε  
βνήζεηα ζηελ ζχλζεζε ησλ εξσηεκάησλ, απμάλνληαο ηελ ρξεζηηθφηεηα ηεο γιψζζαο. [LH01].  
Απφ ηε κεξηά ηνπ δηαθνκηζηή (Server site), ηεο γιψζζαο “SQL/SDA”, ε νπνία απνηειείηαη απφ  
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έλαλ επεμεξγαζηή εξσηεκάησλ (Query processor) θαη κηα κεραλή ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ  
(Spatial Database Engine – SDE), δηεμάγεη ηε ρσξηθή επεμεξγαζία ζε ρσξηθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ (Spatial Databases), κεηά απφ ηε ιήςε αηηεκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο.    
Υξεζηκνπνηψληαο ηε γλσζηή “SELECT-FROM-WHERE” SQL δήισζε, αληί γηα κηα “ad-hoc”  
εληνιή ή δηαδηθαζηηθέο εληνιέο (procedural commands), φπσο είλαη ε γιψζζα καθξνεληνιψλ, ε  
γιψζζα “SQL/SDA” πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο κηα απνηειεζκαηηθή επηινγή γηα ηελ  
πξαγκαηνπνίεζε πνιχπινθσλ, θιηκαθνχκελσλ αλαιχζεσλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (Spatial  
data analyses) ζην δηαδίθηπν. [LH01] 

ηνλ ζρεδηαζκφ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εξγαζίαο καο ρξεζηκνπνηνχκε, κεηαμχ 
άιισλ, σο πξνδηαγξαθή θαη ηε γιψζζα “.GML” (Geography Markup Language – GML), ε 
νπνία είλαη κηα γιψζζα πνπ βαζίδεηαη ζηελ “.XML” γηα ηελ επηζήκαλζε (markup), ηελ  
απνζήθεπζε θαη ηελ αληαιιαγή γεσ-ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (Geospatial Data).  H γιψζζα “.GML”,  
παξέρεη έλα  πινχζην γεσ-ρσξηθφ ιεμηιφγην θαη επηηξέπεη επέιηθηε δνκή εγγξάθνπ. [HCDL06]. 

Σεχνολογίες Αλγορίθμων Δρομολόγησης (Routing Algorithms). 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πηινηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηφινπ (Fleet Management System) ηεο 
εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, πεξηιακβάλεηαη ην πιάλν δξνκνιφγεζεο (rooting 
plan) ελφο ζηφινπ νρεκάησλ παξάδνζεο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ πξηλ.  Γηα λα είλαη πην 
αμηφπηζην ην πιάλν δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη απξνζδφθεηα γεγνλφηα, 
φπσο θαζπζηεξήζεηο ή κε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο δξνκνιφγεζεο.  Σν ζχζηεκα  
δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηα νρήκαηα ηνπ ζηφινπ ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time monitoring), λα εληνπίδεη απνθιίζεηο απφ ην αξρηθφ πιάλν  
δηαλνκήο (distribution plan) ή αιιηψο πιάλν δξνκνιφγεζεο (rooting plan) θαη λα πξνζαξκφδεη  
ην πξφγξακκα δξνκνιφγεζεο θαηάιιεια, κε ην λα πξνηείλεη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 
δξνκνιφγεζεο (rooting strategies). [ZGM08]. 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηφινπ ηεο  
εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, είλαη ε πξνδηαγξαθή θαη πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ 
απφ έλα επθπέο ζχζηεκα κεηαθνξψλ ITS (Intelligent Transportation System - ITS).  ηνλ  
ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε έλαλ αιγφξηζκν δηαρείξηζεο ζηφινπ  
(Fleet Management Algorithm).  Σα νρήκαηα έρνπλ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο δπλαηφηεηεο ζε  
ζεκείν πνπ λα ζρεκαηίδνπλ έλα ζχζηεκα κεηαθνξψλ πνπ νλνκάδεηαη CTS (Cybernetic  
Transportation System - CTS ) γηα επηβάηεο θαη αγαζά. [FMR06]. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ “ITS” (Intelligent Transportation System – ITS) πνπ ζα  
ζπκπεξηιάβνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ “Web Project” ηεο εξγαζίαο καο, είλαη ε πιεξνθνξία απφ  
εθηεηακέλα δίθηπα κεηαθνξάο.  Απηή ε πιεξνθνξία ζπιιέγεηαη απφ αηζζεηήξεο πνπ 
εγθαζίζηαληαη θαηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θαη 
ζπληήξεζεο.  ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ “Web Project” ηεο εξγαζίαο καο, ζα κπνξνχζακε λα 
ζπλδπάζνπκε δεδνκέλα απφ κηα πνηθηιία πεγψλ γηα ηε δεκηνπξγία ιεπηνκεξνχο πιεξνθνξίαο 
ζρεηηθά κε ηε ξνή ηεο θίλεζεο (traffic flow) θαη ρξφλνπο δηάζρηζεο δηαδξνκψλ ζε θεληξηθνχο 
δξφκνπο.  Απηή  ε πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί (tagging) κε ζρεηηθά δεδνκέλα 
πιαηζίνπ αλαθνξάο (context data) πνπ λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο 
ζπιιέρηεθαλ ηα δεδνκέλα απφ ηνπο αηζζεηήξεο.  Η νκάδα απφ ηα ζρεηηθή πιεξνθνξία  
πιαηζίνπ αλαθνξάο πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο απφ ηζηνξηθά, ρσξηθά, θαηξηθά θαη ζρήκαηα  
ρξήζεο δξφκνπ (temporal, spatial, weather and road usage pattern contexts). [HC04]. 

Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ αλάζεζε ησλ δξνκνινγίσλ ζε θάζε φρεκα ηνπ ζηφινπ ζα  
κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιχζε απφ ην πξφβιεκα ηεο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ 
(vehicle routing problem) κε πεξηνξηζκνχο ρξνληθψλ παξαζχξσλ (vehicle routing problem with  
time window constraints (VRPTW)). [LTKC03]. 
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Σεχνολογίες ¨J2EE¨  και Σεχνολογίες Προγραμματισμού σε Kώδικα ¨.Java¨. 

Απφ ηελ άπνςε πξνγξακκαηηζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ, ε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ  
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα ελδηάκεζν ζχζηεκα (middleware system) πνπ πινπνηεί κηα  
θαηαλεκεκέλε απνζήθε γηα επαλαιακβαλφκελα αληηθείκελα πινπνηεκέλα ζε “.Java” (Persistent  
Java Objects).  Σα  αληηθείκελα, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο δηαδηθηπαθήο  
εθαξκνγήο, δηαηεξνχλ παξακέηξνπο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο δηάθνξνπο εμππεξεηεηέο.  Δπίζεο,  
κεξηθνί ηχπνη αληηθεηκέλσλ (Οbject types), επηηξέπνπλ ζε εθαξκνγέο “clients” λα θαινχλ  
κεζφδνπο (invoke methods) γηα  ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. [MRTZ01]. 

Ωο πξνο ην πξνγξακκαηηζηηθφ θνκκάηη, ζηνλ ζρεδηαζκφ ζα κπνξνχζε λα  
ζπκπεξηιεθζεί κηα αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ (multi-agent architecture)  
πνπ ζα είλαη ρξήζηκε ζε ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ (Decision Support Systems – DSS) θαη  
λα εθαξκνζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ζηφινπ ιεσθνξείσλ (Bus Fleet Management –  
BFM). [BF05]. 

Η ηερλνινγία “J2EE” (Java 2 Enterprise Edition – J2EE) πεξηέρεη πνιιαπιά εξγαιεία 
αλάπηπμεο πνπ επηζθηάδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο γιψζζαο “.Java”.  Έρνπλ αλαπηπρζεί 
πξνγξακκαηηζηηθά πιαίζηα (programming frameworks), ψζηε λα απινπνηείηαη ε εκπεηξία  
δεκηνπξγίαο “.J2EE” εθαξκνγψλ.  Γεκνθηιή πξνγξακκαηηζηηθά πιαίζηα, φπσο είλαη ηα: “Struts”,  
“Hibernate”, “Portlet API” θαη “Spring” παίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα πξνγξακκαηηζηηθά έξγα 
πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία “.J2EE”. [J05]. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ “Web Project” ηεο εξγαζίαο καο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ  
πιαηθφξκα “.J2EE”.  Απηή ε πιαηθφξκα παξέρεη έλα πξφηππν θαη κηα θνηλή νκάδα απφ 
δηεπαθέο γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο ινγηζκηθνχ (Software Services) ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή  
γιψζζα “.Java”.  H ηερλνινγία “J2EE” επηηξέπεη ζε ελδηάκεζνπο λα πξνζθέξνπλ πινπνηήζεηο  
θαη νη πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ ρηίδνπλ ινγηζκηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο πινπνηήζεηο 
ππεξεζηψλ (Service implementations) θαη απηφ ηνπο επηηξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ θψδηθα  
ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. [AHZ02].  Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη απνηεινχλ 
θαηαζηάιιαγκα απφ εθηελή κειέηε άξζξσλ (Papers) ζρεηηθψλ κε ην “Fleet Management”,  
θαζψο θαη άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ηερλνινγίεο “Portals”, “Portal Servers”, “GIS” θαη “Google 
Map Service APIs”.  Οη παξαπάλσ ηδέεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνπκε ζηνλ παξφλ  
ππνθεθάιαην, ελζσκαηψλνληαη ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνδηαγξαθή ησλ  
απαηηήζεσλ, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ “Portal Web Site” 
ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”. 

τόχοι του Πιλοτικού υστήματος ¨WebFleet¨. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ “Web Fleet Portal” ηεο εξγαζίαο καο πνπ 
νλνκάδεηαη “WebFleet”, ηνπο νπνίνπο αλαπηχμακε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, αιιά θαη ην 
απφζηαγκα ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ άξζξσλ πνπ κειεηήζακε, κπνξνχκε λα εμεηδηθεχζνπκε 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ πηινηηθνχ καο ζπζηήκαηνο (νλνκάδεηαη “WebFleet”) ζε πην ζπγθεθξηκέλνπο 
ζηφρνπο πνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ κε εμνπζηνδνηήζεηο. 

 Γεκηνπξγία ππνπξνγξακκάησλ πνπ νλνκάδνληαη Portlets θαη κπνξνχλ λα 
παξακεηξνπνηεζνχλ, αλάινγα κε ηνλ θάζε ινγαξηζκφ ρξήζηε. 

 Ξεθάζαξν θαη απιφ πεξηβάιινλ πινήγεζεο ζηηο ζειίδεο ηνπ “Portal Web Site” ηεο  
εξγαζίαο καο (navigation). Φηιηθφ πεξηβάιινλ πινήγεζεο. 

 Άκεζε εχξεζε ιεηηνπξγηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηνλ θάζε ρξήζηε.  Δπρξεζηία σο πξνο ην  
“Portal Web Site” (usability). 

 Γηαθνξεηηθέο φςεηο γηα ην θάζε ινγαξηζκφ ρξήζηε γηα ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ην  
“Portal Web Site”, φπσο είλαη νη πφξνη ζειίδσλ ηνπ Portal (Portal pages), νη πφξνη ησλ 
Portlets, νη πφξνη ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ 
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(Fleet Management), αιιά θαη νη πφξνη ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ (User Accounts). (different 
views of Portal Resources). 

 Γεκηνπξγία αιιεινζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, αιιά θαη  
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ ίδηα επηρείξεζε. 

 Άκεζε θαη πξνζαξκνζηηθή αλαδηάηαμε ηεο ξνήο εξγαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ παξνρήο 
κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ.  Πξνζαξκνγή θαη κεηαβνιή επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή επηπέδσλ αζθάιεηαο θαη εμνπζηνδνηήζεσλ ρξήζηε. 

 Λήςε αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ θάζε πειάηε. 

 Κνηλφ ζεκείν ελεκέξσζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη γηα ηνπο 
πειάηεο. 

 Δχζηνρε θαη έγθαηξε ηκεκαηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη δηεξγαζηψλ γηα ηα θαηάιιεια  
άηνκα, κέζα απφ ηελ παξνρή πνιιαπιψλ επηπέδσλ αζθάιεηαο θαη εμνπζηνδνηήζεσλ. 

 Παξάδνζε θαη εθηέιεζε ησλ θαηάιιεισλ δηεξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κέζα ζην “Portal  
Web Site” ηεο εξγαζίαο καο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο επζχλεο, πεξηγξαθήο ζέζεο θαη  
ξφινπο εξγαδνκέλσλ.  χκθσλα κε ηελ θάζε πξνδηαγξαθή ζέζεο (job description) θαη  
ηνπο ηνκείο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ππεχζπλε ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ππάξρεη πξφζβαζε 
ζε ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ιεηηνπξγηψλ θαη πιεξνθνξίαο απφ ηε κεξηά ηνπ “Portal Server”.  

 Καηαγξαθή γλψζεο θαη “know how” απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαλνζκνχ, ψζηε λα κελ 
ππάξρνπλ παξαλνήζεηο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Απνζήθεπζε, κεηαβνιή θαη παξνπζίαζε ρσξηθψλ θαη ζεκαηηθψλ δεδνκέλσλ (spatial and 
thematic data) πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε βάζε δεδνκέλσλ. 

Οη παξαπάλσ εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη, αιιά θαη νη γεληθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξακε ζηελ 
εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο καο, δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη 
ζηελ πινπνίεζε, φπσο αλαπηχζζνπκε ζηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα.  Όινη νη παξαπάλσ ζηφρνη  
εμεηδηθεχνληαη ζε απαηηήζεηο θαη ηνπο έρνπκε πινπνηήζεη ζην πηινηηθφ καο ζχζηεκα πνπ  
νλνκάδεηαη “WebFleet”.  ην παξαθάησ ππνθεθάιαην, εθηφο απφ ην φηη αλαιχνπκε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηφο καο (νλνκάδεηαη “WebFleet”), αλαθέξνπκε ζε πςειφ επίπεδν 
(ελλνηνινγηθφ επίπεδν) θαη ηελ πξνζέγγηζε επίιπζεο ηνπ πξφβιήκαηνο δηαρείξηζεο ζηφινπ 
νρεκάησλ (Fleet Management) κέζα απφ έλα “Portal Web Site”.  Σν παξαθάησ ππνθεθάιαην,  
κεηαμχ άιισλ, παξαζέηεη επηγξακκαηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα λα πξνεηνηκάζνπκε 
ηελ πινπνίεζε ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”. 

Απαιτήσεις του Πιλοτικού υστήματος ¨WebFleet¨. 

Οη ζηφρνη πνπ παξαζέζακε ζηα παξαπάλσ ππνθεθάιαηα, καο νδεγνχλ ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ ζα έρεη ην πηινηηθφ καο ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”.  Ωο πξνο ηελ 
πξνδηαγξαθή ηνπ “πνηνο ρξήζηεο βιέπεη ηη”, ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, ζα κπνξεί 
λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη νη “Portal pages” θαη ηα  
Portlets, γηα δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο θαη κε δηαθνξεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο (permissions).  Απηέο  
νη απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ “Portal Server” θαη κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 
απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηνλ εμππεξεηεηή πνπ θηινμελεί ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, 
είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γεκηνπξγία ινγαξηζκψλ ρξεζηψλ (User Acounts), ξφισλ ρξεζηψλ (User Roles), νκάδσλ 
ρξεζηψλ (User Groups) θαη εμνπζηνδνηήζεσλ ρξεζηψλ (User Permissions).  Απηή ε  
πξνδηαγξαθή θάλεη εθηθηή ηελ πξνδηαγξαθή ηεο πνιπεπίπεδεο αζθάιεηαο θαη ησλ 
πνιπεπίπεδσλ εμνπζηνδνηήζεσλ. 

 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα θάζε πφξν ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο.  
Γεκηνπξγία εμνπζηνδνηήζεσλ (permissions) γηα θάζε Portlet, αιιά θαη γηα θάζε “Portlal 
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page” γηα ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles).  Έηζη, ν θάζε ρξήζηεο έρεη ζηε  
δηάζεζή ηνπ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ “Portal Web Site”. 

 Γεκηνπξγία θνηλνηήησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθφξσλ νκάδσλ θαη εηδηθνηήησλ  
ππαιιήισλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Γεκηνπξγία δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζειίδσλ ηνπ Portlal (public and private Portal pages). 

 Δχρξεζηε θαη απιή ζρεδίαζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Portal (usable design of Portal  
pages). 

 Άκεζε πιεξνθφξεζε θαη εχθνιε εχξεζε ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θάζε πιεξνθνξίαο  
ζην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο. 

 Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ νπηηθνχ απνηειέζκαηνο (look and 
feel) γηα ηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ηα Portlets, νη “Portal pages” θαη νη 
ρξήζηεο (Users). 

 Σαπηφρξνλε πξφζβαζε απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ινγαξηακνχο ρξεζηψλ (multiple  
User Account access) ζην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο. 

 Απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο  ηνπνζεζίεο ησλ πειαηψλ ή αιιηψο ελδηάκεζσλ 
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (Point of Interest – POIs ή αιιηψο Markers). 

 Άκεζε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, ελεκεξψζεσλ θαη εηδνπνηήζεσλ ζηελ θαηάιιειε νκάδα  
ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ ξνήο πιεξνθνξίαο θαη άκεζε “κεηαβνιή-ηξνπνπνίεζε”  
ελδνεπηρεηξεζηαθψλ θαη δηεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη 
ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 

 Λήςε αλαηξνθνδφηεζεο (feedback) απφ ηνπο πειάηεο, αιιά θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 
ηεο επηρείξεζεο, γηα ην πψο ζα κπνξνχζε ε εμππεξέηεζε, αιιά θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο 
επηρείξηζεο λα βειηησζνχλ.   

 Γηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηακνχο ρξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο 
(User Accounts). 

 Παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ (User 
Accounts) κέζα απφ ηα Portlets. 

 Δπεθηαζηκφηεηα (extendability) ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο κε δηάθνξα 
πξφζζεηα (add-ins) πνπ ηνπ παξέρνπλ επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα (adaptability) ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, ζχκθσλα κε 
ηελ πνιηηηθή θαη αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ (information policy and security policy), ην  
νξγαλφγξακκα, ηελ πεξηγξαθή ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Καηαλεκεκέλε ζπλεξγαζία (distributed cooperation) κεηαμχ φισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο 
επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  Ύπαξμε ελφο θνηλνχ ζεκείνπ ζπλάληεζεο,  
επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. (single  
cooperation Access Point). 

 Κιηκαθνχκελε (scalability) ιεηηνπξγία ηνπ “Portal Server”, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 
ηαπηφρξνλεο εηζφδνπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηνλ θάζε 
ινγαξηαζκφ ρξήζηε (User Account). 

 Ιζνζθειηζκφο θφξηνπ (load balancing) πνπ δέρεηαη ν “Portal Server”, φπσο ζπκβαίλεη 
ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εηζφδνπ θαη εμππεξέηεζεο πνιιαπιψλ ινγαξηζκψλ 
ρξεζηψλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. 

 Δλνπνίεζε θαη νινθιήξσζε σο πξνο ηελ παξνπζία πεξηερνκέλνπ (content integration 
and content aggregation), πιεξνθνξίαο θαη ιεηηνπξγηψλ.  Γηα παξάδεηγκα, ηα Portlets απ’  
φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη (“custom build” Portlets ή “generic” Portlets), εκθαλίδνληαη ζηνλ 
“Portal Server” ζαλ λα είλαη αδηάζπαζην κέξνο ηεο δνκήο ηνπ. 
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 πλέπεηα (consistency) σο πξνο ηελ παξνπζίαζε (look and feel) ηεο πιεξνθνξίαο θαη  
ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ απφδνζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ “Portal Server”. 

 Αμηνπηζηία (reliability) σο πξνο ηελ απφδνζε ηνπ “Portal Server” 

 Online θαη offline ππνζηήξημε θαη επηθνηλσλία (online and offline support and 
communication) πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο έηζη, ψζηε λα  
ππάξρεη άκεζε θαη εχζηνρε ελεκέξσζε, γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε  
πειαηψλ, απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη άκεζε αλάδξαζε απφ ην 
πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δχθνιε θαη απιή δεκηνπξγία νξγαληζκψλ ζηε δνκή ηνπ “Portal Server”. 

 Παξαγσγή πεξηερνκέλνπ (content) απφ ηνλ θάζε ινγαξηαζκφ ρξήζηε (User Account).  ε  
απηήλ ηελ πξνδηαγξαθή βνεζάλε ηα Portlets πνπ δηαζέηεη ην “Portal Web Site” ηεο  
εξγαζίαο καο. 

Ο ππξήλαο ηεο πξνδηαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ γηα ην ζχζηεκα πνπ έρνπκε πινπνηήζεη 
θαη νλνκάδεηαη “WebFleet”, θαζνξίδεηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί ην “Portal Web Site” 
ηεο εξγαζίαο καο.  Απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο θαζνξίδνπλ δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο κηθξνεθαξκνγέο  
(web mini-applications) πνπ νλνκάδνληαη Portlets θαη νη νπνίεο αγθηζηξψλνληαη πάλσ ζε “Portal  
pages”.  Μεξηθά Portlets ηα έρνπκε θαηαζθεπάζεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
“NetBeans_IDE_6.5.1” θαη νλνκάδνληαη “custom-build” Portlets.  Όκσο, ππάξρνπλ θαη 
απαηηήζεηο θαη γηα Portlets πνπ βξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηε δνκή ηνπ “Portal Server” 
θαη νλνκάδνληαη “generic” Portlets.  Καη νη 2 ηχπνη Portlets (“custom-build” Portlets ή “generic”  
Portlets) είλαη απηά πνπ παξέρνπλ επθπή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα γηα θάζε 
ινγαξηζκφ ρξήζηε ηνπ “Portal Web Site”  ηεο εξγαζίαο καο.  Έηζη, νη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο 
“WebFleet”, καο νδεγνχλ ζηελ θαηαζθεπή Portlets πνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλε 
ιεηηνπξγηθφηεηα.  Η πξνδηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ γηα ηα “custom-build” Portlets, δειαδή ηα 
Portlets πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1” έρεη σο 
εμήο:  

 Portlet1.  Αιιαγή ραξηνγξαθηθνύ ππνβάζξνπ (map view):  Δηζαγσγή παξακέηξσλ 
“Latitude, Longitude & Zoom Level” ζε κηα “.JavaScript” θφξκα θαη αιιαγή  
ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ “google map”, πάλσ ζηνλ νπνίν δνπιεχνπκε.  Απηφ ην  
Portlet, αιιάδεη ηελ φςε ηνπ ράξηε, ζηνλ νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε γεσγξαθηθά δεδνκέλα. 

 Portlet2.  Δηζαγσγή θαη παξνπζίαζε ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (Point of 
Interest – POI ή αιιηώο Markers).  Παξνπζίαζε POIs ζηνλ ράξηε.  Δηζαγσγή 
ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs), φπσο είλαη έλα ζεκείν πειάηε ή έλα ζεκείν  
απνζήθεο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ελφο δξνκνινγίνπ κε  
εηζαγσγή ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs) γξαθηθά.  Η εηζαγσγή POIs ζα 
γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε κηαο “.JavaScript” θφξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 
(POIs input form).  Οη ελδηάκεζνη ζηαζκνί ελδηαθέξνληνο (POIs) αληηπξνζσπεχνπλ 
ηνπνζεζίεο πειαηψλ ή απνζήθεο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζηαζκεχζεη ην κεηαθηλνχκελν 
φρεκα (Μoving Οbject, MO) θαη λα πξνρσξήζεη ζε δηαλνκή πξντφλησλ.  Σα POIs  
απνζεθεχνληαη ζε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζην ραξηνγξαθηθφ 
ππφβαζξν (google map) κε γξαθηθή  απεηθφλεζε θαη παξνπζίαζε ηεο θαξηέιαο ηδηνηήησλ 
γηα ην θάζε POI (POI properties form).  Η εηζαγσγή ησλ POIs ζα πξέπεη λα 
επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Portlet_3.  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs) 
θαη απηόκαηε αλαδήηεζε ησλ δηεπζύλζεσλ γηα ην θάζε POI.  Παξνπζίαζε ησλ POIs 
ζηνλ ράξηε (reverse geocoding).  Δηζαγσγή ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 
(POIs), κέζσ ζπκπιήξσζεο “.JavaScript” θφξκαο εηζαγσγήο (POI input form), 
απνζήθεπζε ησλ POIs ζε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, απηφκαηε εχξεζε ηεο δηεχζπλζεο 
γηα ην θάζε POI θαη επηβεβαίσζε επηινγήο εηζαγσγήο ησλ POIs.  Δπίζεο, παξνπζίαζε 
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ηνπ θάζε POI γξαθηθά θαη απεηθφληζε ηεο θαξηέιαο ηδηνηήησλ γηα ην θάζε POI (POI 
properties form) πάλσ ζηνλ “google map”. 

 Portlet_4.  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs),  
επηβεβαίσζε επηινγήο θαη απηόκαηε παξαγσγή δξνκνιόγεζεο κεηαμύ ησλ POIs 
(multi-point directions ή αιιηώο multi-point routing).  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε 
ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs), εχξεζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ην θάζε POI θαη  
επηβεβαίσζε επηινγήο.  ηε ζπλέρεηα, ην Portlet4 θάλεη εθηθηή ηε ιήςε νδεγηψλ 
δξνκνιφγεζεο, ηφζν κέζσ γξαθηθήο απεηθφληζεο ζε “google map” κέζσ “polyline”  
(polyline multipoint rooting), φζν θαη κε ηελ παξνρή νδεγηψλ δξνκνιφγεζεο κέζσ 
θεηκέλνπ (textual multipoint rooting instructions) κεηαμχ ησλ POIs. 

 Portlet_5.  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε POIs, επηβεβαίσζε επηινγήο, απηόκαηε 
εύξεζε ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ (geographic coordinates) γηα ην θάζε 
POI, έρνληαο γλσζηή ηε δηεύζπλζή ηνπ.  Δπηβεβαίσζε επηινγήο θαη παξνπζίαζε 
ησλ POIs γξαθηθά ζην ¨google map¨ (geocoding).  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε POIs,  
έρνληαο γλσζηή κφλν ηε δηεχζπλζε (address) ηνπ θάζε POI, απηφκαηε εχξεζε ησλ 
γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (geographic coordinates) γηα ην θάζε POI θαη επηβεβαίσζε 
επηινγήο.  Παξνπζίαζε ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) ησλ POIs γξαθηθά, κε  
δηνξζσκέλεο ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη παξνπζίαζε θαξηέιαο ηδηνηήησλ γηα ην  
θάζε POI (POIs properties form). 

 Portlet_6.  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε POIs.  Δπηβεβαίσζε επηινγήο.  Δηζαγσγή 
θαη απνζήθεπζε κεηαθηλνύκελνπ αληηθεηκέλνπ (Moving Object, MO).  Δπηβεβαίσζε 
επηινγήο.  Παξνπζίαζε θίλεζεο ηνπ κεηαθηλνύκελνπ νρήκαηνο πάλσ ζηνλ ¨google  
map¨ ζύκθσλα κε ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ ζέζεο GPS (GPS data stream, GPS  
Locator).  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε POIs.  Δπηβεβαίσζε επηινγήο.  Δηζαγσγή θαη 
απνζήθεπζε κεηαθηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ (Moving Object, ΜΟ ή αιιηψο Moving Vehicle).  
Παξνπζίαζε ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ησλ POIs, αιιά θαη ηνπ κεηαθηλνχκελνπ 
αληηθεηκέλνπ (Moving Object, ΜΟ) κε γξαθηθφ ηξφπν.  Μεηαθίλεζε ηνπ MO, ζχκθσλα κε 
έλα αξρείν θίλεζεο GPS δεδνκέλσλ (GPS location data stream) θαη απεηθφλεζε ηεο 
θίλεζεο ηνπ MO ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν. 

 Portlet_7.  Δηζαγσγή θαη απνζήθεπζε POIs.  Δπηβεβαίσζε επηινγήο.  Παξνπζίαζε 
POIs, θαζώο θαη ησλ θαξηειώλ ηδηνηήησλ ηνπο ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν.  
Γηαγξαθή ησλ POIs από ηε ¨.mySQL¨ βάζε δεδνκέλσλ (delete POIs).  Δηζαγσγή θαη 
απνζήθεπζε POIs ζε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ.  Δπηβεβαίσζε επηινγήο.  Παξνπζίαζε  
ησλ POIs, αιιά θαη ησλ θνξκψλ ηδηνηήησλ ηνπο γξαθηθά πάλσ ζηνλ “google map” (POIs  
input form).  Γηαγξαθή ησλ POIs απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 Portlet_8.  Γξαθηθή απεηθόληζε δηαθόξσλ θνπκπηώλ βνήζεηαο (help buttons) γηα ην 
θάζε Portlet πνπ έρνπκε πινπνηήζεη (Visual JSF Portlet, Visual Java Server Faces 
Portlet, γηα ζπληόκεπζε γξάθεηαη Visual JSF Help Portlet).  Xξήζε ηεο ηερλνινγίαο 
ησλ Portlets πνπ δηαζέηνπλ δηάθνξα γξαθηθά ζηνηρεία ειέγρνπ, φπσο είλαη ηα θνπκπηά, ηα 
πεδία θαηαρψξεζεο θαη νη ππεξζχλδεζκνη.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ 8 θνπκπηά γηα 
θαζέλα απφ ηα 8 δηαθνξεηηθά “custom-build” Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη θαη κε θιηθ 
ζε έλα απφ ηα 8  θνπκπηά νδεγνχκαζηε ζε δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο βνήζεηαο, ζρεηηθά κε 
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θάζε Portlet, ζχκθσλα θαη κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο (Permissions) 
ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ ρξήζηε (User Account). 

 Portlet_9.  Καηάισζε ππεξεζίαο ελεκέξσζεο θίλεζεο ζην νδηθό δίθηπν θαη 
θαηαλάισζε ππεξεζίαο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ από κηα απνκαθξπζκέλε πεγή  
Portlet.  Καηαλάισζε ππεξεζίαο από απνκαθξπζκέλν portlet πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη έλαο παξαγσγόο Portlet (Portlet Producer).  Λεηηνπξγία Portlet πνπ  
παίδεη ηνλ ξόιν θαηαλαισηή (WSRP Consumer, Web Services for Remote Portlets 
Consumer).   Γεκηνπξγία Portlet πνπ θαηαλαιψλεη ηηο ππεξεζίεο γεσγξαθηθψλ 
δεδνκέλσλ απφ έλα απνκαθξπζκέλν Portlet, ην νπνίν ην έρεη θαηαζθεπάζεη έλαο  
παξαγσγφο Portlet (Portlet Producer).  Σν ζπγθεθξηκέλν Portlet πνπ πινπνηνχκε 
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νλνκάδεηαη (Portlet Consumer ή αιιηψο WSRP Consumer), επεηδή θαηαλαιψλεη πφξνπο 
απφ έλα απνκαθξπζκέλν Portlet. 

 Portlet_10.  Γεκηνπξγία Portlet, όπνπ παξέρεη ππεξεζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 
ζε άιια εζσηεξηθά Porlets ηνπ ζπζηήκαηνο.  Δπεηδή νη ππεξεζίεο πνπ παξάγεη ην  
Portlet θηινμελνύληαη από ην ηνπηθό καο ζύζηεκα, παίδνπκε ηνλ ξόιν ηνπ 
παξαγσγνύ Portlet (Portlet Producer) (WSRP Producer, Web Services for Remote 
Portlets Producer).  Γεκηνπξγία Portlet πνπ παξέρεη ππεξεζίεο γεσγξαθηθψλ 
δεδνκέλσλ ζηα ηνπηθά Portlets ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σα ζπγθεθξηκέλα ηνπηθά Portlets 
θαηαλαιψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Portlet γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη κπνξνχκε λα 
πηνζεηήζνπκε ηνλ ξφιν ηνπ παξαγσγνχ Portlet (Portlet Producer ή αιιηψο WSRP  
Producer). 

H πξνδηαγξαθή απαηηήζεσλ ησλ παξαπάλσ Portlets (είλαη ν πξψηνο ηχπνο Portlets θαη  
νλνκάδνληαη “custom-build” Portlets), απνηειεί ηνλ θπξίσο ππξήλα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ  
“Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”.  ηηο παξαθάησ θνπθίδεο  
αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηελ πξνδηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ δεχηεξν ηχπν Portlets πνπ   
είλαη ηα εζσηεξηθά Portlets σο πξνο ηε δνκή ηνπ “Portal Server” θαη νλνκάδνληαη “generic”  
Portlets.  O ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο Portlets (generic Portlets) έρεη ππνζηεί απφ εκάο, δειαδή απφ  
ηνλ δηαρεηξηζηή (Administator) ηνπ “Portal Server”, εθηεηακέλεο παξακεηξνπνηήζεηο, ψζηε ηα  
Portlets λα εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ πηινηηθνχ καο ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη  
“WebFleet”.  Η πξνδηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ ηχπν ησλ “generic Portlets” είλαη ε 
αθφινπζε: 

 Portlets πνπ ζα πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία (cooperation). 

 Portlets πνπ παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking). 

 Portlets πνπ δεκηνπξγνχλ “blogs”, “wikies”, “sms”, “bulletin boards” (communication 
portlets). 

 Portlets πνπ εκθαλίδνπλ πεγέο ελεκέξσζεο (information). 

Σα Portlets παξέρνπλ ηνλ θχξην ππξήλα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ “Portal Web Site” ηεο  
εξγαζίαο καο.  Γελ έρεη ζεκαζία απφ ην πνπ πξνέξρνληαη ηα Portlets, δειαδή αλ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ εκάο (“custom-build” Portlets) ή αλ είλαη Portlets πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε  
δνκή ηνπ “Portal Server” (“generic” Portlets).  Σα Portlets, φπνηνπ ηχπνπ θαη αλ είλαη, απ’ φπνπ 
θαη αλ πξνέξρνληαη, κπνξνχκε λα ηα ζεσξήζνπκε σο πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ 
ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ πξνδηαγξάςακε ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα.  
Σα Portlets απνηεινχλ κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη 
απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management), κε 
παξάιιειε πνιπεπίπεδε πξφζβαζε ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο ηνπ “Portal Web Site”.  
Έηζη ε πξνδηαγξαθή απαηηήζεσλ θαη ε πινπνίεζε ησλ Portlets απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο 
ιχζεο ηνπ “ζπληαηξηάζκαηνο-γεθπξψκαηνο” ηνπ “Fleet Managemet” θαη ησλ “Portal Servers”.  
Απηφ καο νδεγεί ζην επφκελν ππνθεθάιαην, φπνπ αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά ηα βήκαηα ηεο 
ιχζεο καο. 

Βήματα Επίλυσης για Αυτοματοποίηση Διαχείρισης τόλου μέσα  

από Σεχνολογίες Portals. 

Οη πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο καο νδεγνχλ ζε κηα κεζνδνινγία γηα ηελ επίιπζε ηεο  
απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ.  Με άιια ιφγηα, ηα παξαπάλσ  
πεξηιεπηηθά βήκαηα έξρνληαη λα γεθπξψζνπλ θαη λα ελνπνηήζνπλ ηε δηαρείξηζε ζηφινπ 
νρεκάησλ (Fleet Manangement) κε ηελ ηερλνινγία ησλ “Portal Servers”.  πλνπηηθά, ηα βήκαηα  
επίιπζεο ηεο αλαδπφκελεο αλάγθεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξαθνινχζεζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management Automation), ηαπηίδεηαη κε ηα ζηάδηα  
δεκηνπξγίαο ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet” θαη είλαη ηα 
αθφινπζα: 
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 Γεκηνπξγία ζρήκαηνο “.mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ (.mySQL Database Schema), ην  
νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ απνζήθεπζε ρσξηθψλ θαη ζεκαηηθψλ δεδνκέλσλ 
(Spatial and Thematic data). 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ “framework”, κε ην νπνίν πινπνηνχκε Portlets θαη νλνκάδεηαη “Portal  
Pack Plugins V3.0.3”, κέζα ζηε δνκή ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο  
“NetBeans_IDE_6.5.1”. 

 Αλαδήηεζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κνπ παξέρεη ην “Goole Map 
Service API”.  Δπηινγή εθείλσλ ησλ αληηθεηκέλσλ (Objects), ησλ θιάζεσλ (Classes) θαη  
ησλ κεζφδσλ (Methods) απφ ην “Goolge Map Service API” πνπ πινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο 
ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”. 

 Γεκηνπξγία Portlets δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ.  Γεκηνπξγία 
ησλ “custom-build” Portlets ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο  
“NetBeans_IDE_6.5.1”, φπσο αλαθέξνπλ νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ησλ παξαπάλσ 
ππνθεθαιαίσλ. 

 Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ “Enterprise Application Server” πνπ θηινμελεί ην 
domain (domain1), κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην Portlal, αιιά θαη εθηειείηαη ε ”Web 
Application” πνπ θηινμελεί ηα “custom-build” Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη. 

 Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ “Portlal Server”, κέζα απφ ηνλ νπνίν  
δηαρεηξηδφκαζηε ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, αιιά θαη εθηεινχκε ηα δηάθνξα  
Portlets (“custom-build” Portlets θαη “generic” Portlets). 

 Γηαρείξηζε θαη εθηελήο παξακεηξνπνίεζε ηνπ “Portal Server”, ζχκθσλα κε ηηο 
επηρεηξεζηαθέο καο αλάγθεο, ηηο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη ηα επίπεδα αζθάιεηαο γηα ηνπο 
πφξνπο ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο. 

 Δλζσκάησζε κέζα ζηε δνκή ηνπ “Portal Server” ησλ Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ησλ “NetBeans_IDE_6.5.1” (“custom-build”  
Portlets), αιιά θαη ελζσκάησζε θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ Portlets πνπ πεξηέρεη ν ίδηνο ν 
“Portal Server” (“generic” Portletrs). 

 Παξακεηξνπνίεζε ησλ Portlets πνπ θηινμελνχληαη απφ ηνλ “Portlet Container” (“custom-
build” Portlets) θαη δηάηαμε φισλ ησλ Portlets ζηηο ζειίδεο ηνπ Portal (portal Pages). 

 Γεκηνπξγία εηαηξείαο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ (ην φλνκα ηεο εηαηξείαο είλαη 
“Fleet_Company”), νκάδσλ ρξεζηψλ (User Groups), εμνπζηνδνηήζεσλ (Permissions) θαη 
ξφισλ ρξεζηψλ (User Roles) κέζα ζηε δνκή ηνπ “Portal Server” γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
εηαηξεία. 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ θαη δηθηχσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη 
ππνζηήξημεο, ηφζν κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ πειαηψλ 
θαη ηεο επηρείξεζεο. 

 Γεκηνπξγία ζειίδσλ ηνπ Portal (Portal pages), πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ ηα  
θαηάιιεια Portlets (“custom-build” Portlets ή “generic” Portlets). 

 χκθσλα κε ην “login” ησλ ρξεζηψλ, αιιάδεη ε θαηάζηαζε ησλ Portlets ζηνλ “Portal  
Server”, αιιά θαη νη ζειίδεο πνπ βιέπνπλ (Portal pages). 

 Δθηελήο παξακεηξνπνίεζε ηνπ “look and feel” γηα φια ηα Portlets, αιιά θαη γηα φιεο ηηο  
“Portal pages” γηα ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”. 

 Γεκηνπξγία εμνπζηνδνηήζεσλ (Permissions) θαη ελζσκάησζή ηνπο ζε θάζε Portlet θαη γηα  
θάζε “Portal page” ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο. 

Απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα επίιπζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ παξφληνο ππνθεθαιαίνπ,  
ρξεηάδεηαη κηα νπηηθνπνίεζε ή αιιηψο απεηθφληζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, φπσο αλαθέξεη ην 
παξαθάησ ππνθεθάιαην. 
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Αρχιτεκτονική υστήματος (Γενικό Αρχιτεκτονικό χήμα). 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_1, ηα θχξηα κέξε ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζπλζέηνπλ ηε 
ιχζε γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξεζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management) 
θαη ησλ ηερλνινγηψλ ησλ Portals, απνηεινχλ: 

 Σν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”. 

 Οη ηερληθέο, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δηαδηθαζίεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο δηαρεηξηδφκαζηε ζηφιν  
νρεκάησλ (Fleet Management Processes and Techniques). 

 To “Google Map Service API”, κέζα απφ ην νπνίν εθηεινχκε θιάζεηο, αληηθείκελα θαη 
κεζφδνπο (Classes, Objects, Methods) πνπ καο βνεζάλε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Portal. 

 Σα εκπιεθφκελα κέξε πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην “Portal Web Site”, φπσο είλαη νη 
δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο εξγαδνκέλσλ, νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη νη 
δηαρεηξηζηέο ηνπ “Portal Web Site”. 

 O εμππεξεηεηήο εθαξκνγψλ (Application Server). 

 O εμππεξεηεηήο ηνπ Portal (Portal Server). 

 Ο εμππεξεηεηήο δηαρείξηζεο ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ (XAMPP>MySQLmyAdmin). 

ρήκα_1.:  Η ελλνηνινγηθή απεηθόληζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ πζηήκαηόο καο. 
 

NetBeans IDE 6.5.1

Fleet Mangement 

Processes and 

Techniques
Google Map Service API

Employees,

Clients,

Partners

Application Server,

Portal Server,

Database Server,

Portlet Container
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Τλοποίηση του Πιλοτικού υστήματος ¨WebFleet¨. 

Απηφ πνπ ζα αμηνπνηήζνπκε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πηινηηθνχ καο ζπζηήκαηνο  
πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, είλαη ε πινπνίεζε εθαηνληάδσλ θιάζεσλ, αληηθεηκέλσλ θαη 
κεζφδσλ (Classes, Objects, Methods) πνπ καο παξέρνπλ δηάθνξεο δσξεάλ online  
πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο εθαξκνγψλ (Application Programming Interfaces, APIs).  
Πξφζθαηα, κε ηε δηαζεζηκφηεηα πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ εθαξκνγψλ (APIs) απφ  
νξγαληζκνχο πνπ παξέρνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Web Services), φπσο είλαη νη νξγαληζκνί:  
“Google”, “Yahoo”, “eBay”,  “Amazon” θαη “OpenStreetMap”, ηα δηαδηθηπαθά ζπζζσκαηψκαηα ή 
αιιηψο “Web Mashups” έρνπλ θεξδίζεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα πινπνίεζε ζε Portlets. [Πεγή: 
I5].  Έηζη, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ραξηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο 
(mapping) ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (Web Applications) είλαη πην εχθνιν απφ πνηέ, ράξε ζηε 
δηαζεζηκφηεηα δσξεάλ APIs (Application Programming Interfaces, APIs), φπνπ πινπνηνχλ θαη 
θαηαλαιψλνπλ δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο (Web Services  
mapping APIs). [Πεγή: I4]. 

 Σν ζεκέιην ηεο πινπνίεζεο ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο θαη ηδηαίηεξα ε  
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα Portlets ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο 
καο πνπ νλνκάδεηαη “Web Fleet”, βξίζθεηαη ζην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (Database  
Scema) θαη ηδηαίηεξα ηνπ νξηζκνχ ηνπ “.mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “markers”, φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ 2 ρήκαηα_2&3. 

ρήκα_2.:  Η πιήξε απεηθόληζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Database Schema) ηνπ 
¨Portal Web Site¨ ηεο εξγαζίαο  καο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκό ησλ ρσξηθώλ θαη ησλ 
ζεκαηηθώλ πεδίσλ (table attributes definition) γηα ηνλ θάζε ¨.mySQL¨ πίλαθα. 
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 To παξαπάλσ ρήκα_2, πξνδηαγξάθεη φινπο ηνπο “.mySQL” πίλαθεο πνπ ρξεηάδνληαη  
γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ρσξηθή πιεξνθνξία (Geospatial Data)  
αιιά θαη δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζεκαηηθή πιεξνθνξία (Thematic Data) γηα έλα  
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Manageent System).  Δπίζεο, ην παξαπάλσ 
ρήκα_2, πάεη έλα βήκα κπξνζηά, πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα κειινληηθέο 
πξνεθηάζεηο ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ελζσκαηψλεη κεηαγελέζηεξε απηνκαηνπνίεζε 
ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ (Fleet Management).  ηελ νπζία, γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ “custom-build Portlets ηεο εξγαζίαο καο (δειαδή γηα ην “WebFleet Portal” ηεο εξγαζίαο 
καο, ρξεζηκνπνηνχκε θπξίσο ηνλ “.mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “markers”, φπσο θαίλεηαη 
θαη απφ ην αθφινπζν ρήκα_3. 

ρήκα_3.:  Ο ¨.mySQL¨ πίλαθαο, ζηνλ νπνίν απνζεθεύνληαη ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  
(Markers ή αιιηώο POIs) γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ηνπ ¨Ρortal Web Site¨ ηεο εξγαζίαο καο. 

 

 Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ ρήκα_3, έρνπκε νξίζεη πεδία πίλαθα (table 
fields) ή αιιηψο “table attributes” γηα ηνλ “.mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “markers”, φπνπ ην 
θαζέλα αθνινπζεί έλαλ νξηζκέλν ηχπν δεδνκέλσλ (data type), φπσο παξνπζηάδνπκε ζηελ 
παξαθάησ ιίζηα: 

 “id” attribute.  Απηφ ην πεδίν είλαη αθέξαηνο (int), απνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ 
“.mySQL” πίλαθα “markers” (primary key) θαη ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα, αθνχ έρεη 
ιεηηνπξγία “auto_increment”.  Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζπκβνιίδεη ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ ηνπ 
ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI ή αιιηψο Marker). 

 “name” attribute.  Απηφ ην πεδίν ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers” είλαη ηχπνπ δεδνκέλσλ 
“varchar” κε κέγεζνο “60” (δειαδή “varchar(60)”).  ε απηφ ην πεδίν απνζεθεχεηαη ην  
φλνκα ηνπ ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI ή Marker), ην νπνίν ζα κπνξoχζε λα 
είλαη ην φλνκα ελφο πειάηε (Client) ή ην φλνκα κηαο απνζήθεο (Warehouse). 

 “address” attribute.  Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers” είλαη ηχπνπ 
δεδνκέλσλ “varchar” θαη έρεη κέγεζνο “80” (δειαδή “varchar(80)”).  ε απηφ ην πεδίν  
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απνζεθεχεηαη ε δηεχζπλζε (human readable address) γηα ην θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο  
(POI ή Marker), ην νπνίν ζα κπνξoχζε λα είλαη ην φλνκα ελφο πειάηε (Client) ή ην φλνκα 
κηαο απνζήθεο (Warehouse). 

 “lat” attribute.  To ζπγθεξηκέλν πεδίν ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers” είλαη ηχπνπ  
δεδνκέλσλ δεθαδηθνχ, δειαδή είλαη ηχπνπ δεδνκέλσλ “float” θαη πην ζπγθεθξηκέλα 
“float(10,6)”.  Με απηφλ ηνλ ηχπν  δεδνκέλσλ ελλννχκε φηη ην πεδίν “lat” ρσξάεη ζπλνιηθά 
10 ςεθία αξηζηεξά θαη δεμηά απφ ηελ ππνδηαζηνιή (ζπλνιηθά 10 ςεθία) θαη πεξηιακβάλεη 
6 ςεθία δεμηά απφ ηελ ππνδηαζηνιή, ψζηε λα πξνβιέςνπκε φιεο ηηο δπλαηέο 
πεξηπηψζεηο απνζήθεπζεο γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε “lat”, φπσο είλαη ν αξηζκφο “-
123,456789”.  ε απηφ ην πεδίν απνζεθεχνπκε έλαλ απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ ζπλζέηνπλ 
ην δεπγάξη γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (“geographic coordinates”, δειαδή “lat”, “lng” 
pair) θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ν αξηζκφο ηνπ πεδίνπ “lat”. 

 “lng” attribute.  To ζπγθεξηκέλν πεδίν ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers” είλαη ηχπνπ  
δεδνκέλσλ δεθαδηθνχ, δειαδή είλαη ηχπνπ δεδνκέλσλ “float” θαη πην ζπγθεθξηκέλα 
“float(10,6)”.  Με απηφλ ηνλ ηχπν  δεδνκέλσλ ελλννχκε φηη ην πεδίν “lng” ρσξάεη ζπλνιηθά 
10 ςεθία αξηζηεξά θαη δεμηά απφ ηελ ππνδηαζηνιή (ζπλνιηθά 10 ςεθία) θαη πεξηιακβάλεη 
6 ςεθία δεμηά απφ ηελ ππνδηαζηνιή, ψζηε λα πξνβιέςνπκε φιεο ηηο δπλαηέο 
πεξηπηψζεηο απνζήθεπζεο γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε “lng”, φπσο είλαη ν αξηζκφο 
“-123,456789”.  ε απηφ ην πεδίν απνζεθεχνπκε έλαλ απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ ζπλζέηνπλ 
ην δεπγάξη γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (“geographic coordinates”, δειαδή “lat”, “lng” 
pair) θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ν αξηζκφο ηνπ πεδίνπ “lng”. 

 “type” attribute.  Σν ζπγθεξηκέλν πεδίν ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers” είλαη ηχπνπ 
δεδνκέλσλ “varchar” κε κέγεζνο “30”, δειαδή είλαη ηχπνπ δεδνκέλσλ “varchar(30)”. 
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Αρχιτεκτονική Τλικού και Λογισμικού (Hardware and Software 

Architecture). 

Αρχιτεκτονική Εξυπηρετητών (Servers Architecture). 

Η αξρηηεθηνληθή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ θηινμελνχλ ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο έρεη 
γίλεη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηάηαμε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα,  
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα.  Σν παξαθάησ ρήκα_4, αλαπαξηζηά ην πξψην 
επίπεδν αξρηηεθηνληθήο εθαξκνγψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην “Host Environment” ηνπ ηζηφηνπνπ, κε 
ηνλ νπνίν εθηεινχκε ιεηηνπξγίεο “Fleet Management”. 

ρήκα_4.:  Η βαζηθή αξρηηεθηνληθή ησλ εμππεξεηεηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ¨Portal Web Site¨ ηεο 
εξγαζίαο καο. [Πεγή: I8]. 
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Πξνηνχ πεξηγξάςνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_4, είλαη ζεκαληηθφ  
λα αλαθέξνπκε φηη ε ειάρηζηε δηάηαμε εμππεξεηεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα  
δεκηνπξγήζνπκε “Portal Web Sites” κε ηε βνήζεηα ηνπ εμππεξεηεηή “Web Space Portal Server 
V10.x”  είλαη ε αθφινπζε: 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ νλνκάδεηαη “Apache_Ant-1.7.0”  
ή κεηαγελέζηεξν.  Απηφ ην πξφγξακκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ  “.XML  
Scripts” εγθαηάζηαζεο πξνγξακκάησλ.  ηελ εξγαζία καο ρξεζηκνπνηνχκε ην 
πξφγξακκα “Apache_Ant-1.8.0”. 

 Σν παθέην εξγαιείσλ ηεο “.Java” πνπ νλνκάδεηαη “Java Development Kit” (JDK).  ηελ  
εξγαζία καο ρξεζηκνπνηνχκε ην ”jdk1.6.0_13”. 

 Μηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ “Web Space Portal Server V10.x”. 
(Η βάζε δεδνκέλσλ “.mySQL” είλαη ε πξνηεηλφκελε γηα έλα πξνγξακκαηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ  αλάπηπμεο (developer machine)).  ηελ εξγαζία καο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 
“HSQL” βάζε δεδνκέλσλ γηα λα απνζεθεχνπκε ην Configuration ηνπ “Portal Server”, 
θαζψο θαη βάζε δεδνκέλσλ “.mySQL” γηα απνζήθεπζε ησλ ρσξηθψλ θαη ζεκαηηθψλ 
δεδνκέλσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα Portlets ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο. 

 To IDE ή θάπνην άιιν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο.  ηελ εξγαζία καο 
ρξεζηκνπνηνχκε ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”. 
[Πεγή: I8]. 

Απφ ην παξαπάλσ ρήκα_4, παξαηεξνχκε φηη ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 
αλάπηπμεο “IDE_NetBeans_6.5.1”, δηαζέηεη ζηε δνκή ηνπ φινπο ηνπο Servers πνπ βνεζάλε ζηε 
θηινμελία ηνπ ηζηφηνπνπ κε ιεηηνπξγίεο “Fleet Management”.  Δπίζεο, απφ ην παξαπάλσ 
ρήκα_4, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ν εμππεξεηεηήο “GlassFish Enterprise Application 
Server V2.1”, θηινμελεί ηα εμήο ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηφο καο (δειαδή ηνπ “Portal Web Site”  
ηεο εξγαζίαο καο): ην “domain” ηνπ ηζηφηνπνπ, ην πξφγξακκα πνπ γίλεηαη ε απφζεζε-
απνζήθεπζε ησλ Portlets (Portlet Container), θαζψο θαη ηνλ “Portal Server”.  O “Glassfish V2”  
παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ “Enterprise Application Server” ηεο εξγαζίαο καο.  Πάλσ ζε απηφλ ηνλ 
Server γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή “Open Portal Portlet Container 
2.x” πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ απνζεηήξηνπ ησλ Portlets, αιιά θαη ηνπ “Web Space 10.x (Project  
Web Synergy)” πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ “Portal Server”. [Πεγή: I8]. 

πκπιεξσκαηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη, ν 
εμππεξεηεηήο “GlassFish Enterprise Application Server V2” έρεη ελεκεξσζεί κε ηα απαξαίηεηα  
“add-ins” πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηα Portlets ηνπ ηζηφηνπνχ καο (“custom-build” 
Portlets).  Απηά ηα “add-ins” ηα έρνπκε εηζάγεη ζηνλ ππξήλα ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ  
πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο “IDE_NetBeans_6.5.1” ηεο εξγαζίαο καο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα “add-
ins” αλαιακβάλνπλ ξφιν πξνγξακκαηηζηηθνχ “framework” γηα δεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε 
Portlets.  Έλα απφ ηα πην  ζεκαληηθά “add-ins” πνπ είλαη απαξαίηεηα λα εηζάγνπκε, ψζηε λα 
δεκηνπξγήζνπκε θαη λα εγθαηαζηήζνπκε Portlets ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
“Netbeans_IDE_6.5.1”, απνηειεί κηα ζνπίηα απφ “plug-ins” πνπ νλνκάδεηαη “Portal-Pack-
Plugins-3.0.3”.  Ο Server πνπ νλνκάδεηαη “GlassFish V2”, απνηειεί ην κέζν ηεο θηινμελίαο ή 
αιιηψο ηε θσιηά θηινμελίαο γηα ηνλ “Portal Server” πνπ είλαη ν “Web Space Portal Server V10.x  
(Project Web Synergy)”, αιιά θαη γηα ηνλ “Portlet Container” πνπ είλαη ν “OpenPortal Portlet 
Container 2.x”. [Πεγή: I8]. 

Δπηπιένλ, απφ ην παξαπάλσ ρήκα_4, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη “mySQL” βάζε  
δεδνκέλσλ, αιιά θαη “php runner-debugger”, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην “AMP Package”  
πνπ νλνκάδεηαη XAMPP.  Απφ ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
“NetBeans_IDE_6.5.1”, έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα “.JDBC” ζχλδεζε πξνο ηε “.mySQL” βάζε  
δεδνκέλσλ, αιιά θαη έρνπκε ππνδείμεη ην πξφγξακκα, πάλσ ζην νπνίν ζα εθηεινχληαη θαη ζα 
δηνξζψλνληαη ηα “.php scripts” (δειαδή έρνπκε θάλεη παξαπνκπή ζηελ “php machine” ηνπ 
παθέηνπ “XAMPP” πνπ ην φλνκά ηεο είλαη “XDebug”).  ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 
αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, δελ έρνπκε θάπνην πξφγξακκα πνπ λα εθηειεί ηα “.php 
scripts” πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Portlets.  Αληί  
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απηνχ, ν “.php” θψδηθαο εθηειείηαη ζηνλ “.php runner” ηνπ παθέηνπ πξνγξακκάησλ πνπ 
νλνκάδεηαη “XAMPP” (ν “.php runner” είλαη ην πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη “XDebug”). [Πεγή: 
I8]. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο 4 θπξίσο Servers ηεο δηάηαμεο, δειαδή ηνλ 
“Application Server” (GlassFish Enterprise Server V2), ηνλ “Portal Server” (Web Space 10.x 
(Project WebSynergy)), ηνλ “Portlet Container” (Open Portal Portlet Container 2.x) θαη ηε  
“mySQL” βάζε δεδνκέλσλ (PHPmyAdmin), ν ηζηφηνπνο “WebFleet” είλαη έηνηκνο λα μεθηλήζεη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  Σν παξαθάησ ρήκα_5, καο απεηθνλίδεη ηε βαζηθή δηάηαμε ησλ 
πξνγξακκάησλ θηινμελίαο ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”,  
κε ην νπνίν θάλνπκε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ.  Η εθθίλεζε θαη ν ηεξκαηηζκφο ησλ Server 
γίλεηαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “IDE_NetBeans_6.5.1” (κπνξεί λα γίλεη 
θαη απφ ην CMD ησλ Windows XP, αιιά είλαη πνιχ πην πνιχπινθν θαη δελ ππάξρεη 
απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο).  

ρήκα_5.  H απεηθόληζε όισλ ησλ πξνγξακκάησλ θηινμελίαο ηνπ ηζηόηνπνπ ζην 
πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ¨IDE_Netbeans_6.5.1¨. [Πεγή: I8]. 

 

¨WebSpace Portal Server V10.x¨ και ¨NetBeans_IDE_6.5.1¨. 

Ο εμππεξεηεηήο ”Sun Glass Fish WebSpace Server V10.x” πνπ έρεη μεθηλήζεη σο κέξνο ηνπ  
“Sun GlassFish Portfolio” είλαη κηα πξνεγκέλε “Web_2.0” πιαηθφξκα νινθιήξσζεο θαη 
παξνπζίαζεο (Web 2.0 application aggregation and presentation platform).  Ο ζπγθεθξηκέλνο 
Server κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί εθηελψο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε πιαίζην αλαθνξάο 
(context) θαη ηνλ εθάζηνηε ηνκέα εθαξκνγήο ηνπ Server.  Ο εμππεξεηεηήο “Sun GlassFish  
WebSpace Portal Server V10.x”, πξνζθέξεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 
ρξήζηε.   
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Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη έλαο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο (System Administrator)  
κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ρξήζηεο, νκάδεο, θνηλφηεηεο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη δηάθνξα 
ζπγθεθξηκέλα επίπεδα αζθάιεηαο πςεινχ επηπέδνπ.  Δπηπιένλ, φπσο πεξηγξάθνπκε θαη ζηηο 
παξαθάησ παξαγξάθνπο, ππάξρεη κηα γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε κέζσ πεξηεγεηή (browser-
based GUI) (ελλννχκε ην εξγαιείν “Control Panel” ηνπ Administrator), κέζα απφ ηελ νπνία  
γίλεηαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή θαη απιή δηαρείξηζε ησλ Portlals, ησλ Portlets, ησλ plugins 
(φπσο είλαη δηάθνξα “site templates” ή “.CSS” ζέκαηα) θαη ησλ εθαξκνγψλ, αθνχ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ Portal ε ηερληθή ηνπ “ζέξλσ θαη αθήλσ” δηαθφξσλ 
Portlets πάλσ ζε “Portal Pages”  (drag and drop). [Πεγή: I8]. 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο εμππεξεηεηήο απνηειείηαη απφ κηα ζνπίηα απφ νινθιεξσκέλα 
πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ζε κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα θαηαλαιψλνπλ 
εθαξκνγέο θαη πεξηερφκελν απφ κηα πνηθηιία δηαδηθηπαθψλ θαη εζσηεξηθψλ πεγψλ (web-based  
and internal sources) θαη λα ηηο παξνπζηάζεη σο έλα ελνπνηεκέλν, εμαηνκηθεπκέλν “Portal Web  
Site” (unified, customizable Portal) ζε “web browsers”, ζε “info kiosks” θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο 
(mobile devices).  Ο εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal Server V10.x” θάλεη πην εχθνιν γηα ηνπο 
ρξήζηεο λα βξνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο.  Μεξηθέο απφ 
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ “WebSpace Portal Server V10.x” πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην ζχζηεκα πνπ 
έρνπκε πινπνηήζεη ζηελ εξγαζία καο είλαη ηα εμήο: 

 Κνηλσληθή δηθηχσζε γηα ηελ επηρείξηζε (Social Networking).  Δίλαη δπλαηή ε εχξεζε  
ζπλαδέιθσλ κε απαληήζεηο θαηά κήθνο εηαηξηψλ θαη ηεξαξρηψλ θαη ε ηφλσζε ηεο  
παξαγσγηθφηεηαο κέζσ θαηαλεκεκέλσλ νκάδσλ (distributed teams). 

 Δπηρεηξεκαηηθά widgets ζπλεξγαζίαο (Collaboration).  Πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλεο 
ζνπίηεο κε widgets παξαγσγηθφηεηαο (bundled productivity widget suites) γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ, φπσο είλαη ηα: “CMS” θαη “Workflow”.  Δπίζεο, πεξηέρεηαη ζνπίηα κε 
widgets πιεξνθφξεζεο γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, φπσο είλαη ηα “blogs” θαη ηα  
“wikis”. 

 Γηαδηθηπαθά widgets γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ελδνδίθηπν εμσηεξηθήο πξφζβαζεο (Internet  
Widgets on the Enterprise Extranet), φπσο απνηεινχλ ηα: “Google Gadgets”, “YouTube”  
θαη “Facebook widgets”. 

Απηφ πνπ έρεη αμία κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal 
Server” είλαη φηη δέρεηαη ηελ εγθαηάζηαζε Portlets πνπ πεξηέρεη ν ίδηνο ν Server (απηή ε 
θαηεγνξία ησλ Portlets νλνκάδεηαη “build-in” Portlets, ή αιιηψο “genetic” Portlets).  O 
“WebSpace Portal Server V10.x” πεξηιακβάλεη κηα επξεία γθάκα απφ Portlets πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα κέζα ζηνλ Server σο κέξνο ηνπ ππξήλα ηνπ θαη ησλ δεηγκάησλ ηνπ.  Δπηπιένλ, 
εθηφο απφ ηα ελζσκαησκέλα Portlets  πνπ δηαζέηεη ζηε δνκή ηνπ ν “Portal Server”, ππάξρνπλ 
επίζεο κέζα ζηνλ “Portal Server” δηάθνξεο ιίζηεο κε Portlets, addins θαη templates πνπ 
κπνξνχλ “ελδπλάκεη” λα εγθαηαζηαζνχλ απφ δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο, δηαδηθηπαθνχο πφξνπο 
(Web Resources).   

Σν πην εληππσζηαθφ, σο πξνο ηα Portlets πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
εμππεξεηεηήο, είλαη φηη ν “WebSpace Portal Server V10.x” κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ζηε δνκή 
ηνπ Portlets πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ  έλα IDE πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, 
δειαδή Portlets πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ην πεξηβάιινλ ΙDE “NetBeans_IDE_6.5.1”, κε 
βάζεη ην πξφηππν αλάπηπμεο Portlets πνπ νλνκάδεηαη “JSR-168/286” (ην framework ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζνπίηα ησλ plugins πνπ νλνκάδεηαη  
“portal_pack_plugins_3.0.x” πνπ  έρνπκε εγθαηαζηήζεη λσξίηεξα ζην πεξηβάιινλ IDE).   

Σν παξαθάησ ρήκα_6, καο δείρλεη ζην αξηζηεξφ ηνπ ηκήκα ηα ελζσκαησκέλα Portlets  
(“generic Portlets” ή αιιηψο “internal Portlets”) πνπ πεξηέρεη ν εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal 
Server V10.x” κέζα ζηε δνκή ηνπ θψδηθά ηνπ, νξγαλσκέλα αλά θαηεγνξία, φπσο είλαη νη 
θαηεγνξίεο “Collaboration” θαη “Community”.  Μηα απφ ηηο θαηεγνξίεο νλνκάδεηαη “User Portlets”  
θαη είλαη ηα Portlets πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
“NetBeans_IDE_6.5.1” (“external” Portlets ή αιιηψο “custom-build” Portlets).   
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Σν ζεκαληηθφ κε ηα Portets πνπ παξνπζηάδεη ν “Portlal Server” είλαη φηη ηα Portlets  
παξνπζηάδνληαη κε ζπλέπεηα θαη νινθιήξσζε, ρσξίο λα καο απαζρνιεί ε πεγή πξνέιεπζήο 
ηνπο (δειαδή αλ είλαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά).  Σα portlets πνπ αγθηζηψλεη ζηε δνκή ηνπ ν 
εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal Server V10.x” παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ Portal (Portal  
pages) κε εληαίν ηξφπν γηα ηηο αθφινπζεο πεγέο πξνέιεπζεο: 

 Απφ ηα Portlets πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηε δνκή ηνπ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal 
Server V10.x” (“generic Portlets” ή αιιηψο “internal Portlets”),  

 Απφ Portlets πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα εμσηεξηθή δηαδηθηπαθή πεγή ή ππεξεζία (“online  
plugins resources”),  

 Απφ Portlets πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
”NetBeans_IDE_6.5.1”, κε ηε βνήζεηα ησλ πξφζζεησλ “Portal-Pack-Plugins_V3.0.3”  
(“extrernal” ή “custom-build” Portlets).  Σα ζπγθεθξηκέλα Portlets παξνπζηάδνληαη ζαλ λα  
απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δνκήο ηνπ “Portal Server”.  Με άιια ιφγηα,  
παξνπζηάδνληαη ζαλ λα είλαη κέξνο ηνπ ππξήλα ηνπ “Portal Server”.   

Έηζη, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ Portlets ζην “Portal Web Site”,  
ππάξρεη νινθιήξσζε θαη νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο  
ζηνλ “Portal Server”, είηε είλαη εζσηεξηθά Portlets, είηε είλαη εμσηεξηθά Portlets σο πξνο ηνλ 
“Portal Server”. 

ρήκα_6.  H απεηθόληζε ησλ Portlets πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηνλ ¨Portlal Server¨, αιιά θαη ησλ 
Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην πεξηβάιινλ ¨NetBeans_IDE_6.5.1¨, νκαδνπνηεκέλα αλά 
θαηεγνξία. [Πεγή: I8]. 

 
Σν παξαθάησ ρήκα_7, απεηθνλίδεη ηα Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ παθέηνπ πξφζζεησλ πνπ νλνκάδεηαη “Portal_Pack_Plugins_3.0.x” (“external” ή “custom- 
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build” Portlets).  Όηαλ θάλνπκε deploy ην “Web Project” πνπ πεξηέρεη ηα “custom-build Portlets”  
ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1” πνπ δηαζέηεη ηα εμσηεξηθά 
Portlets, ηφηε ελεκεξψλεηαη θαη ν εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal Server V10.x” κε ηηο αιιαγέο 
ζηα ίδε ππάξρνληα Portlets.  Όπσο αλαιχνπκε ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο, θάζε Portlet έρεη 
3 “.jsp αξρεία”, φπνπ ην θαζέλα αληηθαηνπξίδεη έλαλ απφ ηνπο 3 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet  
(δειαδή 3 δηαθνξεηηθά “Portlet modes”).  

ρήκα_7.  H απεηθόληζε ησλ Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην IDE (¨external¨ ή ¨custom build¨  
Portlets). [Πεγή: I8]. 

 

 Σν επφκελν ρήκα_8, πξνέξρεηαη απφ ην “Control Panel” ηνπ “Super User” ηνπ 
εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” (Portal Super Administrator) θαη δείρλεη ιίζηεο κε 
5 θαηεγνξίεο πξφζζεησλ (plugins): 

 “portlet plugins”, 

 “template plugins”,  

 “layout template plugins”,  

 “hook plugins” θαη  

 “web plugins”.  

Κάζε πξφζζεην πνπ αλήθεη ζε κηα απφ ηηο 5 θαηεγνξίεο, κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ “Portal  
Server”.  Όια καδί είλαη “ελ-δπλάκεη” plugins θαη δελ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα ζηε δνκή ηνπ 
“Portal Server”.  Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα ηα αλαδεηήζνπκε ζε δηαδηθηπαθνχο πφξνπο 
(“online plugins resources”).  
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ρήκα_8.  H απεηθόληζε ησλ ¨addins¨ πνπ κπνξνύκε λα εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ ¨Portal Server¨.  
[Πεγή: I8]. 

 

Δομή και Σρόπος Λειτουργίας ¨Portlets¨ στον ¨WebSpace Portal Server¨. 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο καο, ηα Portlets είλαη δηαζπλδεφκελεο  
δηεπαθέο ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ (pluggable user interface software components) πνπ  
δηαρεηξίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε έλα “Portal Web Site”.  Δπίζεο, κηα “Portal page”, παξέρεη  
κηα ζπιινγή απφ κε-αιιειν-επηθαιππηφκελα παξάζπξα κε Portlets.  Κάζε παξάζπξν Portlet  
(Portlet window) παξνπζηάδεη έλα Portlet.  Σα Portlets πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη εγθαζίζηαληαη 
ζηνλ εμππεξεηεηή “Web Space Portal Server V10.x” αθνινπζνχλ ηα πξφηππα αλάπηπμεο  
Portlets “JSR-168/286”, πνπ ππάξρεη ζην παθέην πξφζζεησλ πνπ νλνκάδεηαη “Portal-Pack-
Plugins_3.0.3”. [Πεγή: I8]. 

Σν θάζε Portlet κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 3 δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο (Portlet Modes).  Με  
άιια ιφγηα, ην θάζε Portlet δηαζέηεη 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (Portlet Modes) θαη 
είλαη νη εμήο: 
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 Λεηηνπξγία παξακεηξνπνίεζεο (Edit_Mode).  ε απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ν θάζε 
ρξήζηεο εμαηνκηθεχεη ην Portlet, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (Portlet preferences). 

 Λεηηνπξγία αλάγλσζεο (View_Mode).  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ην Portlet  
παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε ηελ πην πξφζθαηε θαηάζηαζε ηνπ “edit_mode”. 

 Λεηηνπξγία βνήζεηαο (Help_Mode).  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο δίλνληαη 
πιεξνθνξίεο ππνζηήξημεο θαη νδεγίεο ρξήζεο γηα ην θάζε Portlet.  

Σα Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο  
“NetBeans_IDE_1.6.5”, αθνινπζνχλ ην πξφηππν αλάπηπμεο Portlets πνπ νλνκάδεηαη “JSR-
168/286” θαη δηαζέηνπλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Γεγνλφηα (events). Σα Portlets επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ζηέιλνληαο θαη ιακβάλνληαο 
γεγνλφηα. 

 Γηακνηξαδφκελνη παξάκεηξνη θαηάζηαζεο (shared render parameters).  Τπάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ζηα Portlets λα εμαθξηβψζνπλ πνηεο παξακέηξνπο θαηάζηαζεο κπνξνχλ λα 
κνηξαζηνχλ κε άιια Portlets. 

 Δμππεξέηεζε πφξσλ (resource serving).  Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηα Portlets λα  
εμππεξεηνχλ πφξνπο κέζα ζηνλ εμππεξεηεηή “Open Portal Portlet Container 2.x”, αιιά 
θαη κέζα ζηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x”. 

 Φηιηξάξηζκα Portlet (Portlet filter).  Δπηηξέπεη ζηα Portlets λα κεηαηξέπνπλ, εθείλε ηε  
ζηηγκή, ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ θαη απνθξίζεσλ ελφο Portlet. [Πεγή: I1]. 

Αγκίστρωση των ¨Portlets¨ σε μια ¨Portal Page¨.  

Όπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηα Portlets επηηξέπνπλ ηελ παξνρή 
ζπζηαηηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε (Componentized User Interface – Componentized UI) γηα  
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο.  ε κηα αξρηηεθηνληθή πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηηο ππεξεζίεο (Service 
Oriented Architecture - SOA), ν πξνγξακκαηηζηήο δελ γξάθεη κνλνιηζηθέο εθαξκνγέο, αιιά 
μερσξηζηέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε εθαξκνγέο.  Απηφο ν ζπλδπαζκφο 
ππεξεζηψλ απαηηεί ζπζηαηηθά δηεπαθψλ ρξήζηε (Componentized UIs) γηα ηηο ππεξεζίεο, ελψ νη 
κνλνιηζηθέο δηαδηθηπαθέο δηεπαθέο ρξήζηε (monolithic Web UIs) πνπ βαζίδνληαη ζε “Servlets”  
δελ είλαη πιένλ επαξθή. [Πεγή: I7]. 

Σα Portlets παξέρνπλ έλα ηέηνην κνληέιν ζπζηαηηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε (Component UI  
Model) πνπ πξνηίζεηαη λα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο επηκέξνπο ζπζηαηηθέο δηεπαθέο ρξήζηε πνπ  
πεξηέρνπλ (Component UIs) ζε κηα κεγαιχηεξε δηεπαθή ρξήζηε κε ζπλεπή απνηέιεζκα  
παξνπζίαζεο (look and feel).  Η πξνδηαγξαθή αλάπηπμεο Portlets πνπ νλνκάδεηαη “Java Portlet 
Specification-168/286 – JSR-168/286”, επηηξέπεη ηνλ ζπληνληζκφ ζην επίπεδν ηεο δηεπαθήο 
ρξήζηε (UI layer) κε δηαθνξεηηθέο εξκελείο, φπσο είλαη ηα γεγνλφηα (events), νη 
δηακνηξαδφκελεο ζχλνδνη (shared sessions) θαη νη δηακνηξαδφκελεο πξνζθεξφκελεο παξάκεηξνη 
(shared render parameters).  Απηά ηα αλαθέξνπκε θαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, ψζηε λα 
παξαζρεζεί κηα βαζηά θαη νπζηαζηηθή ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
πξνζθέξνπλ ηα Portlets.  Οη  θπξίαξρεο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα Portlets είλαη 
δηάθνξα “Portal Web Sites” πνπ ζπζζσξεχνπλ ηελ “επηζήκαλζε Portlet” (Portlet markup) ζε  
ζειίδεο απφ Portal (Portal pages), αιιά ην πξφηππν “Java Portlet Specification-168/286, JSR- 
168/286” θαη ηα Portlets κφλα ηνπο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα Portals. [Πεγή: I7]. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζπζζσκάησζε ησλ Portlets σο ζπζηαηηθψλ κηαο “Portal page”, έρνπκε 
λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: θάζε Portlet δεκηνπξγεί “markup ηεκκάρηα” (markup fragments).  Έλα  
Portal κπνξεί λα πξνζζέζεη έλαλ ηίηιν, θνπκπηά ειέγρνπ θαη άιιεο παξακέηξνπο ζην “markup  
fragment” πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην Portlet, απηφ ην λέν ηεκάρην (fragment) νλνκάδεηαη 
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παξάζπξν ηνπ portlet (Portlet window).  ηε ζπλέρεηα ην Portal κπνξεί λα ζπζζσξεχεη 
παξάζπξα κε Portlet (Portlet windows) ζε έλα πιήξεο έγγξαθν (document) πνπ νλνκάδεηαη 
ζειίδα ηνπ Portal (Portal page). [Πεγή: I7]. 

Σν παξαθάησ ρήκα_9, απεηθνλίδεη ηα Portlets πνπ παξνπζηάδνληαη πάλσ ζε κηα 
“Portal page”.  Δίλαη δπλαηή ε εμαηνκίθεπζε ηνπ “look and feel” ηνπ θάζε Portlet, ε αιιαγή ζέζεο  
αγθίζηξσζεο ζηελ ζειίδα ηνπ Portal, αιιά θαη ν θαζνξηζκφο εμνπζηνδνηήζεσλ (Permissions)  
γηα δηάθνξνπο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles).  Δπίζεο, απφ ην παξαθάησ ρήκα_9,  
παξαηεξνχκε φηη θάζε Portlet παξνπζηάδεηαη ζε έλα “window frame”, δειαδή θάζε Portlet 
παξνπζηάδεηαη ζην δηθφ ηνπ παξάζπξν, ην νπνίν έρεη δηάθνξα θνπκηά ειέγρνπ.  Δίηε ην Portlet  
πξνέξρεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x”  
(“εζσηεξηθφ”, “generic”, “internal” Portlet), είηε απφ έλα “Web Project” ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ  
πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1” (“εμσηεξηθφ”, “custom-build”, “external”  
Portlet), ε παξνπζίαζε ησλ Portlets ζηε ζειίδα ηνπ Portal (Portal page) παξνπζηάδεη κηα 
ζπλέπεηα, ελνπνίεζε θαη νινθιήξσζε σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ Portlets. 

Οη δηαθνξέο ησλ παξαζχξσλ κεηαμχ ελφο εζσηεξηθνχ θαη ελφο εμσηεξηθνχ Portlet είλαη  
φηη ζην εμσηεξηθφ Portlet ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα θνπκπηά ειέγρνπ, φπσο αλαθέξνπκε ζην  
επφκελν ππνθεθάιαην.  Ο “Portal Server” παξνπζηάδεη κε εληαίν ηξφπν ηα Portlets ζε κηα ζειίδα 
ηνπ Portal (Portal page), είηε είλαη εζσηεξηθά Portlets, είηε είλαη εμσηεξηθά Portlets.  Με άιια  
ιφγηα, o “Portal Server”, παξνπζηάδεη ηα ζπγθεθξηκέλα Portlets σο θάηη εληαίν, αλεμάξηεηα απφ 
ην πνπ πξνέξρνληαη απηά ηα Portlets. 

ρήκα_9.:  Σα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρεη κηα ζειίδα ηνπ ¨Portal Web Site¨ (Portal page). [Πεγή: I7]. 
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Απφ ην παξαπάλσ ρήκα_9, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απηφ πνπ παξνπζηάδεη απνηειεί 
έλα απφ ηα παξαδείγκαηα γηα ην πσο έλα Portal ζα κπνξνχζε λα θάλεη ρξήζε ηνπ “Portlet  
markup fragment”.  Μπνξεί λα ππάξρνπλ άιιεο πινπνηήζεηο ηνπ Portlet κε εληειψο δηαθνξεηηθή  
απνδηδφκελε πξνζέγγηζε.  Σν ζεκαληηθφ κέξνο ζρεηηθά κε κηα ζειίδα ηνπ Portal (Portal page) 
σο πξνο απηήλ ηελ πξνδηαγξαθή αλάπηπμεο Portlets πνπ νλνκάδεηαη “JSR-168/286”, είλαη φηη  
ην “markup fragment” ηνπ Portlet κπνξεί λα κελ είλαη ην κνλαδηθφ markup πνπ επηζηξέθεηαη ζην 
έγγξαθν ζηνλ πειάηε.  Έηζη, ε επηζήκαλζε Portlet πνπ νλνκάδεηαη “Portlet markup”, έρεη  
αλάγθε λα ζπλππάξρεη κε νπνηαδήπνηε άιιε επηζήκαλζε (markup) πνπ παξάγεη ην Portal. 
[Πεγή: I7]. 

Ωο πξνο ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ ηνπ Portal (Portal page creation), ηα Portlets ηξέρνπλ  
κέζα ζε έλαλ “Portlet Container”.  Ο “Portlet Container” ιακβάλεη ην πεξηερφκελν πνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ ηα Portlets.  Σππηθά, ν “Portlet Container” ιακβάλεη ην πεξηερφκελν ηνπ 
Portlet (Portlet content) ζε έλα Portal.  Ο “Portal Server” απφ ηε κεξηά ηνπ, δεκηνπξγεί ηε ζειίδα  
ηνπ Portal (Portal page) κε ην πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα Portlets θαη ην ζηέιλεη 
ζηελ ζπζθεπή ηνπ πειάηε, φπσο είλαη έλαο “Web Browser”, φπνπ κε ηε ζεηξά ηνπ απηφ ην  
πεξηερφκελν παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε. [Πεγή: I7].  Σν παξαθάησ ρήκα_10, αλαπαξηζηά ηνλ  
ηξφπν δεκηνπξγίαο κηαο ζειίδαο ηνπ Portal (Portal page) απφ ηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace  
Portal Server V10.x”. 

ρήκα_10.  Αλαπαξάζηαζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζειίδαο ηνπ Portal (Portal page creation). [Πεγή: 
I7]. 

 

Ο Εξυπηρετητής ¨Open Portal Container V2.x¨ ως Αποθετήριο των ¨Portlets¨.  

Aπφ ην παξαπάλσ ρήκα_10, έρνπκε λα αλαθέξνπκε φηη ν εμππεξεηεηήο “Open Portal Portlet  
Container 2.x” δηαζέηεη ηνλ “Portlet driver”, ν νπνίνο δελ επηβαξχλεη ην ζχζηεκα (system  
ovehead), φπσο έλαο “Portal Server”.  Ο “Portlet driver”, είλαη έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο γηα ηελ 
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εγθαηάζηαζε θαη ηνλ  έιεγρν Portlets πάλσ απφ ηνλ “Portlet Container”.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ν  
“Portlet driver” είλαη ηδαληθφο γηα δηφξζσζε ζθαικάησλ, γηα δνθηκή θαη πξνζνκνίσζε Portlets  
(debugging, testing, and simulating Portlets) θαη κπνξεί λα καο δψζεη ηελ αληίιεςε γηα ην πψο  
κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε ηνλ “Portlet Container” ζε έλα “Portal Web Site”.  Τπφ φξνπο  
ξνήο εξγαζίαο, ν ζπγθεθξηκέλνο Server επεμεξγάδεηαη ην αίηεκα ηνπ πειάηε (client request),   
αλαθηά ηα Portlets πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηνλ “Portlet Container” γηα λα 
αλαθηήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε Portlet. [Πεγή: I1]. 

 Ο εμππεξεηεηήο “Open Portal Portlet Container 2.x”, θηινμελείηαη κέζα ζηε δνκή ηνπ  
“Application Server” πνπ είλαη ν εμππεξεηεηήο “Glassfish Entrerprise Application Server V2.1”.   
Ο ξφινο ηνπ εμππεξεηεηή “Open Portal Portlet Container V2.x” είλαη πεξηζζφηεξν σο απνζήθε 
ησλ δηαθφξσλ Portlets πνπ δεκηνπξγνχκε ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο  
“IDE_NetBeans_6.5.1”, παξά γηα ηελ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ Portlets.  Ο “Portlet  
Container” παξνπζηάδεη ηα modules πνπ έρνπκε αλαπηχμεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 
αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, ζαλ κηα ζηνίβα απφ Portlets θαη είλαη εθηθηή ε γξήγνξε  
δνθηκή θαη επηδηφξζσζε ησλ Portlets ζε πεξηβάιινλ “Web”.  Δπίζεο, ζην πξνγξακκαηηζηηθφ  
πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, ν εμππεξεηεηήο “Open Portal Portlet Container 
V2.x” απνηειεί ηελ απνζήθε ησλ εμσηεξηθψλ portlets (“external”, “custom-build” Portlets) πνπ  
ρξεζηκνπνηεί ν “Portal Server” (δειαδή ν εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal Server V10.x”). 
[Πεγή: I1]. 

Αλληλουχία Φειρισμού Αιτήσεων ¨Portal Page¨ στον ¨WebSpace Server V10.x¨.  

ρεηηθά κε ηελ ζεηξά αηηήζεσλ κηαο “Portal page” (Portal page request sequence), νη ρξήζηεο 
έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα “Portal Web Site” κε ηε ρξήζε κηαο ζπζθεπήο απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε  
(client device), φπσο είλαη έλαο “.HTML” πεξηεγεηήο (HTML Browser) ή έλα ηειέθσλν πνπ έρεη  
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Web enabled phone).  Ακέζσο κεηά απφ απφ ηε ιήςε κηαο αίηεζεο 
(request), ην “Portal Web Site” θαζνξίδεη ηε ιίζηα ησλ Portlets πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εθηειεζηνχλ 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αίηεζεο.  To “Portal Web Site”, δηακέζνπ ηνπ “Portlet Container”, θαιεί  
ηα αληίζηνηρα Portlets.  Σν “Portal Web Site” δεκηνπξγεί ηελ “Portal page” κε ηα ηεκάρηα (Portal  
fragments) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα Portlets θαη ε ζειίδα επηζηξέθεη ζηνλ πειάηε, φπνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε. [Πεγή: I7]. 

Ωο πξνο ηε δηεπαθή ηνπ Portlet (Portlet interface) θαη ηηο επηπξφζζεηεο δηεπαθέο 
θχθινπ δσήο (additional life cycle interfaces), ε δηεπαθή ηνπ Portlet είλαη ε θπξίσο κέξηκλα ηνπ 
“Portlet API” (Portlet Application Programming Interface, Portlet API).  Όια ηα Portlets 
πινπνηνχλ  απηή ηε δηεπαθή, είηε άκεζα ή πην ζπλεζηζκέλα, κε ηελ επέθηαζε κηαο θιάζεο πνπ 
πινπνηεί ηε δηεπαθή.  Σν Portlet κπνξεί πξνεξαηηηθά λα πινπνηήζεη ηηο επηπξφζζεηεο δηεπαθέο  
θχθινπ δσήο (additional life cycle interfaces).  Σα “EventPortlet” θαη “ResourceServingPortlet”  
ελεξγνπνηνχληαη γηα λα είλαη εθηθηή επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο ιήςε θαη απνζηνιή 
γεγνλφησλ (events) ή ιήςε θαη απνζηνιή εμππεξεηνχκελσλ πφξσλ (serving resources).  Σν  
“Portlet API” πεξηιακβάλεη κηα “GenericPortlet Class” πνπ πινπνηεί ηε δηεπαθή ηνπ Portlet θαη  
παξέρεη κηα πξνεπηιεγκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα.  Οη πξνγξακκαηηζηέο απφ ηε κεξηά ηνπο, ζα πξέπεη 
λα επεθηείλνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηελ “GenericPortlet Class” γηα λα πινπνηήζνπλ ηα Portlets. 
[Πεγή: I7]. 

Σν παξαθάησ ρήκα_11, αλαπαξηζηά ηελ αιιεινπρία ρεηξηζκνχ αηηήζσλ (requests) 
απφ κηα ζειίδα ηνπ portal (Portal page) πξνο ηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server 
V10.x”.   Σν ρήκα_11, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εμεηδίθεπζε ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_10.  
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ρήκα_11.  Η δηαδηθαζία ρεηξηζκνύ αηηήζεσλ (request handling sequence) [Πεγή: I7] 

 

Λειτουργία των ¨Generic Portlets¨ στον ¨WebSpace Portal Server V10.x¨.  

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν ρήκα_12, έλα Portlet ζηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace  
Portal Server V10.x” έρεη 3 δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ή αιιηψο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (Portlets  
Modes),  ζχκθσλα κε ηνλ ξφιν ηνπ ρξήζηε (User Role) θαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο (Access  
Permissions) πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο.  Γηα ηηο δηθαηνδνζίεο ελφο ρξήζηε 
(Permissions), αιιά θαη γηα ην ππφινηπν δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ (Administration environment), 
ζα αλαθεξζνχκε ζην επφκελν ππνθεθάιαην, ζην νπνίν ζα αλαιχζνπκε ην δηαρεηξηζηηθφ  
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θνκκάηη ή αιιηψο ην “back-end” επίπεδν ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη 
“WebFleet”. 
ρήκα_12.  To παξάζπξν ελόο εζσηεξηθνύ Portlet κε ηα 3 δηαθνξεηηθά ¨Portlet Modes¨(νλνκάδεηαη  
¨generic Portlet¨ ή αιιηώο ¨internal Portlet¨). [Πεγή: I8]. 

 

 Όπσο απεηθνλίδεηαη απφ ην παξαπάλσ ρήκα_12, ην “edit_mode” ηνπ Portlet απνηειεί  
ε επηινγή “Configuration”, κέζα απφ ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε 
δηάθνξεο παξακεηξνπνηήζεηο ηνπ Portlet.  Σν ζπγθεθξηκέλν Portlet πξνέξρεηαη κέζα απφ ηε 
δνκή ηνπ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” (“generic Portlet” ή αιιηψο “internal  
Portlet”) θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ Portlets ζπλεξγαζίαο (Collaboration 
Portlets).  Σν “view_mode” ηνπ Portlet ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_12, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

επηινγή ηνπ θνπκπηνχ πνπ έρεη ην ζχκβνιν: “+” θαη παξνπζηάδεηαη ην Portlet ζε κεγέζπλζε θαη 
δείρλεη ηελ πην πξφζθαηε θαηάζηαζε ηνπ “edit_mode”.   Πέξα απφ ηε παξακεηξνπνίεζε   
(edit_mode) θαη ηελ αλάγλσζε (view_mode) ελφο Portlet, ππάξρεη ζηνλ εμππεξεηεηή 
“WebSpace Portal Server V10.x” θαη ε επηπιένλ δπλαηφηεηα ηεο αιιαγήο ηεο εκθάληζεο ηνπ 
Portlet  (Portlet look and feel) κέζα ζηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη (Portlet page).  Tα παξαθάησ 3  
ρήκαηα_13,14&15, καο δείρλνπλ αληίζηνηρα ην “edit_mode”, ην “view_mode” θαη ην κελνχ γηα 
ηελ  κεηαβνιή ηνπ “look and feel” ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Portlet. 
ρήκα_13.  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ εζσηεξηθνύ Portlet (νλνκάδεηαη ¨generic Portlet¨ ή ¨internal Portlet¨). 
[Πεγή: I8]. 
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ρήκα_14.  To ¨view_mode¨ ηνπ εζσηεξηθνύ Portlet (νλνκάδεηαη ¨generic Portlet¨ ή ¨internal  
Portlet¨). [Πεγή: I8]. 

 
ρήκα_15.  To menu αιιαγήο ηνπ ¨look and feel¨ γηα ην εζσηεξηθό Portlet (νλνκάδεηαη ¨generic  
Portlet¨ ή ¨internal Portlet¨). [Πεγή: I8]. 

 

Λειτουργία των ¨Custo-build Portlets¨ στον ¨WebSpace Portal Server V10.x¨.  

 Ο εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal Server V10.x” έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ζηε 
δνκή ηνπ φρη κφλν εζσηεξηθά Portlets ή αθφκα θαη “ελδπλάκεη” Portlets πνπ πξνέξρνληαη απφ  
εζσηεξηθέο “online” ιίζηεο (νλνκάδνληαη “generic Portlets” ή αιιηψο “internal Portlets”), φπσο  
εμεγήζακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, αιιά θαη εμσηεξηθά Portlets (νλνκάδνληαη “external  
Portlets” ή αιιηψο “custom-build Portlets”) πινπνηεκέλα απφ ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ  
αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”.  Απηά ηα εμσηεξηθά σο πξνο ηνλ “Portal Server” Portlets, ηα  
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έρνπκε πινπνηήζεη ζην πξνγξακκαηηζηηφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “IDE_ΝetBeans_6.5.1”.  Σα 
πεξηζζφηεξα απφ ηα Portlers πνπ ρξεζηκνπνηoχκε ζην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο είλαη 
εμσηεξηθά.  Απηφ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ν “WebSpace Portal Server V10.x” έρεη  
εληαία δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε, είηε ηα Portlets είλαη εζσηεξηθά, είηε είλαη εμσηεξηθά σο πξνο 
ηε δνκή ηνπ.  Με άιια ιφγηα, ν “Portal Server” ζπκπεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα Portlets ζηηο  
“Portal pages”, ηα ελζσκαηψλεη ζηε δνκή ηνπ θαη ηα δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ ίδην ελνπνηεκέλν ηξφπν  
αλεμάξηεηα εάλ είλαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά Portlets.  To παξαθάησ ρήκα_16, καο δείρλεη ηα  
εμσηεξηθά Portlets πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο  
“NetBeans_IDE_6.5.1”, κε ηε βνήζεηα ηνπ παθέηνπ “plug-ins” πνπ νλνκάδεηαη 
“Portal_Pack_Plugins_3.0.3”.   

Όια ηα Portlets είλαη αγθηζηξσκέλα ζε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (Web Application) ηνπ  
IDE πνπ έρεη εγθαηεζηεκέλo ην απαξαίηεην πξνγξακκαηηζηηθφ πιαίζην γηα ππνζηήξημε 
αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο Portlet (framework for Portlet support).  Σελ ππνζηήξημε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ “Portlet framework API”, ηελ παξέρνπλ ηα πξφζζεηα πνπ νλνκάδνληαη  “Portal 
Pack Plugins_3.0.3”.  Απφ ην παξαθάησ ρήκα_16, παξαηεξνχκε φηη γηα ην θάζε Portlet έρνπκε 
πινπνηήζεη 3 δηαθνξεηηθά “.jsp” αξρεία, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αληίζηνηρνπο 3 δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet (Portlet  Modes). 

ρήκα_16.  Απεηθόληζε ησλ εμσηεξηθώλ Portlets ζην IDE (νλνκάδνληαη ¨external Portlets¨ ή αιιηώο  
¨custom Portlets¨).  Κάζε ¨.jsp¨ αξρείν αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet (Portlet 
mode) . [Πεγή: I8]. 
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Σν παξαθάησ ρήκα_17, απεηθνλίδεη ηα θνπκπηά ειέγρνπ (control buttons) ζην παξάζπξν 
εκθάληζεο ελφο εμσηεξηθνχ Portlet κέζα απφ ηε δνκή ηνπ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal 
Server” (νλνκάδεηαη “external Portlet” ή “custom-build Portlet”).  Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην 
παξαθάησ ρήκα_17, ηα θνπκπηά ειέγρνπ ηνπ παξαζχξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ Portlet είλαη ίδηα κε 
ηα θνπκπηά ειέγρνπ ζην παξάζπξν ηνπ εζσηεξηθνχ Portlet (control buttons in Portlet window).   
Ο “Portal Server” ζπκπεξηθέξεηαη ζε φια ηα Portlets κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα δηαρεηξίδεηαη κε  
εληαίν ηξφπν, ζαλ λα είλαη εζσηεξηθά Portlets ζηε δνκή ηνπ.  Δπηπιένλ, o “Portal Server”  
πεξηιακβάλεη ζε θάζε παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ην Portlet (Portlet window) ηα ίδηα θνπκπηά 
ειέγρνπ (control buttons) θαη ην ίδην κελνχ επηινγψλ γηα θάζε Portlet πνπ εκθλίδεηαη ζε κηα 
ζειίδα ηνπ Portal (Portal page), ελεμάξηεηα εάλ είλαη εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ Portlet. 

ρήκα_17.  Σα θνπκπηά ειέγρνπ ή αιιηώο νη ηξόπνη ιεηηνπξγίαο ελόο εμσηεξηθνύ Portlet πνπ  
έρνπκε αλαπηύμεη ζην IDE (νλνκάδεηαη “external Portlet” ή “custom-build Portlet”). [Πεγή: I8]. 

 

 Σν παξαπάλσ ρήκα_17, καο δείρλεη ηα θνπκπηά ειέγρνπ ηνπ παξαζχξνπ, ζην νπνίν 
εκθαλίδεηαη ην εμσηεξηθφ Portlet (νλνκάδεηαη “external Portlet” ή “custom-build Portlet”).  Έρνπκε  
θάπνηεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα θνπκπηά ειέγρνπ ελφο εζσηεξηθνχ Portlet: 

 Σν “edit_mode” ηνπ εμσηεξηθνχ Portlet ππξνδνηείηαη απφ ην θνπκπί “Preferences”, ελψ ην  
“edit_mode” ηνπ εζσηεξηθνχ Portlet ππξνδνηείηαη απφ ην θνπκπί “Configuration”, φπσο 
αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην.  ε ζπλδπαζκφ κε ηα “.jsp” αξρεία πνπ 
έρνπκε πινπνηήζεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, 
ην “edit_mode” ηνπ εμσηεξηθνχ Portlet ελεξγνπνηείηαη κε ην θνπκπί “preferences”, ην 
νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ ελεξγνπνηεί ην αληίζηνηρν “portlet_edit-mode.jsp” αξρείν πνπ  
βξίζθεηαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”. 

 ην παξάζπξν εκθάληζεο ηνπ εμσηεξηθνχ Portlet, ππάξρεη επηπιένλ επηινγή, κέζσ ηνπ 
θνπκπηνχ “Configuration”, ζην νπνίν δίλνπκε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο (Permissions) ζε 
θάζε ξφιν ρξήζηε (User Role).  Αληίζεηα, ζην παξάζπξν εκθάληζεο ηνπ εζσηεξηθνχ  
Portlet, ην θνππί “Configuration” νδεγεί ζε πεξηζζφηεξεο επηινγέο ηνπ Portlet θαη παίδεη  
ηνλ ξφιν ηνπ “edit_mode”. 
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 ην παξάζπξν εκθάληζεο ηνπ εμσηεξηθνπ Portlet, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ 
ρήκα_17, ππάξρεη σο επηπιένλ επηινγή ην θνπκπί “Help”, ην νπνην ππξνδνηεί ην 
“help_mode” ηνπ Portlet. 

Όια ηα άιια θνπκπηά ειέγρνπ αλάκεζα ζηα παξάζπξα ελφο εζσηεξηθνχ θαη ελφο  
εμσηεξηθνχ Portlet δηαζέηνπλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο.  Γηα παξάδεηγκα ηα θνπκπηά “look and feel”, 
“+” θαη “-“, παξέρνπλ ηηο ίδηεο επηινγέο θαη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπ παξαζχξνπ ηνπ 
εζσηεξηθνχ Portlet θαη ηνπ παξαζχξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ Portlet. 

Δπηπιένλ, ζην παξάζπξν ηνπ εζσηεξηθνχ Portlet, ηα θνπκπηά ειέγρνπ πνπ επζχλνληαη γηα 
ηνπο 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet (Portlet Modes), ππξνδνηνχλ ηελ 
εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ “.jsp” αξρείσλ απφ ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
“NetBeans_IDE_6.5.1”.  Γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, ζπλδπάδνληαο ηα παξαθάησ 4  
ρήκαηα_18,19,20&21, παξαηεξνχκε φηη ην θνππί ειέγρνπ πνπ νλνκάδεηαη “Preferences” 
ελεξγνπνηεί ην “edit_mode” ηνπ Portlet θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ππξνδφηεζε εθηέιεζεο 
ηνπ αξρείνπ “portlet-x-edit-mode.jsp” απφ ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
“NetBeans_IDE_6.5.1”.   

Δπίζεο, απφ ην παξάζπξν ειέγρνπ ηνπ Portlet, ηα θνπκπηά “+” ή “return to full page”  
ελεξγνπνηνχλ ην “view_mode” ηνπ Portlet, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αξρείνπ “portlet-x-view-mode.jsp” ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο  
“NetBeans_IDE_6.5.1”.  Σέινο, ζην παξάζπξν ηνπ Portlet, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην  
παξαπάλσ ρήκα_17, ππάξρεη ην θνπκπί ειέγρνπ “Help”, ην νπνίν ελεξγνπνηεί ην “help_mode”  
ηνπ Portlet, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ππξνδνηεί ην “portlet-x-help-mode.jsp” απφ ην 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”.  Σν εληππσζηαθφ είλαη φηη ηα 
θνπκπηά ειέγρνπ απφ ην παξάζπξν ηνπ Portlet (Portlet window control buttons), ζπγρξνλίδνληαη  
κε ηα αληίζηνηρα “.jsp scripts” πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην “Web Project” ηνπ 
πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”.  Σα παξαθάησ 4  
ρήκαηα_18,19,20&21 αλαπαξηζηνχλ ηα: “edit_mode”, “view_mode” θαη “help_mode” αληίζηνηρα 
γηα έλα εμσηεξηθφ Portlet (νλνκάδεηαη “external Portlet” ή “custom-build Portlet”) θαη ηελ θιήζε 
ησλ αληίζηνηρσλ “.jsp αξρείσλ”. 
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ρήκα_18.  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ εμσηεξηθνύ Portlet κε ππξνδόηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ¨.jsp¨ αξρείνπ 
από ην πεξηβάιινλ IDE (νλνκάδεηαη ¨external Portlet¨ ή ¨custom-build Portlet¨). [Πεγή: I8]. 

 
ρήκα_19.  Σν ¨view_mode¨ ηνπ εμσηεξηθνύ Portlet κε ππξνδόηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ¨.jsp¨ αξρείνπ  
από ην πεξηβάιινλ IDE (νλνκάδεηαη ¨external Portlet¨ ή ¨custom-build Portlet¨). [Πεγή: I8]. 
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ρήκα_20.  To menu αιιαγήο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ (Permissions) ηνπ εμσηεξηθνύ Portlet  
(νλνκάδεηαη ¨external Portlet¨ ή ¨custom-build Portlet¨). [Πεγή: I8]. 

 
ρήκα_21.  To menu αιιαγήο ηνπ ¨look and feel¨ ηνπ εμσηεξηθνύ Portlet (νλνκάδεηαη ¨external  
Portlet¨ ή ¨custom-build Portlet¨).  [Πεγή: I8]. 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ 4 ρήκαηα_18,19,20&21, παξαηεξνχκε φηη ηα εμσηεξηθά Portlets σο 
πξνο ηε δνκή ηνπ “Portal Server”, έρνπλ θαπνηεο επηπιένλ επηινγέο παξακεηξνπνίεζεο ζε  
ζρέζε κε ηα εζσηεξηθά Portlets.  Απηφ πνπ πξέπεη λα καο κείλεη ζαλ ζπκπεξαζκα απφ απηφ ην  
ππνθεθάιαην είλαη φηη ν “WebSpace Portal Server V10.x” έρεη ελνπνηεκέλε παξνπζίαζε θαη  
δηαρείξηζε γηα φια ηα Portlets (είηε είλαη εζσηεξηθά, είηε είλαη εμσηεξηθά Portlets).  
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Σο ¨Administation¨ Επίπεδο του ¨Portal Web Site¨ στον  Εξυπηρετητή  

¨WebSpace Server V10.x¨. 

Εισαγωγικές Έννοιες για τον ¨WebSpace Portal Server V10.x¨.  

Όια πάλσ ζηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” έρνπλ ζρεδηαζηεί γχξσ απφ ην  
ηελ έλλνηα ησλ “Portlets”, ησλ “Portals” θαη ησλ “Portal pages”.  Όπσο έρνπκε αλαθέξεη 
λσξίηεξα ζε άιια ππνθεθάιαηα, ηα Portlets είλαη κηθξέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ, είηε λα 
ιεηηνπξγνχλ κφλεο ηνπο (standalone), είηε λα δηακνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο 
(community members).  Απφ ηελ άιιε, ηα Portals είλαη εμαηνκηθεπκέλεο ζπιινγέο απφ ζειίδεο 
(pages ή αιιηψο “Portal pages”) θαη νη ζειίδεο παίδνπλ ηνλ ξφιν ππνδνρέσλ (containers), πάλσ 
ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη εθαξκνγέο ή Portlets.  Έλα κφλν Portal κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
πνιιαπιέο ζειίδεο (multiple pages) θαη κηα ζειίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο 
εθαξκνγέο. [Πεγή: Ι6]. 

Κάηη άιιν πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη φηη ν εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal Server  
V10.x”, δείρλεη κέζσ κηαο κπάξαο απφ ζειίδεο (page bar) ηα επίπεδα ησλ ζειίδσλ (level of 
pages) πνπ έρνπκε θαζνξίζεη γηα νπνηνδήπνηε επίπεδν ζην Portal.  Κάζε κηα απφ απηέο ηηο 
ζειίδεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην δηθφ ηεο μερσξηζηφ ζχλνιν απφ εθαξκνγέο (set of 
applications) θαη κπνξνχλ απηέο νη εθαξκνγέο κε ηελ ζεηξά ηνπο λα ηαθηνπνηεζνχλ κε ην δηθφ 
ηνπο ηξφπν εκθάληζεο (layout), κε δηαθνξεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο (permissions), θαζψο θαη κε 
δηαθνξεηηθφ “look and feel”. [Πεγή: Ι6].   

Οη εθαξκνγέο (applications) ζηνλ εμππεξεηεηή “Web Space Portal Server V10.x”,  
παίξλνπλ ηε κνξθή ησλ Portlets ή αιιηψο widgets, ηα νπνία είλαη κηθξέο, δηα-ζπλδεφκελεο  
(pluggable) θαη δηαδηθηπαθέο (network-based) εθαξκνγέο.  Απηέο νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα 
παξνπζηαζηνχλ θαη λα αιιάμνπλ ζέζε πάλσ ζε κηα ζειίδα ηνπ Portal (Portal page).  Γηα  
παξάδεηγκα, ν εμππεξεηεηήο “WebSpace Portal Server 10.x” πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ απφ 
εθαξκνγέο-δείγκαηα, φπσο είλαη νη εμήο: 

 “blog”, “wiki” θαη “messaging tools”, 

 “calendar” θαη “mail”,  

 “friends”, “activities”, “tagging” θαη “social bookmarking”,  

 θαζψο θαη “content management”, κεηαμχ άιισλ.   

Είσοδος στο ¨Portal Web Site¨ και Λογαριασμοί Φρηστών.  

Γηα έλα πεξηβάιινλ παξαγσγήο (production environment), φπσο είλαη ην πξνγξακκαηηζηηθφ  
πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλ “WebSpace Portal 
Server V10.x” πάλσ ζε έλα ππάξρνλ ζηηγκηφηππν ηνπ “GlassFish Enterprise Server V2” θαη  
έρνπκε πξνβεί ζε ελεκέξσζε ηνπ “Portal Server” κε δείγκαηα (samples), θαζψο θαη άιια  
“addons”, φπσο είλαη: “Portlets”, “templates”, “hooks” θαη “widgets”.  Όηαλ εγθαηαζηήζακε ηνλ 
ππξήλα ηνπ “Portal Server” κέζα ζηε δνκή ηνπ “Application Server”, ην παθέην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είρε ην φλνκα: “Webspace version-for-gfv2.zip” θαη ν ππξήλαο θάζε “addon” πνπ 
έρνπκε εγθαηαζηήζεη ζηνλ “Portal Server” έρεη ην φλνκα: “Webspace version-addon-addon-
name.zip”. [Πεγή: I8]. 

Ο θάζε ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζην “.HTTP” ζηηγκηφηππν (HTTP instance) ηνπ “Web  
Space Portal Server V10.x”.  Σνπο ινγαξηζκνχο ρξήζηε (User Accounts) ηνπο δεκηνπξγεί ν 
“Super Administrator”.  Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζέξζεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ “Portal Web Site” κε 
ηε  βνήζεηα ηνπ Portlet πνπ νλνκάδεηαη “Sign In” θαη βξίζθεηαη ζην “Welcome Menu” ηνπ Portal.   
Γηα  λα εηζέιζεη ζην Portal ν θάζε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη “user  
name” θαη “password” ζην “Sign In” Portlet.  Aπηά πνπ αλαθέξνπκε ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 
θαίλνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_22.  Δπίζεο, θάζε θνξά πνπ ν “Super Administrator” 
πξνζζέηεη έλαλ ινγαξηζκφ ρξήζηε (User Account), ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο πξνζηίζεηαη 
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ζηελ ιίζηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ “Enterprise Admin” Portlet.  Ο ρξήζηεο πνπ έρεη δηθαηψκαηα 
δηαρεηξηζηή (Admin User) κπνξεί λα παξαθνινπζεί φινπο ηνπο ινγαξηζκνχο ρξεζηψλ (User  
Accounts) ηνπ “Portal Web Site”. 

ρήκα_22.  Σν Portlet εηζόδνπ ρξήζηε ζην Portal (¨Sign-In¨ Portlet). [Πεγή: I8]. 

 
Ο ινγφο πνπ έρνπκε ηε δεκηνπξγία ησλ “User Accounts” είλαη φηη ν “WebSpace Portal 

Server V10.x” βαζίδεηαη ζε ρξήζηεο, ξφινπο ρξεζηψλ, νκάδεο ρξεζηψλ θαη θνηλφηεηεο ρξεζηψλ  
(“Users”, “User Roles”, “User Groups” and “User Communities”).  Έηζη, ε πξψηε δνπιεηά πνπ 
έρνπκε λα θάλνπκε είλαη ε είζνδνο ζε έλαλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε (User Account), αθνχ  
δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηφηνπνπ.  Κάζε νκάδα απφ ρξήζηεο (User Set) ζηνλ 
εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ επίδεημε δηαθνξεηηθψλ 
ζελαξίσλ αιιειεπίδξαζεο ρξεζηψλ (user interaction scenarios), θαζψο θαη γηα εθαξκνγή 
δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ θνηλνηήησλ (Community environments).   

Αθνχ θάλνπκε εθθίλεζε φισλ ησλ Servers πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε θηινμελία ηνπ 
“Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, πξνρσξάκε ζηελ πξφζβαζε 
ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ δηελεξγεί ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο “Fleet Management”.  Γηα ηελ  
πξφζβαζε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Portal o ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηνλ “web browser” θαη 
λα πιεθηξνινγήζεη ηε δηεχζπλζε πνπ έρεη ηε κνξθή: “http://<server_name>:8080”.  Πην  
ζπγθεθξηκέλα, ν θάζε ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηε δηεχζπλζε: “http://localhost:8080”. [Πεγή: Ι6].  ηα 
παξαθάησ ππνθεθάιαηα, ζα αλαθέξνπκε ην πψο πινπνηήζακε δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά 
κε ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “Web Fleet”.  

Καθορισμός Πολιτικών Ασφάλειας για Φρήστες.  

Ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ησλ ρξεζηψλ (password  
policies for Users) o ρξήζηεο πνπ έρεη δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή (Αdmin User) κπνξεί λα 
θαζνξίζεη δηάθνξεο “password policies” γηα ρξήζηεο θαη νξγαληζκνχο.  Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα 
αιιάμεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή password ή λα δεκηνπξγήζεη λέα πνιηηηθή password.  
Δπηπιένλ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εθαξκφζεη δηαθνξεηηθέο “password policies” ζε 
δηαθνξεηηθέο νκάδεο  ρξεζηψλ θαη νκάδεο εηαηξηψλ.  Μεηαμχ άιισλ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Portal 
(Portal Administrator)  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα:  

 Δπηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο λα αιιάδνπλ ην password πνπ έρνπλ. 

http://localhost:8080/
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 Να ειέγρνπλ ηε ζχληαμε ηνπ password (password syntax checking). 

 Να ελεξγνπνηήζνπλ ηελ ηζηνξία password (password history). 

 Να θαζνξίζνπλ ιήμε password (password expiration). 

 Να θαζνξίζνπλ ηελ έμνδν απφ ην Portal (lockout). 

Γηα ηελ αλάζεζε πνιηηηθψλ password ζε ρξήζηεο ή νξγαληζκνχο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη 
απφ ην θνπκπί “actions” ηεο αληίζηνηρεο “password policy” θαη αθνινπζεί ηελ επηινγή “assign  
members” απφ ην αλαδπφκελν menu επηινγψλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ 
ρήκα_23. [Πεγή: Ι8]. 

ρήκα_23.  Σν menu επηινγώλ πνπ εκθαλίδνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ¨password policy¨. [Πεγή: 
Ι8].  

 

 Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ ρήκα_23,  αθνινπζνχκε γηα ην “Portal Web  
Site” ηεο εξγαζίαο καο ηελ “default password policy”.  Οη  παξάκεηξνη ηεο “default password 
policy” πνπ ηελ εθαξκφδνπκε γηα φινπο ηνπο “User Accounts” ηνπ “Portal Web Site” ηεο  
εξγαζίαο καο, απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        Παιάζθαο Νεθηάξηνο

 

 
                Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο ηφινπ θαη Πξνζαξκνζηηθή Γξνκνιφγεζε κέζα απφ Σερλνινγίεο Portals.| ει 47 απφ ει 159 

ρήκα_24.  Οη παξάκεηξνη ηεο ¨password policy¨ πνπ αθνινπζνύκε ζην Portal ηεο εξγαζίαο καο.  
[Πεγή: Ι8].  

 

Σο ¨Control Panel¨ του Administator.  

Υξεζηκνπνηήζακε ην “Control Panel” ηνπ “Admin User” γηα λα θαζνξίζνπκε ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε 
ηνλ θάζε ρξήζηε, ην πεξηερφκελν, ην Portal, αιιά ηηο επηινγέο ηνπ Server (User, Content, Portal  
and Server Settings).  Με ην πνπ επηιέγεη ν “Administrator” ην “menu item” πνπ αλαθέξεηαη ζην  
“Control Panel” απφ ην “Welcome Menu”, εκθαλίδνληαη ηα εξγαιεία ηνπ “Control Panel”, φπσο 
θαίλνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_25.  Παξαηεξνχκε φηη ηα εξγαιεία εκθαλίδνληαη ζην αξηζηεξφ  
menu ηνπ “Control Panel” θαη κε απηά ηα εξγαιεία κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε πνηθίιεο 
δηαρεηξηζηηθέο  εξγαζίεο (Administrative tasks). [Πεγή: Ι8]. 

Πεξηιεπηηθά, ηα εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ “Admin User” παξέρνπλ ηα 
πξνλφκηα  ή αιιηψο εμνπζηνδνηήζεηο (privileges) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε: 

 δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management),  

 δηαρείξηζεο πφξσλ ηνπ Portal (Portal Resource Administration),  

 δηαρείξηζεο ηνπ Server (Server Administration),  

 δηαρείξηζεο ηνπ Portal (Portal Administration),   
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 δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γηα απνκαθξπζκέλα Portlets (Web Services for 
Remote Portlets Administration – WSRP Administration),  

 θαζψο θαη γεληθέο δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο (General Administration Tasks). [Πεγή: Ι8]. 

ρήκα_25. Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην ¨Control Panel¨ ηνπ ¨WebSpace Portal 
Server V10.x¨ όηαλ εηζαξρόκαζηε σο ¨Administrator¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

Έλα απφ ηα δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία ηνπ “Control Panel” γηα ηνλ “Admin User” πνπ  
απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ ρήκα_25, είλαη ε επηινγή “My Account”.  Απφ απηή ηε ζειίδα ν  
δηαρεηξηζηήο ηνπ Portal (Admin User) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 
ρξήζηε, λα εθαξκφζεη ξπζκίζεηο ηαπηνπνίεζεο (identification settings) θαη λα εθαξκφζεη 
δηάθνξεο ξπζκίζεηο, φπσο είλαη ε γιψζζα θαη νη ξπζκίζεηο παξνπζίαζεο (language and display 
settings), φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_26. [Πεγή: Ι8].  
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ρήκα_26. Η επηινγή ¨My Account¨ ζην ¨Control Panel¨ ηνπ ¨WebSpace Portal Server V10.x¨ όηαλ 
εηζεξρόκαζηε σο ¨Administrator¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

Σο ¨Welcome Menu¨ του ¨Admin User¨.  

Δπηπιένλ, ην παξαθάησ ρήκα_27, καο δείρλεη ηελ “Home Page” θαηά ηελ είζνδν ηνπ “Admin  
User” ζηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x”.  Πάλσ δεμηά ππάξρεη ην “Welcome 
Menu” γηα ηνλ “Admin User” θαη πεξηέρεη δηάθνξεο επηινγέο (menu items), πνπ είλαη νη εμήο: 

 “Home”, 

 “Control Panel”, 

 “My Account”, 

 “Sign Out”, 

 “Add Application”, 

 “Layout Template”, 

 “Manage Pages”, 

 “Toggle Edit Controls”, 
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 “My Places”. 

ηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα ζα αλαθέξνπκε πσο αμηνπνηήζακε ην θάζε έλα απφ ηα 
“menu items” πνπ πεξηέρεη ην “Welcome Menu” ηνπ “Admin User” γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 
δηαρείξηζε ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θάζε  
επηινγήο.  ηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα αλαθέξνπκε ηα “modules” ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ καο 
παξέρεη ν “Portal Server” φηαλ εηζεξρφκαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ “Admin User”. [Πεγή: Ι8]. 

ρήκα_27. To ¨Welcome Menu¨ ηνπ ¨Admin user¨ κε ηηο δηάθνξεο επηινγέο δηαρείξηζεο. [Πεγή: Ι8]. 

 
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ ρήκα_27, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ “Portal Web Site”  

ηεο εξγαζίαο καο έρεη πξφζβαζε ζε δηάθνξα εξγαιεία δηαρείξηζεο απφ ην “Welcome Menu” ηνπ 
“Admin User”.  ηα επφκελα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζα αλαιχζνπκε ηελ αμηνπνίεζε  
απηψλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηφο καο (Web Fleet Portal) 
πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”.  Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα εξγαιεία απφ 
ην “Welcome Menu” ηνπ “Admin User”:  

 Πξφζζεζε εθαξκνγήο ζε κηα ζειίδα ηνπ Portal (“Αdd Αpplication”).  Με απηφ ην εξγαιείν 
κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε έλα Portlet ή έλα Widget ζε κηα “Portal Page” κε ηελ επηινγή 
“Add Application” απφ ην “Welcome Menu” ηνπ “Admin User”, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 
παξαθάησ ρήκα_28.  Με απηφ ην εξγαιείν ζα πξνζζέηνπκε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά  
Portlets, σο πξνο ηνλ “Portal Server”, πάλσ ζε κηα “Portal Page”. 
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ρήκα_28. Σν εξγαιείν ¨Αdd Αpplication¨ ηνπ ¨Admin User¨, κε ην νπνίν κπνξνύκε λα εηζάγνπκε 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά Portlets ζε κηα ¨Portal Page¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

 Πξφηππν παξνπζίαζεο ζειίδαο ηνπ Portal (Layout Template).  Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα  
επηιέμεη έλα πξφηππν εκθάληζεο (Layout Template) απφ ηo “Welcome Menu” ηνπ “Portal  
Web Site”.  Σφηε, αλνίγεη ην παξάζπξν εκθάληζεο (Layout Window) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζειίδα ηνπ Portal (Portal Page), φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν ρήκα_29.  Σν “column  
(30/70)” είλαη ε πξνεπηιεγκέλε εκθάληζε.  Ο δηαρεηξηζηήο παηά θιηθ πάλσ ζην “radio 
button” γηα ηελ εκθάληζε ηεο επηινγήο ηνπ θαη παηά ην θνπκπί “Save” γηα ηελ απνζήθεπζε 
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ηεο εκθάληζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηζκφ ρξήζηε.  Γηα ην “Portal Web Site” ηεο  
εξγαζίαο καο, ζα αθνινπζήζνπκε ηνλ ηξφπν δηάηαμεο ησλ Portlets ζε φιεο ηηο “Portal  
Pages” πνπ νλνκάδεηαη: “1-2 Columns (30/70)”, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν 
ρήκα_29. 

ρήκα_29. Σν εξγαιείν ¨ Layout Template ¨, κε ην νπνίν αιιάδνπκε ηελ εκθάληζε ηεο θάζε ζειίδαο 
ηνπ Portal (Layout of Portal Page), δειαδή ηεο δηάηαμεο ησλ Portlets κέζα ζηελ ¨Portal Page¨. 
[Πεγή: Ι8]. 

 
 Γηαρείξηζε ζειίδσλ (Manage Pages).  Η εθθίλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ κπνξεί 

λα γίλεη απφ ηελ επηινγή “Manage Pages” απφ ην “Welcome Menu” ηνπ “Admin User”.  
Με  απηφ ην εξγαιείν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_30, κπνξεί λα γίλεη ν 
θαζνξηζκφο ελφο “Friendly URL”, θαζψο θαη ε εθαξκνγή άιισλ ξπζκίζεσλ ζε κηα 
δεκφζηα ή ηδησηηθή ζειίδα (public Portal Page or private Portal Page) πνπ ζρεηίδνληαη κε 
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ ρξήζηε (User Account).  Απηφ ην εξγαιείν ζα ην 
ρξεζηκνπνηήζνπκε παξαθάησ γηα πξφζζεζε δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ζειίδσλ γηα θαζέλαλ  
απφ ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles), αιιά θπξίσο γηα ηηο νκάδεο ρξεζηψλ (User  
Groups) πνπ ζα έρνπκε νξίζεη ζην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο.  Με απηφ ην  
εξγαιείν κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηελ ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ “Portal Pages”, αιιά θαη  
ηελ εθαξκνγή “Template Layout” γηα θάζε “Portal Page”.  
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ρήκα_30. Σν εξγαιείν ¨Manage Pages¨, κε ην νπνίν κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ηηο ηδηόηεηεο, ηελ  
εκθάληζε θαη ηελ ηεξαξρηθή αιιεινπρία ησλ ¨Portal Pages¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

 To εξγαιείν “Toggle Edit Controls” πνπ βξίζθεηαη ζην “Welcome Menu”.  Με απηφ ην  
εξγαιείν κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηελ χπαξμε θνπκπηψλ ειέγρνπ ζην παξάζπξν ηνπ 
θάζε Portlet, φπσο: “close”, “maximize”, “minimize”, “look and feel” θαη “configuration”.  Ο  
δηαρεηξηζηήο ηνπ “Portal Server” (Admin User) κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ή λα 
απελεξγνπνηήζεη ηελ χπαξμε θνπκπηψλ ειέγρνπ ζηo παξάζπξν ησλ Portlets πνπ ζα 
εκθαλίδνληαη (control buttons in Portlet windows).  Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
εξγαιείνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ην “Welcome Menu” ηνπ “Admin User”, φπσο θαίλεηαη θαη 
απφ ην παξαπάλσ ρήκα_30. 

 Έλα άιιν εξγαιείν πνπ δηαζέηεη ην “Control Panel” ηνπ “Admin User”, είλαη ην εξγαιείν 
πνπ νλνκάδεηαη “My Places” θαη ην επηιέγνπκε απφ ην “Welcome Menu” ηνπ “Admin User”  
γηα ηελ πινήγεζε ζε φιεο ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζειίδεο ησλ θνηλνηήησλ (public and 
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private Portal Pages) πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ινγαξηζκφ ρξήζηε (User 
Account).  Με ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ “My Places” επηζπλάπηεηαη ε ηξέρνπζα ζειίδα,  
ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη εκθαλίδεηαη ππνγξακκηζκέλν εθείλν ην ηκεκα ηνπ 
αλαδπφκελνπ κελνχ, ζην νπνίν είλαη ε ηξέρνπζα ζειίδα, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
ρήκα_31.  Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη δεκφζηα ζειίδα (public Page) είλαη κηα ζειίδα πνπ 
κπνξεί λα ηελ δεη ν “Guest User”.  Με απηφ ελλννχκε φηη κηα δεκφζηα ζειίδα είλαη 
πξνζβάζηκε ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε γηα “log in”, ελψ νη ηδησηηθέο ζειίδεο (private 
Pages) κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ αθνχ γίλεη θάπνην “log in”. [Πεγή: Ι8]. 

ρήκα_31. Σν εξγαιείν ¨My Places¨, κε ην νπνίν κπνξνύκε λα κεηαβνύκε ζε ηδησηηθέο θαη δεκόζηεο 
ζειίδεο, ζύκθσλα κε ηνλ θάζε ινγαξηαζκό ρξήζηε (User Account). [Πεγή: Ι8]. 

 

Η Εξατομίκευση του ¨Portal Web Site¨ που Ονομάζεται ¨Web Fleet¨.  

Ωο πξνο ηελ θίξκα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο (branding and site 
identity), ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” λα θάλεη 
εθηθηή ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο θίξκαο ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο.  Δπίζεο, είλαη  
δπλαηή ε δεκηνπξγία κνλαδηθήο ηαπηφηεηαο γηα ην “Portal Web Site” (site identity).  Απηή ε 
εμαηνκίθεπζε ηνπ Portal κπνξεί λα γίλεη απφ ην “Control Panel” ηνπ “Admin User” θαη ηε 
κεηάβαζε ζηελ επηινγή “Settings” ηνπ Portal, φπσο θαίλεηαη απφ ην αθφινπζν ρήκα_32. 
[Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_32. Σν εξγαιείν ¨Settings¨ από ην ¨Control Panel¨ ηνπ ¨Admin User¨,  κε ην νπνίo κπνξνύκε 
λα εηζάγνπκε ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο ηνπ Portal. [Πεγή: Ι8]. 

 

Με ην παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν (Settings), φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 
παξαθάησ ρήκα_33, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπκε έλα “banner logo” γηα ην “Portal  
Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, λα γίλεη ε αιιαγή ησλ “address bar” θαη ησλ εηθνληδίσλ ησλ  
θαξηειψλ πινήγεζεο (”browser tab icons”).  Απηά ηα πεδία ηα έρνπκε αιιάμεη γηα ην “Portal 
Web Site” ηεο εξγαζίαο καο.  Κάηη άιιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ  
“Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε πξνζζήθε θηιηθψλ URLs (friendly URLs) ζε θάζε 
ζειίδα ηνπ “Portal Web Site” (Portal Page), ε εθαξκνγή πξνηχπσλ εκθάληζεο ησλ Portlets ζε 
κηα ζειίδα ηνπ Portal (Layout Templates) θαη ε εθαξκνγή πξνηχπσλ ζρεδίαζεο (Layout  
Templates).  ρεηηθά κε ηα πξφηππα ζρεδίαζεο (Layout Templates) κηαο ζειίδαο ηνπ Portal  
(Portal Page), νη δηαζέζηκεο επηινγέο θαίλνληαη απφ ηα παξαθάησ 2 ρήκαηα_33&34.   
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ρήκα_33. Δπηινγέο δηαθόξσλ ¨Layout Templates¨ γηα θάζε ¨Portal Page¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

 
ρήκα_34. Έλα ¨Theme Plugin¨ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (mobile devices) γηα εθείλεο ηηο ¨Portal Pages¨ 
πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (mobile devices). [Πεγή: Ι8]. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        Παιάζθαο Νεθηάξηνο

 

 
                Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο ηφινπ θαη Πξνζαξκνζηηθή Γξνκνιφγεζε κέζα απφ Σερλνινγίεο Portals.| ει 57 απφ ει 159 

Εισαγωγή Εσωτερικών και Εξωτερικών Portlets σε ¨Portal Pages¨.  

Δθκεηαιεπφκελνη ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν “Administrator”, ππάξρεη ην εξγαιείν 
πνπ νλνκάδεηαη “Add Application” απφ ην “Welcome Menu” ηνπ “Admin User”, φπσο αλαθέξακε 
θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην.  Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο κε ηελ ηερληθή ηνπ “drag 
and drop”, δηαθφξσλ εζσηεξηθψλ Portlets (“generic Portlets” ή “bundled Portlets” ή “internal 
Portlets”), φζν θαη δηαθφξσλ εμσηεξηθψλ Portlets (“external Portlets” ή “user Portlets” ή  
“custom-build Portlets”) σο πξνο ηνλ “Portal Server”, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_35. 

ρήκα_35. Σν εξγαιείν ¨Add Application¨ ηνπ ¨Admin User¨, κε ην νπνίν κπνξνύκε λα εηζάγνπκε 
¨bundled Portlets¨, αιιά θαη ¨external Portlets¨ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην πεξηβάιινλ  
¨NetBeans_IDE_6.5.1¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
 

Απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ Portlets πνπ παξνπζηάδεη ην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν “Add 
Application” ζην παξαπάλσ ρήκα_35, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη δηαζέζηκε κηα επξεία γθάκα 
απφ ελζσκαησκέλα Portlets σο πξνο ηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” 
(“bundled Portlets” ή “internal Portlets” ή “generic Portlets”).  Απηά ηα Portlets νλνκάδνληαη  
“bundled Portlets” θαη είλαη εκθσιεπκέλα κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ θψδηθα ηνπ εμππεξεηεηή 
“WebSpace Portal Server V10.x”.  Η  πξνζζήθε ελφο Portlet ζε κηα “Portal Page” γίλεηαη κε ηελ 
ζπκπιήξσζε ελφο πεδίνπ αλαδήηεζεο (“search string”) ή αθφκα πην εχθνια, κε ηελ επέθηαζε 
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ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν Portlet θαη παηψληαο ην θνπκπί “Add” δίπια ζην 
επηιεγκέλν αληίζηνηρν Portlet.   

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ πξφζζεζε δηαθφξσλ Portlets θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social  
Networking Portlets) ζε κηα “Portal Page” ζα επεθηείλνπκε ηνλ θάθειν πνπ νλνκάδεηαη “Social”, 
φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ρήκα_35.  Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ην Portlet πνπ 
νλνκάδεηαη: “Activities” θαη ην Portlet πνπ νλνκάδεηαη “Requests” ζε κηα ζπγθεθξηκέλε “Portal  
Page” κε ην πάηεκα ηνπ θνππηνχ “Add” πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην αληίζηνηρν Portlet. [Πεγή: Ι8].   

Απφ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, αιιά θαη απφ ην παξαπάλσ ρήκα_35, έρνπκε λα  
δηεπθξηλίζνπκε φηη κηα “Portal Page” είλαη έλαο “container” κε δηάθνξα Portlets.  Σα Portlets  
πξνέξρνληαη απφ δπν πεγέο: 

 Σα εζσηεξηθά σο πξνο ηνλ “Portal Server” πνπ νλνκάδνληαη “build-in Portlets”.  Δίλαη ηα 
Portlets πνπ πεξηέρεη ν “Portal Server” κέζα ζηελ δνκή ηνπ θψδηθά ηνπ (Portal source code).  
Σα εζσηεξηθά Portlets πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ν “Portal Server”, κπνξεί λα είλαη ήδε 
εγθαηεζηεκέλα ζηε δνκή ηνπ, αιιά θαη “ελ-δπλάκεη” εγθαηεζηεκέλα Portlets.  Γηα απηά ηα “ελ-
δεηλάκεη” Portlets, ελλννχκε φηη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ απφ δηαδηθηπαθνχο πφξνπο.  Δθηφο  
απφ ηα “ελ-δπλάκεη” Portlets, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη δηάθνξνη άιινη ηχπνη απφ 
“plugins”, φπσο είλαη: “Portlet Plugins”, “Theme Plugins”, “Layout Template Plugins”, “Hook 
Plugins”, “Web Plugins”.  Απηά ηα “ελ-δπλάκεη” Portlets ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο 
ιίζηεο γηα download (online web resources).  Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ην θιηθ ζηελ επηινγή 
“Install More Applications” ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ “Add Application”, φπσο δείρλεη ην 
παξαπάλσ ρήκα_35.  Μεηά απφ  απηήλ ηελ επηινγή, νδεγνχκαζηε ζην εξγαιείν “Plugins 
Installation” πνπ αλήθεη ζην “Control Panel” ηνπ “Admin User”, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ 
ρήκα_36.  Μπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε δηάθνξα “plugins”, επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε 
θαξηέια ηνπ εξγαιείνπ “Pugin Installer”.  
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ρήκα_36. Σν εξγαιείν ¨Plugins Installation¨, κε ην νπνίν κπνξνύκε λα εγθαηαζηήζνπκε ¨ελ-
δπλάκεη¨ Portlets ζε κηα ¨Portal Page¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

 Σα εμσηεξηθά σο πξνο ηνλ “Portal Server” πνπ νλνκάδνληαη “User Portlets” ή “external  
Portlets” ή “custom-build Portlets”.  Σνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν Portlets ηνλ έρνπκε 
δεκηνπξγήζεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1” κε ηε 
βνήζεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ “framework” πνπ νλνκάδεηαη “Portal Pack 
Plugins_V3.0.3”.  Δπίζεο, ηα εμσηεξηθά Portlets θαίλνληαη ζην παξαπάλσ ρήκα_35  
ζηνλ ππνθφκβν “User Portlets” ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ “Add Application”.  Σα 
εμσηεξηθά Portlets ππάξρνπλ αγθηζηξσκέλα ζηελ “Web Application” ηνπ 
πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”.  Με απηά ηα 
Portlets πνπ δηαζέηεη ζηε δνκή ηνπ ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, 
ηξνθνδνηείηαη ην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν “Add Applications” ηνπ “Portal Server”.  Σν 
παξαθάησ ρήκα_37, δείρλεη ηα εμσηεξηθά Portlets  πνπ θηινμελνχληαη απφ ην 
πεξηβάιινλ “NetBeans_IDE_6.5.1“, απφ ηα νπνία ηξνθνδνηείηαη ν θφκβνο “User Portlets” 
ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ “Add Application”. 
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ρήκα_37. Σα εμσηεξηθά Portlets πνπ θηινμελνύληαη ζην ¨Web Project¨ ηνπ πεξηβάιινληνο  
αλάπηπμεο ¨NetBeans_IDE_6.5.1¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

Γηα θάζε ζειίδα ηνπ Portal (Portal Page) κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηα Portlets πνπ ζα 
πεξηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θαη κε πνηα δηάηαμε.  Σελ αιιαγή ηεο δηάηαμεο ή αιιηψο ηελ  
αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ Portlets πάλσ ζε κηα “Portal Page”, κπνξνχκε λα ηελ πεηχρνπκε κε ηελ  
εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ “drag and drop” πάλσ ζην θάζε Portlet.  Έηζη, κπνξνχκε λα 
ηνπνζεηήζνπκε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην παξάζπξν πνπ παξνπζηάδεηαη έλα Portlet ή 
αιιηψο “window frame of Portlet” θαη κφιηο ν δείθηεο γίλεη ζαλ “ζηαπξφο” (νλνκάδεηαη δείθηεο 
κεηαθνξάο), παηάκε αξηζηεξφ θιίθ θαη ζέξλνπκε ην παξάζπξν ηνπ portler απφ ηελ αξρή πξνο 
εθείλν ην κέξνο ηεο ζειίδαο ηνπ Portal πνπ ζέινπκε λα ην αγθηζηξψζνπκε.  Σν παξαθάησ   
ρήκα_38, καο δείρλεη ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο ηνπ Portlet πνπ νλνκάδεηαη “Calendar” απφ 
ηελ αξρή κηαο “Portal Page” πξνο ην ηέινο ηεο. 
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ρήκα_38. Η αξρή κεηαθίλεζεο ελόο Portlet κέζα ζε κηα ¨Portal page¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

Αλλαγή Σρόπου Εμφάνισης και Ρυθμίσεων για το κάθε Portlet. 

Πέξα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Portlets πνπ ζα πεξηέρεη ε θάζε “Portlal Page”, αιιά θαη ηεο  
ζεηξάο ή αιιηψο δηάηαμεο ησλ Portlets κέζα ζηελ θάζε “Portal Page”, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ηξνπνπνίεζεο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ην θάζε Portlet.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο (look and feel) ηνπ θάζε Portlet κέζα ζην παξάζπξφ 
εκθάληζήο ηνπ (Portlet window frame), αιιά θαη ε αιιαγή ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ θάζε Portlet  
(Portlet configuration). 

 Ωο πξνο ην φλνκα ηνπ θάζε Portlet (display name) θαη ηελ εκθάληζε ελφο Portlet (look  
and feel of a Portlet), νη αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ απιά θαη απνηειεζκαηηθά.  Πην  
ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην φλνκα ελφο Portlet πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ηδησηηθή ή 
δεκφζηα ζειίδα ηνπ Portal (private or public Portal Page).  Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ είζνδν  
κε ην “click” πάλσ ζηε κπάξα κελνχ ηνπ Portlet (Portlet menu bar).  Γηα παξάδεηγκα, θάλνπκε 
θιηθ ζηε “menu bar” ηνπ “Calendar” Portlet, αιιάδνπκε ην φλνκα ηνπ Portlet θαη παηάκε θιηθ έμσ 
απφ ηελ “menu bar” ηνπ Portlet γηα λα απνζεθεπηεί ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ Portlet, φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_39. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_39. Αιιαγή ηνπ νλόκαηνο ηνπ Portlet κε θιηθ πάλσ ζην ¨menu bar¨ ηνπ ¨window frame¨, ζην 
νπνίν παξνπζηάδεηαη ην Portlet. [Πεγή: Ι8]. 

 

 Ωο πξνο ηελ αιιαγή ηνπ “look and feel”, αιιά θαη ηελ αιιαγή ξπζκίζεσλ (configuration)  
γηα ην θάζε Portlet, φια μεθηλνχλ απφ ην πάλσ-δεμί κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, ζην νπνίν 
εκθαλίδεηαη ην θάζε Portlet (Portlet window frame).  Μφιηο παηάκε θιηθ ζην θνππί ειέγρνπ ηνπ 
παξαζχξνπ ηνπ Portlet πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ξπζκίζεηο (είλαη ην θνπκπί κε ην ζχκβνιν:  
“…”), εκθαλίδεηαη έλα κελνχ απφ επηινγέο (Look and Feel and Configuration Menu Controls), 
κέζα απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη αιιαγή εκθάληζεο θαη ξπζκίζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Portlet, φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ παξαθάησ ρήκα_40. [Πεγή: Ι8]. 

ρήκα_40. Μελνύ επηινγώλ ζην ¨window frame¨ ηνπ Portlet, κέζα από ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε 
αιιαγή ηνπ ¨look and feel¨ θαη ηνπ ¨configuration¨ ηνπ Portlet. [Πεγή: Ι8]. 
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Σν “menu bar” ελφο Portlet βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ ηνπ Portlet 
(Portlet window) θαη παξνπζηάδεη ην φλνκα ηνπ Portlet θαη πεξηιακβάλεη έλα κελνχ κε δηάθνξα 
θνπκπηά ειέγρνπ (menu controls).  Όια ηα Portlets έρνπλ θνπκπηά ειέγρνπ γηα αιιαγή ηνπ 
ηξφπνπ εκθάληζεο ηνπ Portlet πνπ νλνκάδνληαη “Look and Feel Menu Controls”, θαζψο θαη 
θνππηά ειέγρνπ γηα ξπζκίζεηο ηνπ Portlet πνπ νλνκάδνληαη “Configuration Menu Controls”, φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ ρήκα_40.  Δπίζεο, κεξηθά Portlets, φπσο είλαη ηα εμσηεξηθά  
Portlets (θαηεγνξία “User Portlets”), σο πξνο ηνλ “Portals Server”, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην  
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, έρνπλ επηπξφζζεηα θνππηά 
ειέγρνπ ζην αλαδπφκελν κελνχ (additional menu control), φπσο αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν 
ππνθεθάιαην.  Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζην κελνχ κε ηα  
δηάθνξα θνπκπηά ειέγρνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, ζε πξνεγνχκελν βήκα, απφ ην “Welcome 
Menu” ηνπ “Admin User” ε επηινγή “Toggle Edit Controls”.[Πεγή: Ι8]. 

Απφ ην παξαπάλσ ρήκα_40, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ε επηινγή ειέγρνπ πνπ 
νλνκάδεηαη “Look and Feel”.  Με ην πνπ παηάκε θιηθ ζην θνπκπί ειέγρνπ θαζνξηζκνχ ηνπ 
ηξφπνπ εκθάληζεο ηνπ Portlet (Look and Feel Menu Control Button), αλνίγεη έλα παξάζπξν 
επηινγψλ, ην νπνίν παξέρεη δηάθνξεο επηινγέο εμαηνκίθεπζεο ηεο εκθάληζεο ηνπ Portlet 
(customize the look and feel of the Portlet), φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_41.  Οη  
επηινγέο εμαηνκίθεπζεο ηνπ Portlet είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε θαξηέιεο. [Πεγή: Ι8]. 

ρήκα_41. Δπηινγέο εμαηνκίθεπζεο ηεο εκθάληζεο ελόο Portlet (¨Look and Feel¨ window of a  
Portlet). [Πεγή: Ι8]. 

 

Απφ ην παξάζπξν ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_41, παξαηεξνχκε φηη παξέρνληαη επηινγέο 
εμαηνκίθεπζεο ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ελφο Portlet.  Σν παξάζπξν ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_41, 
νλνκάδεηαη “Look and Feel window of a Portlet”.  ε απηφ ην παξάζπξν παξέρνληαη θαξηέιεο 
επηινγψλ (options in the Look and Feel window tabs).  Οη θαξηέιεο επηινγψλ γηα ηνλ ηξφπν 
εκθάληζεο ηνπ Portlet, φπσο θαίλνληαη θαη απφ ην παξαπάλσ ρήκα_41, είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Η θαξηέια ξπζκίζεσλ ηνπ Portlet (Portlet Configuration Tab).  Η επηινγή πνπ νλνκάδεηαη 
“Use Custom Title” δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αιιαγή ηνπ ηίηινπ ηνπ portlet.  ηελ ίδηα 
θαξηέια, ε επηινγή “Show Borders” ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηελ εκθάληζε ησλ 
ζπλφξσλ ηνπ Portlet (enables or disables the display of borders).  Γηα φια ηα Portlets ηνπ 
“Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, αθνινπζήζακε ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο. 

 H θαξηέια κνξθψλ θεηκέλνπ (Text StylesTab).  Με ηε ρξήζε απηήο ηεο θαξηέιαο 
κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο γηα θείκελν, φπσο είλαη ην θφλην, 
ην κέγεζνο, ην ρξψκα, ε ζηνίρηζε, ε έληνλε ή πιάγηα γξαθή (font, size, color, alignment,  
bold and italic).  Γηα φια ηα Portlets ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο,  
αθνινπζήζακε ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο. 

 Η θαξηέια εθαξκνγήο ζηπι θφληνπ ζην παξαζθήλην ηνπ Portlet (Background StylesTab).  
Με ηε ρξήζε απηήο ηεο θαξηέιαο, κπνξνπκε λα αιιάμνπκε ην πξνθαζνξηζκέλν ρξψκα 
ηνπ “background” γηα ην Portlet.  Γηα ην θάζε Portlet πνπ θηινμελείηαη ζην “Portal Web  
Site” ηεο εξγαζίαο καο, αθνινπζνχκε κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ “color picker” ρξψκα 
“θαθέ αλνηθηφ”, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_42. 

ρήκα_42. Δπηινγέο εμαηνκίθεπζεο ηεο εκθάληζεο γηα όια ηα Portlet (¨Look and Feel¨ window of a  
Portlet), κέζα από ηα νπνία αιιάδνπκε ην θόλην ηνπ παξαζύξνπ ηνπ Portlet. [Πεγή: Ι8]. 

 
 Η θαξηέια ζηπι πιαηζίνπ ή αιιηψο ζηπι πεξηγξάκκαηνο ηνπ Portlet (Border StylesTab).  

Με ηε ρξήζε απηεο ηεο θαξηέιαο κπνξεί λα γίλεη ε αιιαγή ηνπ ζηπι ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 
παξαζχξνπ, ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ην Portlet (border styles).  Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη 
ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ πάρνπο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 
παξαζχξνπ (settings for the border width), ην ζηπι ηνπ πιαηζίνπ ηνπ παξαζχξνπ (border  
style) θαη ηνπ ρξψκαηνο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ παξαζχξπν (border color).  Τπάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο δηαθνξεηπηθνχ πιάηνπο, ζηπι θαη ρξσκάησλ γηα δηαθνξεηηθά 
πιαίζηα παξαζχξσλ (width, style,and colors for different borders) κε ηελ επηζήκαλζε ηεο 
επηινγήο “Same for All”.  Γηα ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο έρνπκε εθαξκφζεη ηηο 
ξπζκίζεηο πεξηγξάκκαηνο γηα ην παξάζπξν παξνπζίαζεο ηνπ θάζε Portlet, φπσο θαίλεηαη 
ζην αθφινπζν ρήκα_43. 
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ρήκα_43. Δπηινγέο εμαηνκίθεπζεο ηεο εκθάληζεο γηα όια ηα Portlet (¨Look and Feel¨ window of a  
Portlet), κέζα από ηα νπνία αιιάδνπκε ην πεξίγξακκα ηνπ παξαζύξνπ ηνπ Portlet. [Πεγή: Ι8]. 

 
 Η θαξηέια πνπ αθνξά ηα πεξηζψξηα θαη ηα θελά (Margin and PaddingTab).  Με απηήλ ηελ 

θαξηέια κπνξεί λα γίλεη ε αιιαγή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ην πεξηζψξην θαη 
ην θελφ ηνπ θάζε Portlet (margin and padding settings).  Θέιεη πξνζνρή απηή ε ξχζκηζε  
θαηά ηελ αιιαγή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ησλ θελψλ ηνπ  
Portlet. 

 Η θαξηέια πξνρσξεκέλνπ ζηπι (Advanced Styling Tab).  Με ηε ρξήζε απηήο ηεο 
θαξηέιαο, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε θαλφλεο CSS (CSS rules) γηα ην Portlet θαη γηα φια 
ηα παξφκνηα Portlets. 

 Σέινο, έρνπκε ηελ θαξηέια ζηπι γηα ην αζχξκαην πξφηππν γηα πεξηερφκελν αζχξκαηεο 
ζπζθεπήο (WAP Styling Tab).  Με ηε ρξήζε απηήο ηεο θαξηέιαο κπνξνχκε λα 
θαζνξίζνπκε ην ζηπι ηνπ Portlet πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (mobile 
handsets), φπσο είλαη ηα smartphones θαη ηα PDAs.   

Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ θαξηειψλ πνπ εκθαλίδεη ην θνππί ειέγρνπ πνπ 
νλνκάδεηαη “Look and Feel”, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ 2 ρήκαηα_42&43,  
εμεγνχκε θαη ην θνπκπί ειέγρνπ πνπ νλνκάδεηαη “Configuration”.  Όπσο θαίλεηαη απφ ην 
παξαπάλσ ρήκα_40, κε ην πνπ παηάκε θιηθ ζην θνπκπί ειέγρνπ πνπ νλνκάδεηαη  
“Configuration”, παξνπζηάδεηαη έλα παξάζπξν, κέζα απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηηο 
εμνπζηνδνηήζεηο (configure permissions) γηα ην Portlet.  Με άιια ιφγηα, κπνξνχκε λα νξίζνπκε  
εμνπζηνδνηήζεηο γηα ην θάζε Portlet γηα ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles).  Δπίζεο, 
κέζα απφ ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ή λα εμάγνπκε δεδνκέλα γηα 
ην Portlet (export or import the Portlet data) θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε εθηθηφ ηνλ δηαρσξηζκφ 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Portlet or widget.  Απηά πνπ αλαθέξεη ε παξνχζα παξάγξαθνο, 
απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_44. [Πεγή: Ι8]. 

 
 
 
 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        Παιάζθαο Νεθηάξηνο

 

 
                Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο ηφινπ θαη Πξνζαξκνζηηθή Γξνκνιφγεζε κέζα απφ Σερλνινγίεο Portals.| ει 66 απφ ει 159 

ρήκα_44. Παξάζπξν κε ηηο επηινγέο ¨Configuration¨ ηνπ Portlet. [Πεγή: Ι8]. 

 

Ορισμός και Σαξινόμηση Πόρων του ¨Portal Web Site¨. 

Ο εμππεξεηεηήο “Web Space Portal Server V10.x”, νξγαλψλεη ηα Portals θαη ηνπο πφξνπο 
ρξεζηψλ (user resources), κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 ηα Portals πνπ πεξηέρεη ν “Portal Server” έρνπλ πξφζβαζε νη ρξήζηεο (Users). 

 Οη ρξήζηεο (Users) κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε νκάδεο ρξεζηψλ (User Groups). 

 Οη ρξήζηεο (Users) κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε νξγαληζκνχο (Organizations). 

 Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηεξαξρίεο (Organization Hierarchies). 

 Οη ρξήζηεο (Users), νη νκάδεο ρξεζηψλ (Groups) θαη νη νξγαληζκνί (Organizations) 
κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε θνηλφηεηεο (Communities) πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ.  Ο  
πην απιφο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη φηη ππάξρνπλ ρξήζηεο (Users) θαη ππάξρνπλ  
πνηθίινη ηξφπνη πνπ απηνί νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ (grouped together). 

Μεξηθέο άιιεο νκαδνπνηήζεηο αθνινπζνχλ κηα ηεξαξρία πνπ είλαη νξγαλσκέλε απφ ηνλ 
δηαρεηξηζηή (Administratively organized hierarchy), θαη άιιεο νκαδνπνηήζεηο (groupings) κπνξεί 
λα γίλνληαη κφλν απφ ηνπο ρξήζηεο (Users), φπσο γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο απφ 
δηαθνξεηηθνπο νξγαληζκνχο (multiple Organizations) πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα έλα  
απεηινχκελν είδνο, μεθηλψληαο κηα θνηλφηεηα (Community) πνπ απνθαιείηαη “Save Endangered 
Species”. [Πεγή: Ι8]. 

Άιιεο νκαδνπνηήζεηο (groupings) κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαρεηξηζηηθά κέζα απφ νκάδεο 
ρξεζηψλ (User Groups) ή ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles) γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα 
εθαξκφδνληαη δηακέζνπ ηνπ Portal, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη έλαο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ γηα 
νκάδα δηαρεηξηζηψλ (Message Board Administrators Group) πνπ απνηειείηαη απφ ρξήζηεο 
(Users) απφ πνιιαπιέο θνηλφηεηεο θαη νξγαληζκνχο (multiple communities and organizations) 
πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη νπνηνλδήπνηε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ (message board) ζην  
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Portal.  Απηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Portal απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ 
ρήκα_45. [Πεγή: Ι8]. 

ρήκα_45. Οη πόξνη ηνπ Portal ζηνλ εμππεξεηεηή ¨Sun GlassFish Web Space Server V10.x¨. [Πεγή: 
Ι8]. 

 
 
 Απφ ην παξαπάλσ ρήκα_45, παξαηεξνχκε φηη θάζε βέινο δηαβάδεηαη κε ηε θξάζε 
“είλαη κέινο ηνπ” (“can be a member of”).  Απηφ ζεκαίλεη φηη νη νξγαληζκνί (Organizations) 
κπνξνχλ λα είλαη κέιε θνηλνηήησλ (Communities), νη θνηλφηεηεο (Communities) κπνξνχλ λα 
είλαη κέιε ησλ  ξφισλ (Roles), νη ρξήζηεο (Users) κπνξνχλ λα είλαη κέιε ζε νπνηλδήπνηε πφξν 
ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_45.  Απηή ε επειημία παξέρεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ γηα ηνπο  
δηαρεηξηζηέο ηνπ “Portal Web Site” (Portal Administrators) γηα ηε ξχζκηζε ησλ πφξσλ ηνπ Portal  
θαη ηεο αζθάιεηαο (configure Portal resources and security). [Πεγή: Ι8]. 

Διαχείριση Ρόλων και Εξουσιοδοτήσεων (Roles and Permissions). 

O “Admin User” δηαρεηξίδεηαη ξφινπο θαη εμνπζηνδνηήζεηο (roles and permissions) γηα ηνπο 
πφξνπο ηνπ Portal (Portal resources) πνπ ρξεηάδνληαη δηαρείξηζε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο 
δηθηπαθφο ηφπνο (Portal Web Site).  Ο “Administrator” (ή αιιηψο “Admin User”), κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ (Control Panel) ηνπ “Portal Server” γηα λα θαζνξίζεη ξφινπο 
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θαη εμνπζηνδνηήζεηο (Roles and Permissions) θαη απηφ ην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν ηνπ παξέρεη κηα 
πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε: 

 ρξεζηψλ (Users),  

 νκάδσλ ρξεζηψλ (User Groups), 

 ξφισλ (Roles), 

 θνηλνηήησλ (Communities), θαζψο θαη  

 νξγαληζκψλ (Organizations). 

Δπηπιένλ, o δηαρεηξηζηήο (Administrator) ηνπ “Portal Server” κπνξεί λα ξπζκίζεη πνιιέο 
παξακέηξνπο ηνπ “Portal Server”, φπσο: 

 πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ ηζηφηνπν, 

 επηινγέο ηαπηνπνίεζεο (authentication options), φπσο είλαη ε νινθιήξσζε κε ηε κέζνδν 
“Single Sign-On” θαη “LDAP”, 

 πξνθαζνξηζκέλνη ζπζρεηηζκνί ρξεζηψλ (default user associations), 

 θαηειεκέλα κελχκαηα νζνλψλ (reserved screen names), 

 θηινμελία νλνκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (mail host names), 

 επηζεκάλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκίνπ (email notifications) 

Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν “Portal Server” 
ζηνλ “Admin User”, πξνρσξάκε ζηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ (Roles and  
Permissions).  Απφ ην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν “Control Panel” πνπ βξίζθεηαη ζην “Welcome  
Menu” ηνπ “Admin User”, ν  δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ “Users” θαη  
λα ξπζκίζεη ξφινπο θαη εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο (Users).  Με παξφκνην ηξφπν, ν 
δηαρεηξηζηήο ηνπ “Portal Server” κπνξεί λα θαζνξίζεη ξφινπο θαη εμνπζηνδνηήζεηο (Roles and  
Permissions) γηα νξγαληζκνχο (Organizations), θνηλφηεηεο (Communities) θαη νκάδεο ρξεζηψλ 
(User Groups).  Απηά πνπ αλαθέξνπκε ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαίλνληαη ζην παξαθάησ 
ρήκα_46. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_46. Οη ξόινη, ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα αλαζέζνπκε ζε ρξήζηεο, νκάδεο ρξεζηώλ, 
νξγαληζκνύο θαη θνηλόηεηεο ρξεζηώλ. [Πεγή: Ι8]. 

 
 ηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα, αλαιχνπκε ηε δεκηνπξγία ξφισλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ  
(roles and permissions), ηνπο νξγαληζκνχο (Organizations), ηηο θνηλφηεηεο (Communities), ηηο 
νκάδεο ρξεζηψλ (User Groups) θαη ηνπο ρξήζηεο (Users) κφλν ζε φηη έρεη ζρέζε κε ην “Portal  
Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”. 

Portlets με Εξουσιοδοτήσεις (Portlets with Permissions). 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο εμνπζηνδνηήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ Portlets ζε δηάθνξνπο 
ξφινπο ρξεζηψλ.  Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο ξφινπο πνπ δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο “moving-
employee@fleet_company.com” θαη client@fleet_company.com” θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο 
νξγαλσζηαθνχο ξφινπο (organizational roles) πνπ δηαζέηνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο κέζα 
ζηελ εηαηξεία “Fleet Company”.  Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ησλ portlets_2&4, 
θάλνληαο εθηθηή κφλν ηε ιεηηνπξγία ηνπ “view_mode” γηα ηα “organization memebers”, φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_47. 

mailto:moving-employee@fleet_company.com
mailto:moving-employee@fleet_company.com
mailto:client@fleet_company.com
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ρήκα_47. Η αλάζεζε ηνπ portlet2 κόλν γηα view γηα ηνλ ξόιν ηνπ ¨organization member¨. [Πεγή: 
Ι8]. 

 

Διαχείριση Οργανισμών (Organizations). 

Οη νξγαληζκνί (Organizations) είλαη ηεξαξρηθέο ζπιινγέο απφ ρξήζηεο (Users).  Οη νξγαληζκνί 
απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο δχν ηχπνπο πφξσλ ηνπ Portal (Portal resources) πνπ κπνξνχλ λα 
έρνπλ ζειίδεο (δεκφζηεο ή ηδησηηθέο).  Έλαο εηδηθφο ηχπνο νξγαληζκνχ πνπ νλνκάδεηαη 
“Location” θαζνξίδεη ην πνπ νη ρξήζηεο εληνπίδνληαη.  Οη δπν ηχπνη νξγαληζκψλ πνπ κπνξνχκε 
λα νξίζνπκε φηαλ εηζέιζνπκε σο “Administrators” είλαη:  

 Ο ζπλεζηζκέλνο ηχπνο νξγαληζκνχ (Regular), φπνπ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ππν-
νξγαληζκνχο (suborganizations). 

 Ο ηχπνο νξγαληζκνχ ηνπνζεζίαο (Location), ζηνλ νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα έρνπκε ππν-
νξγαληζκνχο (suborganizations). 

Δηζεξρφκαζηε ζην “Portal Web Site” σο δηαρεηξηζηέο (Admin Users) θαη δεκηνπξγνχκε 2 
νξγαληζκνχο ηχπνπ “Regular” θαη ν έλαο απφ ηνπο 2 είλαη “νξγαληζκφο-παηέξαο” ηνπ άιινπ 
νξγαληζκνχ.  O δηαρεηξηζηήο ηνπ Portal κπνξεί λα θαζνξίζεη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 
δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: δηεχζπλζε, ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ηζηφηνπν 
(address, phone number, email ID and web site).  Σν παξαθάησ ρήκα_48, καο δείρλεη ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ “Fleet_Company”. 
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ρήκα_48.  Οη θαξηέιεο ηδηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνύ ¨Fleet_Company¨ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζε 
πξνεγνύκελα βήκαηα. [Πεγή: Ι8]. 

 
Σα ίδηα πεδία πνπ ζπκπιεξψζακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ “Fleet_Company”, 

ηα ίδηα πεδία ζπκπιεξψζακε θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ “Mesogia_Networks” πνπ 
είλαη ηχπνπ “Regular”, αιιά κε άιιεο ηηκέο πεδίσλ.  ηε ζπλέρεηα, ζπζρεηίζακε ηνπο δπν  
νξγαληζκνχο (πξέπεη θαη νη δχν λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ “Regular”).  Ο νξγαληζκφο 
“Mesogia_Networks” είλαη “παηέξαο-νξγαληζκφο” (Parent Organization) ηνπ νξγαληζκνχ 
“Fleet_Company”.  Σν  παξαθάησ ρήκα_49, δείρλεη ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company” πνπ έρεη 
σο “Parent Organization” ηνλ νξγαληζκφ “Mesogia_Networks”. 
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ρήκα_49.  Ο νξγαληζκόο ¨Mesogia_Networks¨ είλαη ν ¨νξγαληζκόο-παηέξαο¨ ηνπ νξγαληζκνύ 
¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
Σν κελνχ επηινγψλ πνπ εκθαλίδεη ην θνπκπί “Actions” γηα ηνλ αληίζηξνηρν νξγαληζκφ 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_50. 

ρήκα_50.  Σν κελνύ επηινγώλ ηνπ θνπκπηνύ ¨Actions¨ γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨.  
[Πεγή: Ι8]. 
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Αθνχ νξίζακε ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company”, ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ρξήζηεο γηα 
απηφλ ηνλ νξγαληζκφ.  Απηφ κπνξνχκε λα ην επηηχρνπκε, ρξεζηκνπνηψληαο ην αληίζηνηρν κελνχ  
επηινγψλ ηνπ θνπκπηνχ “Actions” πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company”.  
Γηα θάζε ρξήζηε ζπκπιεξψλνπκε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ.  Σν παξαθάησ ρήκα_51, δείρλεη έλαλ απφ 
ηνπο 4 ρξήζηεο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company”.  Με ηνλ ίδην 
ηξφπν, ζπκπιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα πεδία, δεκηνπξγνχκε θαη ηνπο άιινπο 3 ρξήζηεο ηνπ 
νξγαληζκνχ. 

ρήκα_51.  Δηζαγσγή ινγαξηζκνύ ρξήζηε (User) κέζα από ην κελνύ επηινγώλ ηνπ θνπκπηνύ 
¨Actions¨ γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ ινγαξηζκψλ ρξεζηψλ (Users) γηα ηνλ νξγαληζκφ 

“Fleet_Company” είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ππν-ηδηφηεηα πνπ νξίδεη ηνπο ξφινπο (User Roles)  
θάζε ρξήζηε ηνπ νξγαληζκνχ ή αιιηψο ηηο εμνπζηνδφηεζεηο θάζε ρξήζηε ηνπ νξγαληζκνχ 
(Permissions).  ε θάζε ρξήζηε ηνπ νξγαληζκνχ κεηαβαίλνπκε ζην κελνχ επηινγψλ ηνπ 
θνπκπηνχ “Actions” θαη αιιάδνπκε ηηο δηθαηνδνζίεο (Permissions) ή αιιηψο ηνπο ξφινπο ρξήζηε 
(User Roles) γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δεμί ηκήκα ηνπ παξαπάλσ 
ρήκαηνο_51.  Δπίζεο, ηo παξαθάησ ρήκα_52, καο δείρλεη ηνπο 4 ινγαξηαζκνχο ρξήζηε  
(Users) πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company”. 
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ρήκα_52.  Οη 4 ρξήζηεο (Users) γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨.  [Πεγή: Ι8]. 

 
 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ ρξεζηψλ (Users) γηα ηνλ νξγαληζκφ 
“Fleet_Company”, ζα πξέπεη λα νξίζνπκε δηθαηνδνζίεο (Permissions) γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ή  
αιιηψο ξφινπο ρξήζηε (User Roles).  ηνλ θάζε ρξήζηε ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξεί λα αλαηεζεί 
έλαο ή πεξηζζφηεξνη ξφινη ρξήζηε (User Roles), πνπ παξνπζηάδεη ην παξαθάησ ρήκα_53.  Οη  
ξφινη πνπ ζα αλαζέζνπκε ζα πξέπεη λα έρνπλ λφεκα γηα ην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ.  χκθσλα 
κε ηηο δηθαηνδνζίεο θάζε ρξήζηε (User Permissions) θαη αλάινγηα κε ην “login” πνπ ζα γίλεηαη 
ζην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, ν θάζε ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
πφξνπο ηνπ Portal.  
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ρήκα_53.  Οη δηαζέζηκνη ξόινη πνπ κπνξνύκε λα αλαζέζνπκε ζε θαζέλαλ από ηνπο 4 ρξήζηεο 
(Users) ηνπ νξγαληζκνύ ¨Fleet_Company¨.  [Πεγή: Ι8]. 

 
 Μεηά απφ ηνπο ξφινπο ρξήζηε (User Roles), κεηαβαίλνπκε ζηηο εμνπζηνδνηήζεηο 
(Permisions) πνπ ζα έρεη ν θάζε ρξήζηεο ηνπ νξγαληζκνχ.  Σα παξαθάησ 4 
ρήκαηα_54,55,56&57, καο δείρλνπλ ηνπο ξφινπο (User Roles) πνπ έρνπκε αλαζέζεη ζε θάζε 
έλαλ απφ ηνπο 4 ρξήζηεο ηνπ νξγαληζκνχ “Fleet_Company”.  Η αλάζεζε εμνπζηνδφηήζεσλ είλαη 
πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε ν θάζε ρξήζηεο λα βιέπεη δηαθνξεηηθά  
Portlets, δηαθνξεηηθέο “Portal Pages” θαη δηαθνξεηηθνχο ιεηηνπξγίεο γηα ην θάζε Portlet (Portlet  
Modes) ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο. 
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ρήκα_54.  Οη εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ ρξήζηε ¨fleet-support@fleet_company.com¨ γηα ηνλ νξγαληζκό 
¨Fleet_Company¨.  [Πεγή: Ι8]. 

 
ρήκα_55.  Οη εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ ρξήζηε ¨owner@fleet_company.com¨ γηα ηνλ νξγαληζκό 
¨Fleet_Company¨.  [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_56.  Οη εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ ρξήζηε ¨moving-employee@fleet_company.com¨ γηα ηνλ 
νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨.  [Πεγή: Ι8]. 

 
ρήκα_57.  Οη εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ ρξήζηε ¨client@fleet_company.com¨ γηα ηνλ νξγαληζκό 
¨Fleet_Company¨.  [Πεγή: Ι8]. 

 
Ο θάζε ρξήζηεο (User) ηνπ νξγαληζκνχ ζα αλήθεη ζε κηα αληίζηνηρε νκάδα ρξεζηψλ 

(User Groups) θαη ζα ρξεζηκνπνηεί ηνπ πφξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ρξεζηψλ (User 
Group), φπσο είλαη νη δεκφζηεο θαη νη ηδσηηθέο ζειίδεο ηνπ Portal (public and private Portal  
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Pages) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ.  Με απηά αζρνιείηαη ην επφκελν ππνθεθάιαην.  
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηψλ (User Groups), ζηηο νπνίεο ζα αλήθνπλ 
νη αληίζηνηρνη ρξήζηεο (Users) ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζηνπο ξφινπο 
ρξεζηψλ γηα φια ηα επίπεδα ησλ πφξσλ ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ 
νλνκάδεηαη “WebFleet”. 

Διαχείριση Φρηστών και Ρόλων Φρηστών (Users and User Roles). 

ηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” ππάξρνπλ 3 ηχπνη ξφισλ ρξεζηψλ (User  
Roles) θαη είλαη νη αθφινπζνη: 

 πλεζηζκέλνο (Regular), 

 Οξγαληζκνχ (Organization), 

 Κνηλφηεηαο (Community). 

Σν παξαπάλσ ρήκα_53, ηνπ πξνεγνχκελνπ ππνθεθαιαίνπ καο παξνπζηάδεη φινπο ηνπο 
δπλαηνχο ξφινπο ρξεζηψλ πνπ κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε.  Οη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη ρξεζηψλ 
(User Roles) κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο πνπ είλαη νη εμήο: 

 Οη ζπλεζηζκέλνη ξφινη ρξεζηψλ (Regular User Roles), φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ  
ρήκα_53 θαη είλαη νη: 

 Guest,  

 User,  

 Power User, 

 Owner θαη  

 Administrator. 

 Οη νξγαλσζηαθνί ξφινη (Organization Roles).  Απφ ηα παξαπάλσ 4 
ρήκαηα_54,55,56&57, ηνπ πξνεγνχκελνπ ππνθεθαιαίνπ, παξαηεξνχκε φηη κπνξνχκε 
λα αλαζέζνπκε ηνπο ξφινπο “Organization Administrator”, “Organization Member” θαη 
“Organization Owner” ζε ρξήζηεο πνπ είλαη κέιε ελφο νξγαληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα 
απνηειεί ε αλάζεζε αληίζηνηρσλ ξφισλ ζηα 4 κέιε ηνπ νξγαληζκνχ “Fleet-Company”. ε  
φινπο ηνπο ρξήζηεο κε πξφζβαζε κέζσ “login” ζηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal  
Server” ηνπο αλαηίζεηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ξφινη ρξήζηε (User Roles), φπσο θαίλεηαη  
απφ ηα πξνεγνχκελα αλαθεξφκελα 4 ρήκαηα_54,55,56&57.  Κάζε ξφινο  
δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ελφο επηζθέπηε (Guest) θαη ελφο πξνζψπνπ πνπ έρεη ηαπηφηεηα 
ρξήζηε ζην portal (User ID).  Πξνεπηιεγκέλα, ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο αλαηίζεηαη ν ξφινο 
ηνπ “Power User Role”.  Απηφο ν ξφινο απφ πξνεπηινγή, δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηηο δηθέο 
ηνπο πξνζσπηθέο ζειίδεο (personal pages), νη νπνίεο είλαη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο (public 
and private) θαη πάλσ ηνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ δηάθνξα Portlets.  Απηά αθξηβψο 
ζα ηα πινπνηήζνπκε ζην ακέζσο επφκελν ππνθεθάιαην. 

 Οη ξφινη θνηλφηεηαο (Community Roles).  Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέζεη 
ηνπο ξφινπο: “Community Administrator”, “Community Member”, “Community Owner”, 
“Content Designer”, “Content Editor” θαη “Content Publisher” γηα ρξήζηεο πνπ είλαη κέιε 
κηαο θνηλφηεηαο.  Απηφ ζα ην πινπνηήζνπκε ζην κεζ-επφκελν ππνθεθάιαην.  

Διαχείριση Ομάδων Φρηστών (User Groups). 

Μεηά απφ ηνλ νξηζκφ ρξεζηψλ (Users) γηα ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company” θαη ηνλ νξηζκφ  
“Permissions” ή αιιηψο “User Roles” γηα ηνλ θάζε ινγαξηαζκφ ρξήζηε, πξνρσξάκε ζηε 
δεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηψλ (User Groups).  Μπνξνχκε λα ζπζρεηίζνπκε θάζε ρξήζηε (User) 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ κε κηα νκάδα ρξεζηψλ (User Groups), ζηε νπνία έρνπλ 
αλαηεζεί εμνπζηνδνηήζεηο (Permissions), αιιά θπξίσο δεκφζηεο θαη πξνζσπηθέο ζειίδεο ηνπ 
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Portal (public and private Portal Pages).  Με άιια ιφγηα, νη “public and private Portal Pages”  
κηαο νκάδαο ρξεζηψλ (User Group) εκθαλίδνληαη θαη ζηνλ ινγαξηζκφ ρξήζηε (User) πνπ αλήθεη 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα.  

Οη νκάδεο ρξεζηψλ (User Groups) είλαη δηάθνξεο νκαδνπνηήζεηο ρξεζηψλ (User 
groupings).  Απηέο νη νκάδεο δεκηνπξγνχληαη απφ δηαρεηξηζηέο Portal (Portal Administrators) γηα 
ηελ νκαδνπνίεζε ρξεζηψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ κηα πξνθαλή ηδηνηεηα νξγαληζκνχ ή ηδηφηεηα  
θνηλφηεηαο (organizational or community-based attribute) ή θάπνην ζέκα πνπ ηνπο θέξλεη πην 
θνληά.  Οη νκάδεο κπνξνχλ λα έρνπλ εμνπζηνδνηήζεηο (Permissions).  Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ Portal  
(Portal Administrator), έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα νκάδα ρξεζηψλ (User Group)  
γηα λα δψζεη εμνπζηνδνηήζεηο (Permissions) ή αιιηψο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles) ζε κηα 
ιίζηα απφ ρξήζηεο (Users).  

ρήκα_58. Οη νκάδεο ρξεζηώλ (User Groups) πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ εηαηξεία 
¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε νκάδεο ρξεζηψλ (User Groups), είλαη πνιχ 
εχθνιν λα αλαζέζνπκε ινγαξηζκνχο ρξεζηψλ (Users) ζε απηέο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ (assign 
Users to User-Groups) θαη έηζη λα ππάξρεη έλαο ζπζρεηηζκφο (association) κεηαμχ ηνπο.  Όιε ηε 
δνπιεηά ηελ θάλεη ην κελνχ επηινγψλ απφ ην θνπκπί “Actions” ηνπ αληίζηνηρνπ “User Group”, 
φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_59. 
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ρήκα_59. Σν κελνύ επηινγώλ γηα ην θνπκπί ¨Actions¨ κηαο νκάδαο ρξεζηώλ (User Group) πνπ 
δεκηνπξγήζακε γηα ηελ εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
 ηηο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηνλ νξγαληζκφ (Fleet_Company),  
κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε, έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ “Portal Administrator”, δηάθνξεο 
εμνπζηνδνηήζεηο (Permissions) ή αιιηψο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles).  Γηα ηα “User Groups” 
πνπ νλνκάδνληαη: “Fleet_Management_Support” θαη “Organization_Owners”, έρνπκε δψζεη 
δηθαηνδνζίεο (Permissions) ή αιιηψο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ξφινπο  
“Power User” θαη “Owner”, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα αθφινπζα 2 ρήκαηα_60&61.  

ρήκα_60. Οη ¨Permissions¨ γηα ην ¨User Group¨ πνπ νλνκάδεηαη ¨Fleet_Management_Support¨ γηα  
ηνλ νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_61. Οη ¨Permissions¨ γηα ην ¨User Group¨ πνπ νλνκάδεηαη ¨Company_Owners¨ γηα  ηνλ 
νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
Γηα ηα “User Groups” πνπ νλνκάδνληαη: “Moving_Employee” θαη “Clients” έρνπκε δψζεη 

δηθαηνδνζίεο (Permissions) ή αιιηψο ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ξφιν  
“User”,  κε ηε δηαθνξά φηη πξψηε νκάδα ρξήζηε κπνξεί λα θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο ελφο “User”, 
ελψ ε δεχηεξε νκάδα ρξεζηψλ κπνξεί λα θάλεη κφλν ηελ ελέξγεηα “View” ηνπ “User”, φπσο 
θαίλνληαη απφ ηα αθφινπζα 2 ρήκαηα_62&63. 

ρήκα_62. Οη ¨Permissions¨ γηα ην ¨User Group¨ πνπ νλνκάδεηαη ¨Moving_Employee¨ γηα  ηνλ 
νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_63. Οη ¨Permissions¨ γηα ην ¨User Group¨ πνπ νλνκάδεηαη ¨Clients¨ γηα  ηνλ νξγαληζκό 
¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
Σν επφκελν βήκα πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη ε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ζειίδσλ Portal (private and public Portal Pages) γηα θάζε νκάδα ρξήζηε (User Group), ψζηε λα  
έρνπλ ζε απηέο ηηο ζειίδεο πξφζβαζε νη αληίζηνηρνη ζπζρεηηδφκελνη ρξήζηεο (Users) ηεο 
εηαηξείαο “Fleet_Company”.  Με άιια ιφγηα, έλαο ρξήζηεο (User) ζα έρεη πξφζβαζε ζηηο  
δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζειίδεο πνπ δηαζέηεη ε νκάδα ρξεζηψλ (User Group), ζηελ νπνία αλήθεη 
ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο (User).  Σα  παξαθάησ 2 ρήκαηα_64&65, καο δείρλνπλ ηηο δεκφζηεο 
θαη ηδησηηθέο ζειίδεο ηνπ Portal (public and private Portal Pages) γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ “Fleet-
_anagement_Support” θαη ζπλεπαγφκελα θαη γηα ηνλ ινγαξηζκφ ρξήζηε 
“fleet_support@fleet_company.com”. 

ρήκα_64. Οη δεκόζηεο ζειίδεο (public pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨fleet-support@fleet_company.com¨  
γηα ηελ εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_65. Οη ηδησηηθέο ζειίδεο (private pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨fleet-support@fleet_company.com¨ 
γηα ηελ εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
Σα παξαθάησ 2 ρήκαηα_66&67, καο δείρλνπλ ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζειίδεο ηνπ 

Portal γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ “Company_Owners” θαη ζπλεπαγφκελα θαη γηα ηνλ ινγαξηζκφ 
ρξήζηε “owner@fleet_company.com”. 

ρήκα_66. Οη δεκόζηεο ζειίδεο (public pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨owner@fleet_company.com¨ γηα ηελ 
εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_67. Οη ηδησηηθέο ζειίδεο (private pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨owner@fleet_company.com¨ γηα 
ηελ εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
 

Σα παξαθάησ 2 ρήκαηα_68&69, καο δείρλνπλ ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζειίδεο ηνπ 
Portal γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ “Moving_Employee” θαη ζπλεπαγφκελα θαη γηα ηνλ ινγαξηαζκφ  
ρξήζηε “moving-employee@fleet_company.com”. 

ρήκα_68. Οη δεκόζηεο ζειίδεο (public pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨fleet-support@fleet_company.com¨  
γηα ηελ εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        Παιάζθαο Νεθηάξηνο

 

 
                Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο ηφινπ θαη Πξνζαξκνζηηθή Γξνκνιφγεζε κέζα απφ Σερλνινγίεο Portals.| ει 85 απφ ει 159 

ρήκα_69. Οη ηδησηηθέο ζειίδεο (private pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨fleet-support@fleet_company.com¨ 
γηα ηελ εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
Σα παξαθάησ 2 ρήκαηα_ 70&71, καο δείρλνπλ ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζειίδεο ηνπ 

Portal γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ “Clients” θαη ζπλεπαγφκελα θαη γηα ηνλ ινγαξηζκφ ρξήζηε  
“client@fleet_company.com”. 

ρήκα_70. Οη δεκόζηεο ζειίδεο (public pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨client@fleet_company.com¨ γηα ηελ 
εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_71. Οη ηδησηηθέο ζειίδεο (private pages) γηα ηνλ ρξήζηε ¨client@fleet_company.com¨ γηα ηελ 
εηαηξεία ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
 ε θάζε δεκφζηα ή ηδησηηθή ζειίδα γηα ηελ θάζε νκάδα ρξήζηε πξνρσξάκε ζηελ 
παξακεηξνπνίεζε ηεο θάζε κηαο “Portal Page”, αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν δηάηαμεο ησλ Portlets 
πνπ αγθηζηξψλνληαη πάλσ ηεο.  ε θάζε κηα ζειίδα ηνπ Portal έρνπκε πξνζζέζεη, ηφζν 
εζσηεξηθά (generic Portlets), φζν θαη εμσηεξηθά Portlets (“custom-build” Portlets).  Κάζε κηα απφ 
ηηο “Portal pages” παξνπζηάδεη κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ απφ Portlets θαη κνλαδηθή δηάηαμε.  Ο  
δηαρεηξηζηήο έρεη θαηαζθεπάζεη ηελ θάζε ζειίδα ηνπ Portal, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ξφιν θαη ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνλ θάζε ινγαξηζκφ ρξήζηε (User) ε θάζε “Portal Page”.  
Έηζη ε θάζε δεκφζηα ή ηδησηηθή ζειίδα ηνπ Portal (public or private Portal Page) έρεη κνλαδηθφ 
ζπλδπαζκφ θαη δηάηαμε απφ Portlets.  

 Διαχείριση Κοινοτήτων (Communities). 

Οη θνηλφηεηεο (Communities) είλαη ζπιινγέο απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ.  Οη  
πξνεπηιεγκέλεο ζειίδεο ηνπ εμππεξεηή “WebSpace Portal Server V10.x” είλαη ζηελ θνηλφηεηα 
πνπ νλνκάδεηαη “Guest”, γηαηί νπνηνζδήπνηε, είηε είλαη αλψλπκνο, είηε είλαη κέινο ηνπ Portal,  
έρεη έλα έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο πξνεπηιεγκέλεο δεκφζηεο ζειίδεο (default public pages)  
ηνπ “Portal Web Site”.  Μπνξνχλ λα νξηζηνχλ απφ ηνλ “Admin User” 3 ηχπνη θνηλνηήησλ θαη 
είλαη νη εμήο: 

 Ολνηθηφο ηχπνο θνηλφηεηαο (Open), 

 Πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ηχπνο θνηλφηεηαο (Restricted) θαη  
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 Ιδησηηθφο ηχπνο θνηλφηεηαο (Private). 

Μηα αλνηθηή θνηλφηεηα (Open Community), φπσο είλαη ε θνηλφηεηα πνπ νλνκάδεηαη 
“Guest”, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Portal λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη απφ ηελ 
θνηλφηεηα, φπνηε ην ζέινπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα Portlet κε ηελ  
νλνκαζία “Communities”.  Δπίζεο, κηα θνηλφηεηα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο (Restricted 
Community), απαηηεί λα πξνζηεζνχλ νη ρξήζηεο ζηελ θνηλφηεηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 
θνηλφηεηαο (Community Administrator).  Γηα απηφλ ηνλ ηχπν θνηλφηεηαο, νη ρξήζηεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Portlet πνπ νλνκάδεηαη “Communities” γηα λα αηηεζνχλ είζνδν κέινπο  
(request membership).  Ο ηξίηνο ηχπνο θνηλφηεηαο πνπ είλαη ε ηδησηηθή (Private Community) δελ 
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εηζέιζνπλ θαη λα αθήζνπλ ηελ θνηλφηεηα. [Πεγή: Ι8].   

 Έρνπκε δεκηνπξγήζεη 5 θνηλφηεηεο κε δηαθνξεηηθά “User Roles”, θαζψο θαη “public and 
private Portal Pages” γηα ηελ θάζε κηα θνηλφηεηα (Community).  Οη θνηλφηεηεο πνπ έρνπκε  
δεκηνπξγήζεη γηα ηελ εηαηξεία “Fleet_Company”, θαίλνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_72.  

ρήκα_72. Γεκηνπξγία θνηλόηεηαο (Community).  Έρνπκε δεκηνπξγήζεη 5 δηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο 
γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
Γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο πνπ δείρλεη ην παξαπάλσ ρήκα_72, εθηφο απφ ηηο θνηλφηεηεο 

“Guest” θαη “Customer Feed Back”, έρνπκε αλαζέζεη ζε 4 θνηλφηεηεο (Communities) ίδηα κέιε 
(Members) κε ηνπο ίδηνπο ξφινπο ρξήζηε (User Roles) ή αιιηψο (Permissions).  Σα παξαθάησ 3 
ρήκαηα_73,74&75, καο δείρλνπλ ηα κέιε ησλ 4 θνηλνηήησλ (Communities) ηνπ παξαπάλσ 
ρήκαηνο_72, πνπ είλαη νη εμήο θνηλφηεηεο:  

 ¨Staff Finder (Find Each Other)¨,  
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 ¨Company Templates - Common Resources¨,  

 ¨Know How (Knowledge Repository)¨ θαη  

 ¨Organization Improvement¨.   

Γηα ην θάζε κέινο πνπ αλήθεη ζε θάζε κηα απφ ηηο 4 θνηλφηεηεο, εκθαλίδνληαη θαη νη 
εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ (Permissions). 

ρήκα_73. Σα κέιε από ηνπο ¨Users¨ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο (User Roles) γηα θάζε κηα από ηηο 
4 πξναλαθεξόκελεο θνηλόηεηεο (Communities). [Πεγή: Ι8]. 

 
ρήκα_74. Σα κέιε από ηνπο ¨Organizations¨ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο (User Roles) γηα θάζε κηα 
από ηηο 4 πξναλαθεξόκελεο θνηλόηεηεο (Communities). [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_75. Σα κέιε από ηνπο ¨User Groups¨ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο (User Roles) γηα θάζε κηα 
από ηηο 4 πξναλαθεξόκελεο θνηλόηεηεο (Communities). [Πεγή: Ι8]. 

 
 

Η 5
ε 

θνηλφηεηα πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company”, νλνκάδεηαη: 
“Customer Feedback”, φπσο θαίλεηαη ζηε ιίζηα θνηλoηήησλ ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_72.  Σα 
παξαθάησ 3 ρήκαηα_76,77&78, καο δείρλνπλ ηα κέιε (Members) ηεο θνηλφηεηαο πνπ 
νλνκάδεηαη “Customer Feedback”, θαζψο θαη ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο (Permissions) ή αιιηψο 
ξφινπο ρξεζηψλ (User Roles). 

ρήκα_76. Σα κέιε από ηνπο ¨Users¨ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο (User Roles) γηα ηελ θνηλόηεηα  
¨Customer Feedback¨. [Πεγή: Ι8]. 
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ρήκα_77. Σα κέιε από ηνπο ¨Organizations¨ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο (User Roles) γηα ηελ 
θνηλόηεηα ¨Customer Feedback¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
ρήκα_78. Σα κέιε από ηνπο ¨User Groups¨ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο (User Roles) γηα ηελ 
θνηλόηεηα ¨Customer Feedback¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
 Δπηπιένλ, απφ ην παξαπάλσ ρήκα_72, παξαηεξνχκε φηη θάζε κηα απφ ηηο 5  
θνηλφηεηεο (Communities) πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εηδηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company”, 
έρεη απφ κηα δεκφζηα ζειίδα Portal (public Portal Page) θαη απφ κηα ηδησηηθή ζειίδα Portal  
(private Portal Page).  ε θάζε κηα απφ ηηο ζειίδεο Portal γηα ηελ θάζε θνηλφηεηα (Community) 
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ζειίδαο (Page Template Theme) θαη ζπγθεθξηκέλνο 
ζπλδπαζκφο θαη δηάηαμε απφ Portlets, ψζηε θάζε ζειίδα Portal λα έρεη κνλαδηθφ ιεηηνπξγηθφ 
απνηέιεζκα γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ηνπ Portal.  Δλδεηθηηθά, ην παξαθάησ ρήκα_79, καο  
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παξνπζηάδεη ηελ ηδσηηθή ζειίδα Portal (private Portal Page) γηα ηελ θνηλφηεηα πνπ νλνκάδεηαη  
“Staff Finder (Find Each Other)”.  

ρήκα_79. Η ¨private page¨  ηεο θνηλόηεηαο ¨Staff Finder (Find Each Other)¨. [Πεγή: Ι8]. 

 

 
 Πέξα απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζειίδεο Portal (public and private Portal Pages) γηα 
ηηο 5 θνηλφηεηεο (Communities) έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαη ζειίδεο Portal γηα ηνπο 2 νξγαληζκνχο 
“Fleet_Comany” θαη “Messogia_Networks”, φπσο αλαπηχζζνπκε ζπλνπηηθά ζην επφκελν 
ππνθεθάιαην. 

Διαχείριση ελίδων Portal για Οργανισμούς (Organizations). 

Δθηφο απφ ζειίδεο Portal δεκφζηεο ή ηδησηηθέο (public or private Portal Pages) γηα ηηο 5 
θνηλφηεηεο (Communities) πνπ δεκηνπξγήζακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, έρνπκε 
δεκηνπξγήζεη θαη ζειίδεο Portal γηα ηνπο 2 νξγαληζκνχο (Organizations).  Σα παξαθάησ 2  
ρήκαηα_80&81, καο δείρλνπλ αληίζηνηρα ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζειίδεο Portal γηα ηνλ 
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νξγαληζκφ “Fleet_Company”.  ηελ θάζε ζειίδα ηνπ Portal έρνπκε εθαξκφζεη πξφηππν 
ζρεδίαζεο (Page Theme Template) θαη κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ απφ Portlets. 

 ρήκα_80. Οη δεκόζηα ζειίδα (public page) γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
ρήκα_81. Οη ηδησηηθέο ζειίδεο (private pages) γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Fleet_Company¨.[Πεγή:Ι8]. 

 
Δπίζεο, ηα παξαθάησ 2 ρήκαηα_82&83, καο δείρλνπλ αληίζηνηρα ηηο δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο ζειίδεο Portal γηα ηνλ νξγαληζκφ “Mesogia_Networks” πνπ είλαη ν νξγαληζκφο-
παηέξαο (perent-organization) γηα ηνλ νξγαληζκφ “Fleet_Company”.  ηελ θάζε ζειίδα ηνπ  
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Portal έρνπκε εθαξκφζεη πξφηππν ζρεδίαζεο (Page Theme Template) θαη κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ 
απφ Portlets. 

ρήκα_82. Οη δεκόζηα ζειίδα (public page) γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Mesogia_Networks¨ πνπ είλαη 
παηέξαο-νξγαληζκόο ηνπ νξγαληζκνύ ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 

 
ρήκα_83. Οη ηδησηηθέο ζειίδεο (private pages) γηα γηα ηνλ νξγαληζκό ¨Mesogia_Networks¨ πνπ 
είλαη παηέξαο-νξγαληζκόο ηνπ νξγαληζκνύ ¨Fleet_Company¨. [Πεγή: Ι8]. 
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 Κάζε ζειίδα ηνπ Portal απνζθνπεί ζε απφδνζε επηπξφζζεηεο αμίαο γηα ηνλ θάζε 
ρξήζηε ηνπ Portal, αιιά θαη ζε πςειφ επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο.  Έλα κέξνο ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο θάζε “Portal Page”, επηηπγράλεηαη κε εγθαηάζηαζε δηαθφξσλ πξφζζεησλ 
(plugins) ζηε δνκή ηνπ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server V10.x” , φπσο ζπλνπηηθά 
αλαθέξνπκε ζην παξαθάησ ππνθεθάιαην. 

Διαχείριση Πρόσθετων (Plugins). 

Σα πξνζζεηα (plugins) βνεζνχλ ζηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο δηαδηθηπαθήο 
εθαξκνγήο (Web Application).  Έρνληαο εηζέιζεη σο “Admin Users”, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ 
ην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν “Control Panel”, γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ησλ πξφζζεησλ 
(plugins), θαζψο θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ή πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο (extend or 
restrict) ελφο πξφζζεηνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο (Users).  Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 
πξφζζεζε ή ηελ αθαίξεζε ξφισλ ρξήζηε (User Roles) ή αιιηψο εμνπζηνδνηήζεσλ  
(Permissions) γηα ην θάζε πξφζζεην. [Πεγή: Ι8].  

Ο “Admin User” κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πξφζζεηα (plugins) θαη κπνξεί λα 
θαζνξίδεη εμνπζηνδνηήζεηο (Permissions) γηα λα επηηξέςεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε 
άιινπο ρξήζηεο γηα πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζζεηα.  Γηα παξάδεηγκα, ην “Admin” Portlet   
έρεη ηνλ ξφιν ηνπ “Administrator” πνπ ζπζρεηίδεηαη κε απηφ ην Portlet.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ν  
ρξήζηεο πνπ εηζέξρεηαη σο “Αdministrator” κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν Portlet.   
Έλα άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ν θαζνξηζκφο πξφζβαζεο ζε “Custom-Build Portlets” πνπ ηα 
έρνπκε πινπνηήζεη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”, γηα 
ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ρξήζηε (User Roles).  Απφ ην παξαθάησ ρήκα_84, παξαηεξνχκε φηη 
ππάξρνπλ 5 θαξηέιεο πνπ νκαδνπνηνχλ 5 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ πξφζζεηα (plugins): 

 Portlet Plugins,  

 Theme Plugins,  

 Layout Template Plugins, 

 Hook Plugins θαη  

 Web Plugins. 
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ρήκα_84. ¨Sun GlassFish WebSpace Server¨ Portal Resources [Πεγή: Ι8]. 
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Τλοποίηση ¨Custom-build¨ Portlets Πρωτοτύπου υστήματος. 

Portlet1:  Αλλαγή Όψης Φαρτογραφικού Τποβάθρου (Change Map 

View). 

Γεκηνπξγήζακε έλα Portlet κε βάζεη ην πξφηππν αλάπηπμεο Portlets πνπ νλνκάδεηαη “JSR-
168/286”, φπνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ “edit_mode” ν ρξήζηεο αιιάδεη ηελ φςε ελφο ράξηε “google 
map” (δειαδή αιιάδεη ην “view point” ηνπ ράξηε), ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο: “latitude, 
longitude & zoom level” πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα “.JavaScript Form”.  Αθνχ εηζάγεη ν ρξήζηεο ηηο 
παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί κε εηζαγσγή απφ ην πιεθηξνιφγην ζηα αληίζηνηρα πεδία εηζαγσγήο 
(text filds), ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην θνπκπί “Move” θαη αιιάδεη ραξηνγξαθηθή φςε (view point)  
ζην λέν ζεκείν θαη κε λέν “zoom level” (δειαδή, αιιάδνπκε ην “map view” ηνπ “google map”). 

ην “view_mode” ηνπ Portlet1 (portlet1_view.jsp) ππάξρεη ε θαηλνχξηα φςε (view_point) 
ηνπ “google map”, δειαδή ην “view_mode” δείρλεη ηελ πην πξφζθαηε θαηάζηαζε ηνπ 
“edit_mode”.  ην παξαθάησ ρήκα_85, βιέπνπκε ηνλ “.java” θψδηθα (source code) απφ ην 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1” πνπ δείρλεη πσο ζπλδένληαη 
ηα “view, edit & help modes” κε ηα αληίζηνηρα “.jsp” αξρεία ηνπ Portlet1.  Γηα θάζε θιήζε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη γηα θαζέλαλ απφ ηνπο 3 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet1 (δειαδή γηα θάζε 
έλαλ απφ ηα 3 modes ηνπ Portlet), θαιείηαη θαη εθηειείηαη ην αληίζηνηρν “.jsp” αξρείν, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ “Netbeans_IDE_6.5.1”. 

Απηά πνπ αλαθέξνπκε ζηηο παξαγξάθνπο ηηο παξνχζαο ππνελφηεηαο ζρεηηθά κε ην  
Portlet1, αιιά θαη ζε θάζε Portlet πνπ θηινμελείηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή “Open Portal Portlet 
Container 2.x”, θαζψο θαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή “WebSpace Portal Server 10.x”, έρνπλ πνιιά 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο.  Γηα παξάδεηγκα, γηα λα θαιέζνπκε θάπνην εθ ησλ “edit, view 
ή help modes” πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα “.jsp” αξρεία, ρξεζηκνπνηνχκε ηα θνπκπηά 
ειέγρνπ ζην πάλσ δεμί κέξνο ηνπ “window frame” ηνπ αληίζηνηρνπ Portlet.  Γηα παξάδεηγκα,  
ππάξρεη θνπκπί πνπ θαιεί ην “view mode” ελφο Portlet θαη εθηειείηαη ν αληίζηνηρνο θψδηθαο ηνπ 
αξρείνπ “portlet_view.jsp” πνπ βξίζθεηαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 
“NetBeans_IDE_6.5.1”, ην νπνίν πινπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ Portlet ή αιιηψο 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet (Portlet Mode). 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πινπνίεζε ησλ “.jsp” ζειίδσλ γηα ηα πεξηζζφηεξα Portlets  
έγηλε κε πξνγξακκαηηζκφ “.html” θψδηθα (.html skeleton) πνπ πεξηέρεη ελζσκαησκέλν  
“.javascript” θψδηθα (cross-site scripting).  Η πινπνίεζε ησλ “.jsp” ζειίδσλ ζα κπνξνχζε λα 
γίλεη θαη κε ηελ ηερλνινγία “Visual Web Java Server Faces Portlet Pages” (γηα ζπληνκνγξαθία  
γξάθνπκε “Visual Web JSF Portlet Pages”).  Σε δεχηεξε πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ζα ηελ δνχκε 
ζε ηκήκαηα επφκελσλ Portlets ηνπ πηινηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, φπσο ζην “jsfportlet1”.  
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ρήκα_85.:  Ο ¨.java¨ θώδηθαο ή αιιηώο ¨.source code¨ ηνπ Portlet1 πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ 
θιήζε θαζελόο από ηα 3 modes (edit, view & help mode) θαη ε αλαθνξά ζηα αληίζηνηρα ¨.jsp¨  
αξρεία (portlet1.java). 

 

Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet1. 

Θα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Portlet1 απφ ην παξαθάησ ρήκα_86.  
ε απηφ ην ρήκα (ρήκα_86), απεηθνλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ αξρείνπ 
“portlet1_edit.jsp”.  Απηφ ην “.jsp” αξρείν πινπνηεί ην “edit_mode” ηνπ Portlet1.  Δπίζεο, ζε απηφ 
ην “.jsp” αξρείν ν ρξήζηεο εηζάγεη ηηο παξακέηξνπο ζηα πιαίζηα θεηκέλνπ ησλ πεδίσλ: “latitude, 
longitude θαη zoom level” θαη επηιέγεη ην θνπκπί “Move”.  Σφηε, ε φςε ηνπ “google map” ράξηε  
(google map view point) αιιάδεη θαη κεηαβαίλεη απφ ην αξρηθνπνηεκέλν ζεκείν ζε έλα λέν 
ζεκείν (δειαδή απφ ηηο παιηέο πξνο ηηο θαηλνχξηεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο), ζχκθσλα κε  
ηηο πξνηηκήζεηο πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηα πεδία θεηκέλνπ (text fields) ηνπ αξρείνπ 
“portlet1_edit.jsp”.  Σα πεδία πνπ εκθαλίδνπλ ηηο παξακέηξνπο αιιαγήο ράξηε, είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα ζε κηα “.JavaScript” θφξκα δεδνκέλσλ.  Απηή ε  “.JavaScript Form” είλαη 
ηνπνζεηεκέλε θάησ απφ ην “<div>” παξάζπξν ηνπ “google map”, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 
παξαθάησ ρήκα_86. 
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ρήκα_86.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet1 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ (portlet1_edit.jsp). 

 

Σν λέν ζεκείν πνπ κεηαθηλήζεθε ν ράξηεο, δειαδή ην λέν “view point” ηνπ “google 
map”, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_87.  Η κεηαθίλεζε ζην λέν ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν 
γίλεηαη ακέζσο κεηά απφ ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ “Move”.  Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ “Move” 
ελεξγνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε “animate()” πνπ πεξηέρεη ηε κέζνδν “panTo()” ηνπ αληηθεηκέλνπ 
“map()” θαη κεηαβαίλνπκε ζην θαηλνχξην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map view), φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν ρήκα_87. 
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ρήκα_87.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet1 ζηελ ηειηθή ηνπ θαηάζηαζε (portlet1_edit.jsp). 

 

Σο ¨View_Mode¨ του Portlet1. 

Η ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ “edit_mode” γηα ην Portlet1, δειαδή ην λέν “view point” ηνπ “google  
map”, απνηειεί είζνδν ζην “view_mode” ηνπ Portlet1.  Με άιια ιφγηα, ην “view_mode” “ζπκάηαη”  
ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet1.  Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αξρείνπ 
“portlet1_view.jsp”.  ην παξαθάησ ρήκα_88, βιέπνπκε ην “view_mode” πνπ δηαηεξεί ηελ 
ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet1.  Η κέζνδνο “setCenter()” ηνπ αληηθεηκέλνπ 
“map()”, αλαιακβάλεη λα ηνπνζεηήζεη ηε λέα ζέζε ηνπ ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ (google 
map), ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο απφ ηα πεδία ηεο “.JavaScript 
Form”.  
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ρήκα_88.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet1 (portlet1_view.jsp).  Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο  
αλαπαξηζηά ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ ¨edit_mode¨. 

 

Portlet_2:  Εισαγωγή και Εξαγωγή Ενδιάμεσων ημείων Ενδιαφέροντος  

(POIs) μέσω ¨PHP/MySQL¨. 

Σε ιεηηνπξγηθφηεηα απηνχ ηνπ Portlet, φπσο θαη θάζε άιινπ Portlet πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη,  
κπνξνχκε λα ηελ πινπνηήζνπκε κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

 O πξψηνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο Portlets κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, κέζσ ηεο  
πινπνίεζεο ελφο “Visual Web Java Server Faces Portlet” (γηα ζπληνκία ην γξάθνπκε 
Visual Web JSF Portlet).  Με απηήλ ηελ ηερλνινγία δεκηνπξγίαο Portlet γηα θαζέλαλ απφ 
ηνπο 3 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet (Portlet Modes), αληηζηνηρίδεηαη κηα “Visual Web 
JSF Portlet Page” πνπ ζηελ νπζία είλαη 3 δηαθνξεηηθά “.jsp” αξρεία πνπ θηινμελνχληαη 
ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”.  Σν Portlet ηεο 1

εο
 

πινπνίεζεο ζα ην νλνκάζνπκε “jsfportlet1”.  

 O δεχηεξνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο Portlets κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, κέζσ ηεο 
πινπνίεζεο ελφο Portlet κε βάζεη ην πξφηππν αλάπηπμεο Portlets πνπ νλνκάδεηαη: “JSR-
168/286 Portlet Specification” (φπσο έρνπκε πινπνηήζεη ην Portlet1 ηεο πξνεγνχκελεο 
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παξαγξάθνπ).  Με απηήλ ηελ ηερλνινγία Portlet, θάζέλα απφ ηα 3 “Portlet Modes”  
αληηζηνηρίδνληαη ζε έλα “.jsp” αξρείν.  To Portlet ηνπ 2

νπ
 ηξφπνπ πινπνίεζεο ζα ην 

νλνκάζνπκε Portlet2.  Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα Portlets πνπ ζα πινπνηήζνπκε ζην  
πηινηηθφ καο ζχζηεκα ζα ηα έρνπκε πινπνηήζεη κε βάζεη ην πξφηππν αλάπηπμεο “JSR-
168/286”. 

Με ην Portlet2 ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs,  
Markers) ζε κηα “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, κέζσ δηαθφξσλ “.php scripts” πνπ ελεξγνπνηνχληαη 
ζην παξαζθήλην.  Δπίζεο, κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ επηινγή ηνπ θαη λα δεη ηελ 
αλαπαξάζηαζή ησλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) ζε “google map”.  
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν θάζε POI (δειαδή εάλ ην θάζε POI είλαη ηχπνπ “Client” ή “Warehouse”), 
εκθαλίδνληαη θαη markers ζηνλ “google map” κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα εηθνληδίνπ.  Δπηπιένλ, o 
ρξήζηεο κε “click” ζε θάζε Marker κπνξεί λα βιέπεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI, Marker), δειαδή λα βιέπεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θάζε 
Marker ή αιιηψο POI.  

Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet2. 

Σν παξαθάησ ρήκα_89, καο δείρλεη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet2.  Απφ  
ην παξαθάησ ρήκα_89, βιέπνπκε έλαλ άδεην google ράξηε θαη έλα θνπκπί πνπ νλνκάδεηαη 
“Confirm_Input_Markers”.  Με απηφ ην θνπκπί κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ εηζαγσγή ησλ 
ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs). (γηα ηνλ θψδηθα ηνπ Portlet2 ζα επεμεγήζνπκε ηε 
ιεηηνπξγία ησλ πην ζεκαληηθψλ θιάζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε ηξφπνπ 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ Portlet2 (Portlet Modes), αιιά θαη ζηελ παξάζεζε ηνπ θψδηθα γηα ην θαζέλα 
απφ ηα 3 “.jsp αξρεία” ηνπ Portlet2 (δειαδή γηα θαζέλαλ απφ ηνπο 3 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ  
Portlet2). 

ρήκα_89.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet2 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ (portlet2_edit.jsp). 
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χκθσλα κε ην παξαθάησ ρήκα_90, κε ην πνπ παηάκε “click” πάλσ ζηνλ ράξηε 
εκθαλίδεηαη έλα ζεκείν (marker ή αιιηψο point of interest - POI) θαη ζηε ζπλέρεηα, παηψληαο 
“click” πάλσ ζε απηήλ ηελ θνπθίδα εκθαλίδεηαη κηα θφξκα θαηαρψξεζεο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ 
ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα ηεο ελδηάκεζεο ζηάζεο (name), ηε 
δηεχζπλζε (address), θαζψο θαη ηνλ ηχπν ηεο ελδηάκεζεο ζηάζεο (type: “Client” ή 
“Warehouse”).  Με ην πνπ παηάκε ην θνπκπί “Save and Close” ηεο θφξκαο θαηαρψξεζεο POI, 
ελεξγνπνηείηαη έλα “.php script” ζην παξαζθήλην, ην νπνίν νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”.  
Σν  ζπγθεθξηκέλν “php  script” απνζεθεχεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI) καδί κε 
ηα πεδία “name”, “address” θαη “type” ηεο θφξκαο εηζαγσγήο POI, σο κηα εγγξαθή ζε έλαλ 
mySQL πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “markers”.  Η “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη 
απνζεθεπκέλα ηα ελδηάκεζα ζεκεία (POIs), θηινμελείηαη απφ ην “AMP Package” πνπ 
νλνκάδεηαη “XAMPP”. 

Δπηγξακκαηηθά, ε θχξηα ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.php script”  
(phpsqlinfo_addrow.php) είλαη φηη αλνίγεη ζχλδεζε κε ηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ θαη εθηειεί 
έλα “.sql insert statement” ζηνλ πίλαθα “markers” ηεο “mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ.  Με ην  
ζπγθεθξηκέλν “.php script” εηζάγνληαη ηα πεδία (attributes) απφ ηελ “.JavaScript” θφξκα  
θαηαρψξεζεο ηνπ ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (marker - POI insert form).  Δπηπιένλ 
εηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα “markers” θαη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην “click event” 
ηνπ ρξήζηε πάλσ ζηνλ “google map”.  Σν ζπγθεθξηκέλν “.php script” εθηειείηαη κεηά απφ ην 
“click” πάλσ ζην θνππί “Save and Close” ηεο “.html” θφξκαο εηζαγσγήο POIs, φπσο θαίλεηαη 
θαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_90.  

ρήκα_90.:  Η αξρηθνπνίεζε ηνπ ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet2, ζύκθσλα κε ην νπνίν εηζάγνπκε έλα 
ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI) κε ¨click¨ πάλσ ζηνλ ράξηε θαη ην απνζεθεύνπκε ζε  
¨mySQL¨ βάζε δεδνκέλσλ κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ ¨Save & Close¨. (portlet2_edit.jsp). 
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Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε κηα κειέηε πεξίπησζεο (ζαλ παξάδεηγκα) γηα ην 
“edit_mode” ηνπ Portlet2.  Καηαρσξνχκε 4 ελδηάκεζα ζεκεία πειαηψλ θαη 1 ελδηάκεζν ζεκείν 
απνζήθεο (ρψξνο κεηαθφξησζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ νρήκαηνο), φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
ρήκα_91.  Αξγφηεξα, φηαλ κεηαβνχκε ζην “view_mode” ηνπ Portlet2, ηα θαηαρσξεκέλα 
ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, ή αιιηψο Markers) πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε 
“mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, ζα έρνπλ ην δηθφ ηνπο ρξψκα πάλσ ζηνλ google ράξηε, ζχκθσλα 
κε ηνλ ηχπν ηνπ ελδηάκεζνπ ζεκείνπ (δειαδή ζχκθσλα κε ην αλ ην ζεκείν είλαη ηχπνπ: “Client”  
ή “Warehouse”).  Όηαλ αξγφηεξα ζα κεηαβνχκε ζην “view_mode” ηνπ Portlet2, άιιν ρξψκα ζα 
έρεη ην ελδηάκεζν ζεκείν πειάηε (client) θαη άιιν ρξψκα ζα έρεη ην ελδηάκεζν ζεκείν 
κεηαθφξησζεο (warehouse), φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_92.   

Δπαλεξρφκελνη ζην “edit_mode” ηνπ Portlet2, αθνχ παηήζνπκε ην θνπκπί “Save and 
Close” πνπ είλαη πάλσ ζηελ “.JavaScript” θφξκα εηζαγσγήο ηνπ ελδηάκεζνπ ζεκείνπ 
ελδηαθέξνληνο (Marker -  POI input form), ζπλερίδνκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη λα εηζάγνπκε ηα 
ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ ζέινπκε θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί “Confirm 
Input Markers”.  Με  απηφ ην θνπκπί επηβεβαηψλνπκε ηελ επηινγή ηεο εηζαγσγήο ησλ 
ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers).  Σν ζπγθεθξηκέλν θνπκπί (“Confirm Input  
Markers”) ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο άιινπ “.php script”, ην νπνίν νλνκάδεηαη 
“phpsqlajax_genxml3.php”. 

Πεξηιεπηηθά, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.php script” έρεη σο εμήο: Σν  
ζπγθεθξηκέλν “.php script” (phpsqlajax_genxml3.php) εθηειεί έλα “.SQL select statement” γηα  
φιεο ηηο γξακκέο (εγγξαθέο, records) ηνπ πίλαθα πνπ έρεη απνζεθεπκέλα ηα ελδηάκεζα ζεκεία 
ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers).  ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα “markers”  
δεκηνπξγείηαη έλαο “.xml” θφκβνο πνπ νλνκάδεηαη <marker> θαη γηα θάζε ζηήιε ή αιιηψο πεδίν  
(attribute) ηνπ “mySQL” πίλαθα δεκηνπξγείηαη έλαο “.xml” θφκβνο (xml node) κε ην φλνκα ηεο 
ζηήιεο.  Με άιια ιφγηα, ην ζπγθεθξηκέλν “.php script” κεηαηξέπεη ηεο εγγξαθέο ηεο “mySQL”  
βάζεο δεδνκέλσλ ζε “.xml” θφκβνπο (xml nodes), εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαηξνπήο 
ζηελ νζφλε ηνπ “web browser” θαη απνζεθεχεη ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) ζε 
έλα “.xml” αξρείν, ψζηε αξγφηεξα λα δηαβαζηεί απφ ην “view_mode” ηνπ Portlet2. 
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ρήκα_91.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet2, ζην νπνίν θαηαρσξήζακε 5 ζπλνιηθά ζεκεία ελδηάκεζσλ 
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (Markers, POIs), ηα απνζεθεύζακε ζε κηα ¨mySQL¨ βάζε δεδνκέλσλ θαη ηα 
επηβεβαηώζακε. (portlet2_edit.jsp). 

 

Σο ¨View_Mode¨ του Portlet2. 

Έρνληαο εηζάγεη θαη απνζεθεχζεη ζην “edit_mode” ηνπ Portlet2 δηάθνξα ελδηάκεζα ζεκεία 
ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) ζε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, πξνρσξάκε ζην “view_mode”.  
Σν αληίζηνηρν “.jsp” αξρείν πνπ θαζνξίδεη ην “view_mode” ηνπ Portlet2 (portlet2_view.jsp), έρεη 
κηα κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη “gDownloadUrl()” ηνπ αληηθεηκέλνπ “GMap2()”.  Απηή ε κέζνδνο 
δηαβάδεη ηνπο θφκβνπο (.xml nodes) απφ ην “.xml” αξρείν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην “click” 
ζην θνππί επηβεβαίσζεο εηζαγσγήο POIs θαη νλνκάδεηαη “Confirm Input Markers” ηνπ 
“edit_mode”, φπσο πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 Ο “.jsp” θψδηθαο ηνπ “view_mode” δηαβάδεη ην “.xml” αξρείν πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ην 
“edit_mode” θαη ηνπνζεηεί ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) πάλσ ζηνλ “google map”.   
Κάζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (marker ή POI) έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, ζχκθσλα 
κε ηνλ ηχπν ηνπ (δειαδή κπιε ρξψκα γηα Marker πνπ είλαη ηχπνπ “Client” θαη θφθθηλν ρξψκα 
γηα Marker πνπ είλαη ηχπνπ “Warehouse”).  Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί κε “click” πάλσ ζε έλα 
ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο λα δηαβάζεη κηα “ηακπέια” ή αιιηψο “εηηθέηα” γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ε νπνία πιεξνθνξεί ηνλ ρξήζηε γηα ην φλνκα  
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θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ (POI properties form).  Η αλάγλσζε θαη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_92.  Με “click” ζε θάζε 
ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI ή Marker) πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ “google map”, 
εκθαλίδεηαη κηα θφξκα ή αιιηψο θαξηέια κε πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (Marker ή 
POI), φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_92.  Με θιηθ ζε θάζε απεηθνληδφκελν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο, εκθαλίδεηαη ε θφξκα ηδηνηήησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν POI (POI properies form), 
φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_93. 

ρήκα_92.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet2.  Αλαπαξηζηά ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ ¨edit_mode¨.   
Γηάβαζκα ηνπ ¨.xml¨ αξρείνπ θαη παξνπζίαζε ησλ POIs ζηνλ ¨google map¨. (portlet2_view.jsp). 

 

Δπηπξφζζεηα, ην παξαθάησ ρήκα_93, εκθαλίδεη ηελ θφξκα ηδηνηήησλ ελφο ελδηάκεζνπ 
ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI, Marker), πξνβάιινληαο ην φλνκα (name), ηε δηεχζπλζε (address) 
θαη ηνλ ηχπν (type) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ.  Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε “click” ηνπ ρξήζηε 
πάλσ ζε έλα απνζεθεπκέλν ζεκείν ηνπ “google map”.  Δθείλε ηε ζηηγκή εκθαλίδεηαη κηα “.html”  
θφξκα κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.  Η εκθάληζε ηεο “.html” θφξκαο  
ηδηνηήησλ ηνπ θάζε POI γίλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο “click listener” θαη ηελ ππξνδφηεζε  
ζπλάξηεζεο απφθξηζεο (action handler), ε νπνία παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI, marker). 
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ρήκα_93.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet2.  Με ¨click¨ ζε θάζε απνζεθεπκέλν ελδηάκεζν ζεκείν  
ελδηαθέξνληνο (POI) παξνπζηάδεηαη κηα θόξκα κε ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 
(portlet2_view.jsp). 

 

Portlet_3:   Μετατροπή υντεταγμένων σε Διευθύνσεις (Convert 

Coordinates to Addresses – ¨Reverse Geocoding¨). 

Η θχξηα ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Portlet3 είλαη φηη αθνχ ν ρξήζηεο εηζάγεη θαη απνζεθεχζεη 
ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs), κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο απηψλ ησλ ζεκείσλ (geographic coordinates) ζε θαηαλνεηέο θαη αθξηβείο 
δηεπζχλζεηο (addresses) κε έλα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ έηζη, ψζηε ν ρξήζηεο λα κε ρξεηάδεηαη λα 
πιεθηξνινγεί ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ θάζε POI ή αιιηψο marker ζηελ “.JavaScript” θφξκα 
θαηαρψξεζεο POI (POI input form).  Με άιια ιφγηα, ζην Portlet3 κε ηε βνήζεηα 3 “.php scripts”  
βξίζθνπκε απηφκαηα ηηο δηεπζχλζεηο (addresses) γηα ην θάζε ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο  
(POI) πνπ έρνπκε θαηαρσξήζεη ζηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ.  Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 
θάπνησλ “.php scripts” πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.  Δπίζεο, ζην Portlet3  
παξνπζηάδνληαη ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη 
επηπιένλ πιεξνθνξίεο, φπσο ην φλνκα, ηνλ ηχπν θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε γηα ην θάζε POI κε 
ηε βνήζεηα κηαο θφξκαο ηδηνηήησλ γηα ην θάζε POI (POI properties form).  Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη 
λα ςάρλνπκε ηελ αθξηβή δηεχζπλζε θάζε ζεκείνπ, παξά κφλν λα ζηείινπκε “online” αίηεκα-
εξψηεζε ζηελ ππεξεζία “google geocoder” κέζσ “PHP/mySQL” θαη λα καο επηζηξαθνχλ νη 
αθξηβείο δηεπζχλζεηο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ γηα ην θάζε POI.  
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Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet3. 

Σν παξαθάησ ρήκα_94, καο δείρλεη ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet3.  ε απηφ  
ην ρήκα (ρήκα_94), θαίλεηαη έλα άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη δπν 
θνπκπηά, ηα νπνία ππξνδνηνχλ 2 “.php scripts” αληίζηνηρα.  Σν 1

ν
 θνπκπί νλνκάδεηαη  

“Reverse_Geocode_from_Google-Geocoder” θαη ην 2
ν
 θνπκπί νλνκάδεηαη  

“Confirm_Input_Markers”.  Καη ηα δπν θνπκπηά απνθέξνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ γεσγξαθηθψλ 
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θάζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI, marker) ζε δηεπζχλζεηο 
(convert geographic coordinates to addresses).  Δπίζεο, έλα άιιν “.php script” ππξνδνηείηαη 
ζηελ αξρή εηζαγσγήο ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs) κε ην “click” ηνπ ρξήζηε πάλσ 
ζηνλ άδεην “google map”. 

ρήκα_94.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet3 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ. (portlet3_edit.jsp). 

 

Πην αλαιπηηθά, ζην “edit_mode” ηνπ Portlet3, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ελδηάκεζα 
ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers), κέζσ ελφο “.php script” ζε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ.  
Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ην “click” πάλσ ζην άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη 
ζηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηελ “.JavaScript” θφξκα εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ 
(POI input form).  Με ην πνπ παηά ν ρξήζηεο “click” πάλσ ζηνλ “google map”, ν “.JavaScript” 
θψδηθαο ιακβάλεη ην “click event” ηνπ πνληηθνχ κέζσ ελφο “listener”, o νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 
ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ηεο “.html” θφξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ (POI input form ή 
Marker input form).  Απηφ θαίλεηαη ζην αθφινπζν ρήκα_95.  Μφιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη ηα  
πεδία ηεο θφξκαο θαη παηήζεη κε “click” ζην θνπκπί “Save & Close”, ηφηε ζην παξαζθήλην 
ελεξγνπνηείηαη έλα “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”.  Σν ζπγθεθξηκέλν  
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“.php script” εηζάγεη απηφκαηα ζηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ ην ελδηάκεζν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (POI) σο κηα εγγξαθή θαη απνζεθεχεη ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 
(geographic coordinates) θαη ηα πεξηερφκελα ησλ πεδίσλ θεηκέλνπ ηεο “.JavaScript” θφξκαο 
εηζαγσγήο (text fields) ηνπ θάζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ κέζα ζηελ “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ (POI 
input form).   

ρήκα_95.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet3 θαηά ηελ ζπκπιήξσζε θόξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ 
ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI – Μarker input form) θαη απνζήθεπζεο ηνπ POI κέζσ ¨PHP/mySQL¨.  
(portlet3_edit.jsp). 

 

Δθηφο απφ ηελ εηζαγσγή ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) θαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”, έρνπκε ηελ εθηέιεζε άιισλ 
δχν “.php scripts” ζην παξαζθήλην ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet_3.  ην “edit_mode” ηνπ Portlet3,  
ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates) ησλ 
θαηαρσξεκέλσλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs) ζε δηεπζχλζεηο (addresses).  Απηφ  
γίλεηαη, αθνχ ν ρξήζηεο θαηαρσξήζεη φια ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs), κέζσ ηεο 
θφξκαο θαηαρψξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο “click” ζην θνππί πνπ νλνκάδεηαη 
“Reverse_Geocode_from_Google-Geocoder”.  Σν ζπγθεθξηκέλν θνπκπί ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε 
ελφο “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlrevgeocode1_xml.php”.   

Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.php script” είλαη φηη 
αλνίγεη επηθνηλσλία κε ηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη φιεο ηηο γξακκέο 
ηνπ πίλαθα “markers”, θάλεη αλαδήηεζε ζε θάζε γξακκή ηνπ “mySQL” πίλαθα πνπ έρεη 
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απνζεθεπκέλα ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Μarkers) θαη μερσξίδεη εθείλα ηα 
πεδία (attributes) ηνπ “mySQL” πίλαθα πνπ έρνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ην “lat” θαη “lng”.  Απηά ηα  
δπν ζπλζέηνπλ έλα δεπγάξη γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (geographic coordinates).  Απηφ 
αθξηβψο θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”.  Δλψλεη ηα “lat” θαη “lng” θαη δεκηνπξγεί δεχγε 
γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ηα νπνία ηα ζηέιλεη κέζσ “HTTP Request” ζηνλ εμππεξεηεηή  
“google geocoder”.  ηε ζπλέρεηα, ην ζπγθεθξηκέλν “.php script” αλαιχεη ηελ απάληεζε πνπ 
παίξλεη απφ απηήλ ηελ ππεξεζία γεσγξαθηθήο θσδηθνπνίεζεο (google geocoder) (ιακβάλεη ηα 
ιεγφκελα JSON Objects) θαη θξαηά ηνπο “.xml” θφκβνπο (.xml nodes) πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
δηεχζπλζε.  Σέινο, εθηειεί έλα “.SQL update statement” ζηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ,  
ελεκεξψλνληαο ην πεδίν (attribute) πνπ νλνκάδεηαη “address” γηα ην αληίζηνηρν δεχγνο 
γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (“lat”, “lng” geographic coordinates).  Με ηελ εθηέιεζε ηνπ “SQL 
update statement” απφ ηε κεξηά ηνπ “.php script” ελλννχκε φηη θαη λα έρεη γξάςεη ν ρξήζηεο κηα 
δηεχζπλζε ιάζνο ζην πεδίν δηεχζπλζεο (address field), έρνπκε δηαγξαθή ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ 
δηεχζπλζεο θαη ελεκέξσζε ηνπ κε ηελ θαηλνχξηα αθξηβήο δηεχζπλζε απφ θαηαλεκεκέλν 
εμππεξεηεηή “google geocoder”.   

Σν παξαθάησ ρήκα_96, καο δείρλεη ηελ αλαπαξάζηαζε πέληε ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο (POIs) ζηνλ “google map”.  Γηα θάζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI,  
Marker) έρνπκε ζπκπιεξψζεη θφξκα εηζαγσγήο POI (POI input form) θαη έρνπκε παηήζεη ην 
θνπκπί “Save and Close”.  Σν ζπγθεθξηκέλν θνππί ελεξγνπνηεί ην “.php script” πνπ νλνκάδεηαη  
“phpsqlinfo_addrow.php”, φπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  ηε ζπλέρεηα 
παηάκε ην θνππί πνπ νλνκάδεηαη “Reverse_Geocode_from_Google-Geocoder”.  Σν 
ζπγθεθξηκέλν θνπκπί ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο άιινπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη  
“phpsqlrevgeocode1_xml.php”, φπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  Σέινο 
παηάκε ην θνπκπί, κε ην νπνίν επηβεβαηψλνπκε ηελ εηζαγσγή ησλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ θαη 
νλνκάδεηαη “Confirm Input Markers”.  To ηειεπηαίν θνπκπί εθηειεί ζην παξαζθήλην έλα άιιν 
“.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlajax_genxml3.php”.  Με απηφ ην “.php script”, φπσο έρνπκε 
αλαθέξεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Portlet3 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κεηαηξέπνπκε ηα 
απνζεθεπκέλα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) ηεο “mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ ζε 
“.xml” θφκβνπο (.xml nodes) θαη ηα απνζεθεχεη ζε έλα “.xml” αξρείν, ψζηε λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα  λα ηα δηαβάζεη θαη λα ηα πξνβάιιεη ην “view_mode” ηνπ Portlet3. 
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ρήκα_96.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet3, ζην νπνίν έρνπκε ζπκπιεξώζεη ηελ θόξκα εηζαγσγήο 
POIs θαη εηνηκαδόκαζηε λα παηήζνπκε ηα θνπκπηά 1 θαη 2, κε αληίζηνηρε εθηέιεζε ησλ ¨.php 
scripts¨. (portlet3_edit.jsp). 

 
Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πψο ιεηηνπξγεί ην 

“view_mode” ηνπ Portlet3, αιιά θαη ηε έμππλεο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη ζην παξαζθήλην 
κέζσ ηεο ππξνδφηεζεο “PHP/mySQL”.  

Σο ¨View_Mode¨ του Portlet3. 

ην “edit_mode” ηνπ Portlet3, φπσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 
απνζεθεχζακε δηάθνξα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) ζε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ,  
κεηαηξέςακε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates, “lat”-“lng” pairs) ζε  
δηεπζχλζεηο (addresses) θαη επίζεο κεηαηξέςακε ηηο εγγξαθέο ηεο “mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ 
ζε “.xml” αξρείν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάγλσζε θαη παξνπζίαζε απφ ην  
“view_mode” ηνπ Portlet3.  ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet3 αλαπαξίζηαληαη 
ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) πνπ  
δηαβάδνληαη απφ ην “.xml” αξρείν.  Σν αληίζηνηρν “.jsp” αξρείν πνπ θαζνξίδεη ην “view_mode” ηνπ  
Portlet3 (portlet3_view.jsp), έρεη κηα κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη “gDownloadUrl()” ηνπ αληηθεηκέλνπ 
“GMap2()” θαη δηαβάδεη ην “.xml” αξρείν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην “edit_mode”, φπσο 
πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 Ο θψδηθαο ηνπ “view_mode” ηνπ Portlet3 δηαβάδεη ην “.xml” αξρείν πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί 
απφ πάηεκα ηνπ θνπκηνχ “Confirm Input Markers” ζην “edit_mode”, φπσο αλαθέξακε ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, θαη ηνπνζεηεί ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) πάλσ  
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ζηνλ “google map”.  Κάζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (marker ή POI), έρεη  
ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ (ηχπνο POI: “Client” ή “Warehouse”).  Δπίζεο,  
ν ρξήζηεο κπνξεί κε “click” πάλσ ζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI, Marker), λα  
εκθαλίζεη κηα “ηακπέια” ή αιιηψο “εηηθέηα” ή αιιηψο “θαξηέια ηδηνηήησλ” γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI), ε νπνία ηνλ πιεξνθνξεί γηα ην φλνκα θαη ηελ αθξηβή 
δηεχζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ (POI) (POI properties form).  Η αλάγλσζε θαη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_97.  Με “click” ζε θάζε έλα  
ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI) πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ “google map”, εκθαλίδεηαη κηα 
“.html” θφξκα κε πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (Marker ή POI properties form), ε  
νπνία δείρλεη ηελ αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ θάζε ζεκείνπ (POI human readable address), φπσο 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_98. 

ρήκα_97.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ portlet3.  Αλαπαξηζηά ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ ¨edit_mode¨.   
Γηάβαζκα ηνπ ¨.xml¨ αξρείνπ θαη παξνπζίαζε ησλ POIs ζηνλ ¨google map¨ κε αθξηβήο δηεύζπλζε 
γηα ην θάζε ζεκείν POI. (portlet3_view.jsp). 
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ρήκα_98.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ portlet3.  Με ¨click¨ ζε θάζε απνζεθεπκέλν ελδηάκεζν ζεκείν  
ελδηαθέξνληνο (POI), παξνπζηάδεηαη κηα θόξκα ηδηνηήησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, κε ηελ 
αθξηβήο δηεύζπλζε (POI properties form).  (portlet3_view.jsp). 

 
Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πψο ιεηηνπξγεί ην 

“view_mode” ηνπ Portlet3, αιιά θαη ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ “google map” πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ηξηψλ “.php scripts” ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet3.   

Portlet_4:  Δρομολόγηση μέσα από Πολλαπλά Ενδιάμεσα ημεία 

Ενδιαφέροντος (Multipoint Directions, Adaptive Routing). 

Η θχξηα ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Portlet4 είλαη φηη αθνχ ν ρξήζηεο εηζάγεη, απνζεθεχζεη 
ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) ζε κηα “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, βξεη απηφκαηα ηηο 
δηεπζχλζεηο ηνπ θάζε ζεκείνπ (POI) (convert geographic coordinates to addresses – reverse 
geocoding), επηβεβαηψζεη ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) θαη ηα κεηαηξέςεη ζε 
“.xml” αξρείν, ζηε ζπλέρεηα ιακβάλεη νδεγίεο δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο (dynamic routing 
instructions). 

Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet4. 

Σν παξαθάησ ρήκα_99, καο δείρλεη ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet4.  ε απηφ  
ην ρήκα (ρήκα_99), θαίλεηαη έλα άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη δπν 
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θνππηά, ηα νπνία ππξνδνηνχλ ηελ εθηέιεζε 2 “.php scripts.  Σν 1
ν
 θνπκπί νλνκάδεηαη “Convert 

the Coordinates to Adressess” θαη ην 2
o
 θνπκπί νλνκάδεηαη “Confirm_Input_Markers”.  Καη ηα 2 

θνπκπηά απνθέξνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (geographic coordinates) 
ηνπ θάζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI, Μarker) ζε δηεπζχλζεηο (addresses).  
Δπίζεο, έλα άιιν “.php script” ππξνδνηείηαη ζηελ αξρή εηζαγσγήο ελδηάκεζσλ ζεκείσλ (POI 
input form)  κε ην “click” ηνπ ρξήζηε πάλσ ζηνλ άδεην “google map”. 

ρήκα_99.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet4 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ. (portlet4_edit.jsp). 

 

Πην αλαιπηηθά, ζην “edit_mode” ηνπ Portlet4, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ελδηάκεζα 
ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) κέζσ ελφο “.php script” ζε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ.  
Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ην “click” πάλσ ζην άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη 
ζηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηελ “.JavaScript” θφξκα εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ 
(POI input form).  Με ην πνπ παηά ν ρξήζηεο “click” πάλσ ζηνλ “google map”, ν “.JavaScript”  
θψδηθαο ιακβάλεη ην “click event” ηνπ πνληηθνχ κέζσ ελφο “click listener”, o νπνίνο κε ηε ζεηξά 
ηνπ ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ηεο “.html” θφξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ (POI input form 
ή Marker input form).  Απηφ θαίλεηαη ζην αθφινπζν ρήκα_100.  Μφιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη 
ηα πεδία ηεο θφξκαο θαη παηήζεη κε “click” ζην θνπκπί “Save & Close”, ηφηε ζην παξαζθήλην 
ελεξγνπνηείηαη έλα “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”.  Σν ζπγθεθξηκέλν 
“.php script” εηζάγεη απηφκαηα ζηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ ην ελδηάκεζν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (POI) σο κηα εγγξαθή ζε έλαλ “mySQL” πίλαθα θαη απνζεθεχεη ηηο γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates) θαη ηα πεξηερφκελα ησλ πεδίσλ θεηκέλνπ ηεο θφξκαο 
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(text fields) ηνπ θάζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POIs Attributes) κέζα ζηνλ πίλαθα 
“markers” ηεο “mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ.   

ρήκα_100.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet4 θαηά ηελ ζπκπιήξσζε θόξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ 
ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI, Marker) θαη απνζήθεπζεο ηνπ κέζσ ¨PHP/mySQL¨. (portlet4_edit.jsp). 

 

Δθηφο απφ ηελ εηζαγσγή ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) θαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”, έρνπκε ηελ εθηέιεζε άιισλ 
δχν “.php scripts”.  ην “edit_mode” ηνπ Portlet4 ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο 
γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates – “lat”, “lng” pairs) ησλ θαηαρσξεκέλσλ 
ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs) ζε δηεπζχλζεηο (addresses).  Απηφ γίλεηαη, αθνχ ν 
ρξήζηεο θαηαρσξήζεη ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, κέζσ ηεο θφξκαο θαηαρψξεζεο 
POIs (POIs Input Form) θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο “click” ζην θνππί πνπ νλνκάδεηαη “Convert  
the Coordinates to Adressess”.  Σν ζπγθεθξηκέλν θνπκπί ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο “.php  
script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlrevgeocode1_xml.php”. 

Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.php script” είλαη φηη 
αλνίγεη επηθνηλσλία κε ηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη φιεο ηηο γξακκέο 
ηνπ πίλαθα “markers”, θάλεη αλαδήηεζε ζε θάζε γξακκή ηνπ “mySQL” πίλαθα πνπ έρεη 
απνζεθεπκέλα ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) θαη μερσξίδεη εθείλα ηα 
πεδία (attributes) πνπ έρνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ην “lat” θαη “lng”.  Απηά ηα δπν πεδία ζπλζέηνπλ 
έλα δεπγάξη γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (geographic coordinates – “lat”, “lng” pairs).  Απηφ  
αθξηβψο θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”.  Δλψλεη ηα πεδία “lat” θαη “lng” θαη δεκηνπξγεί δεχγε 
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γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (“lat”, “lng” pairs), ηα νπνία ηα ζηέιλεη κεζσ “HTTP Request” ζηνλ  
εμππεξεηεηή “google geocoder”.  ηε ζπλέρεηα, ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”, αλαιχεη ηελ 
απάληεζε πνπ παίξλεη απφ απηήλ ηελ ππεξεζία γεσγξαθηθήο θσδηθνπνίεζεο θαη θξαηά ηνπο 
“.xml” θφκβνπο (.xml nodes) πνπ έρνπλ ζρέζε κε δηεχζπλζε (address).  Σέινο, εθηειεί έλα “SQL 
update statement” ζηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, ελεκεξψλνληαο ην πεδίν (attribute) πνπ 
νλνκάδεηαη “address” γηα ην αληίζηνηρν δεχγνο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (“lat”, “lng” pair).  Με  
ηελ εθηέιεζε ηνπ “update statement” απφ ηε κεξηά ηνπ “.php script”, ελλννχκε φηη ζε πεξίπησζε 
πνπ ν ρξήζηεο έρεη γξάςεη ιάζνο κηα δηεχζπλζε ζην πεδίν δηεχζπλζεο, έρνπκε δηαγξαθή ηεο 
ηηκήο ηνπ πεδίνπ δηεχζπλζεο θαη ελεκέξσζε ηνπ κε ηελ θαηλνχξηα αθξηβήο δηεχζπλζε.   

Σν παξαθάησ ρήκα_101, καο δείρλεη ηελ αλαπαξάζηαζε πέληε ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο ζηνλ “google map”.  Γηα θάζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI, 
Marker),   έρνπκε ζπκπιεξψζεη θφξκα εηζαγσγήο POI (POI input form) θαη έρνπκε παηήζεη ην 
θνπκπί “Save and Close”.  Σν ζπγθεθξηκέλν θνππί ελεξγνπνηεί ην “.php script” πνπ νλνκάδεηαη 
“phpsqlinfo_addrow.php”, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  ηε ζπλέρεηα 
παηάκε ην θνππί πνπ νλνκάδεηαη “Convert the Coordinates to Adressess”.  Σν ζπγθεθξηκέλν  
θνπκπί ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο “.php script” πνπ νλνκάδεηαη  
“phpsqlrevgeocode1_xml.php”, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  Σέινο 
παηάκε ην θνπκπί, κε ην νπνίν επηβεβαηψλνπκε ηελ εηζαγσγή ησλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ θαη 
νλνκάδεηαη “Confirm Input Markers”.  To ηειεπηαίν θνπκπί εθηειεί ζην παξαζθήλην έλα άιιν 
“.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlajax_genxml3.php”.  Με ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”, 
φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Portlet3 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,  
κεηαηξέπνπκε ηα απνζεθεπκέλα POIs ζε “.xml” θφκβνπο (.xml nodes) θαη ηα απνζεθεχνπκε ζε 
έλα “.xml” αξρείν, ψζηε αξγφηεξα λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα εμαρζνχλ νη νδεγίεο 
δξνκνιφγεζεο απφ ην “view_mode” ηνπ Portlet4. 

ρήκα_101.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet4, ζην νπνίν έρνπκε ζπκπιεξώζεη ηελ θόξκα εηζαγσγήο 
POIs (POIs input forms) θαη εηνηκαδόκαζηε λα παηήζνπκε ηα θνπκπηά 1 θαη 2. (portlet4_edit.jsp). 
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Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πψο ιεηηνπξγεί ην 
“edit_mode” ηνπ Portlet4, αιιά θαη ηηο “έμππλεο” ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη ζην παξαζθήλην 
κέζσ ηεο “PHP/mySQL”.  

Σο ¨View_Mode¨ του Portlet4. 

ην ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet4, φπσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο,  
απνζεθεχζακε δηάθνξα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) ζε “mySQL” βάζε  
δεδνκέλσλ, κεηαηξέςακε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates) ζε  
δηεπζχλζεηο (addresses) θαη επίζεο κεηαηξέςακε ηηο εγγξαθέο ηεο “mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ  
ζε “.xml” αξρείν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάγλσζε θαη εμαγσγή νδεγηψλ 
δξνκνιφγεζεο (routing instructions) απφ ην “view_mode” ηνπ Portlet4.  ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Portlet4 αλαπαξίζηαληαη ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) ηα 
POIs πνπ δηαβάδνληαη απφ ην “.xml” αξρείν θαη απηά ηα POIs θαίλνληαη σο Markers ηνπ 
αληηθεηκέλνπ “GDirections()”.  Σν αληίζηνηρν “.jsp” αξρείν πνπ θαζνξίδεη ην “view_mode” ηνπ  
Portlet4 (portlet4_view.jsp), έρεη κηα κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη “gDownloadUrl()” ηνπ αληηθεηκέλνπ 
“GMap2()” θαη δηαβάδεη ην “.xml” αξρείν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην “edit_mode”, φπσο  
πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δηαβάδεη ηνπο “.xml”  
θφκβνπο (.xml nodes) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.xml” αξρείνπ, φπσο είλαη ηα πεδία “address”, “type”,  
“name” θαη ζπλδέεη ηνπο θφκβνπο “lat”, “lng” σο έλα ζεκείν πνπ νλακάδεηαη point (δειαδή point 
είλαη έλα δεχγνο απφ “lat”, ”lng”).  Απηή ε κεηαβιεηή “point” απνζεθεχεηαη ζε πίλαθα γηα φζεο 
θνξέο αλαγλψζνπκε ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers).  

 Ο θψδηθαο ηνπ “view_mode” γηα ην Portlet4 πεξηέρεη ηε κέζνδν “loadFromWaypoints()”  
ηνπ αληηθεηκέλνπ “GDirections()”.  Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ιακβάλεη σο είζνδν ηα POIs (series 
of waypoints) θαη ζηέιλεη ζηελ ππεξεζία “google geocoder” έλα εξψηεκα (query string) κε ηα 
ζεκεία (waypoints), απφ ηα νπνία ζα πεξάζεη ην κεηαθηλνχκελφ καο αληηθείκελν (Moving  
Object, MO).  Σν ειάρηζην πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν “.JavaScript” θψδηθαο γηα λα ιάβνπκε ηηο 
νδεγίεο δξνκνιφγεζεο (routing directions) είλαη έλα αληηθείκελν “GDirections()”, έλα αληηθείκελν  
“GMap2()” θαη έλα “<div element>”. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δξνκνιφγεζεο (direction results) πνπ έξρνληαη σο απάληεζε απφ 
ηελ ππεξεζία ηνπ εμππεξεηεηή “google geocoder”, έξρνληαη σο πνιιαπιά αληηθείκελα  
“GRoute()”, ηα νπνία αλήθνπλ ζην αληηθείκελν “GDirections()”.  Πην ζπγθεθξηκέλα, έξρεηαη έλα 
αληηθείκελν “GRoute()” γηα θάζε έλα δεπγάξη ζεκείσλ (pair of waypoints).  Δπίζεο, θάζε  
“GRoute()” αληηθείκελν απνηειείηαη απφ πνιιαπιά “GStep()” αληηθείκελα.  Οη νδεγίεο 
δξνκνιφγεζεο πνπ επηζηξέθνπλ (returned multipoint directions) παξνπζηάδνληαη σο:  

 Μηα δξνκνιφγεζε απφ πνιιαπιέο γξακκέο (polyline route) θαη πνπ εκθαλίδεηαη ζην 
αληηθείκελν ηνπ ράξηε (“GMap2()” Object), κέζσ ελφο “<div> element”, φπσο θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ρήκα_102.  Η polyline θαίλεηαη κε κπιε ρξψκα ζηνλ “google map” ηνπ 
παξαθάησ ρήκαηνο_102. 

 Οδεγίεο θεηκέλνπ (textual directions) πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ελφο “<div> element”, 
δίπια ζην “<div> element” πνπ παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο. 
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ρήκα_102.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet4.  Αλαπαξηζηά ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ ¨edit_mode¨.   
Γηάβαζκα ηνπ ¨.xml¨ αξρείνπ κε ηα POIs θαη εκθάληζε δπλακηθήο δξνκνιόγεζεο (dynamic routing), 
ηόζν κε κνξθή κπιε γξακκώλ δξνκνιόγεζεο, όζν θαη νδεγηώλ δξνκνιόγεζεο. 
(portlet4_view.jsp). 
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ρήκα_103.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet4.  Με ¨click¨ ζε θάζε απνζεθεπκέλν ελδηάκεζν ζεκείν  
ελδηαθέξνληνο παξνπζηάδεηαη έλα ππν-παξάζπξν πνπ απνκνλώλεη ηελ πεξηνρή γύξσ από ην 
ζπγθεθξηκέλν Marker θαη καο ηελ δείρλεη ζε zoom. (portlet3_view.jsp). 

 
Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πψο ιεηηνπξγεί ην 

“view_mode” ηνπ Portlet4, αιιά θαη ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ “google map” πνπ  
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ηξηψλ “.php scripts” ηνπ “edit_mode”.  Σν πξνεγκέλν 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Portlet (Portlet4) είλαη φηη ν εμππεξεηεηήο “google  
directions” απνθξίλεηαη ζηα “HTTP Requests”, έρνληαο ζηε δνκή ηνπ έλαλ αιγφξηζκν  
δξνκνιφγεζεο (rooting algorithm), φπσο αλαθέξεη ε παξαθάησ παξάγξαθνο. 

Αλγόρυθμος Δρομολόγης (Routing Algorithm) για το ¨View_Mode¨ του Portlet4. 

ην “view_mode” ηνπ Portlet4 ρξεζηκνπνηνχκε ηoλ νιγφξηζκν ππνινγηζκνχ δξνκνιφγεζεο 
(routing) ηνπ αληηθεηκέλνπ “GDirections()”.  Σν ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (“GDirections()”),  
απνηειεί κέξνο ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο εθαξκνγψλ ηνπ “Google Map Service API”,  
ζρεηηθά κε παξνρή θαηεπζχλζεσλ (Google Directions API, Google Directions Application 
Programming Interface).  Σν ζπγθεθξηκέλν API είλαη κηα ππεξεζία πνπ ππνινγίδεη θαηεπζχλζεηο 
(directions) αλάκεζα ζε ηνπνζεζίεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα “HTTP αίηεκα” (HTTP request).  Οη 
νδεγίεο δξνκνιφγεζεο (routing directions) κπνξεί λα θαζνξίδνπλ ηνπνζεζίεο, πξννξηζκνχο θαη 
ελδηάκεζα ζεκεία (origins, destinations and waypoints), είηε σο ζεηξέο θεηκέλνπ (text strings), 
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φπσο είλαη νη ζεηξέο θεηκέλνπ “Chicago, IL" ή "Darwin, NSW, Australia", είηε σο γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο κε δεχγε ζε “lat/lng” (latitude/longitude coordinates).  Σν “Directions API” κπνξεί 
λα επηζηξέςεη δξνκνινγήζεηο πνιιαπιψλ ηκεκάησλ (multi-part directions) κε ηε ρξήζε κηαο 
ζεηξάο απφ ελδηάκεζα ζεκεία (waypoints). 

 Απηή ε ππεξεζία (Google Directions API Service), έρεη ζρεδηαζηεί γηα ππνινγηζκφ 
θαηεπζχλζεσλ γηα ζηαηηθέο δηεπζχλζεηο (static addresses) γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηερνκέλνπ 
εθαξκνγψλ ζε έλαλ ράξηε.  Απηή ε ππεξεζία δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απνθξίλεηαη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε είζνδν δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε (real time user input).  Γηα δπλακηθνχο 
ππνινγηζκνχο θαηεπζχλζεσλ (dynamic directions calculations), ν ππνινγηζκφο θαηεπζχλζεσλ  
(directions) απνηειεί εξγαζία θαηαλάισζεο ρξφλνπ θαη πφξσλ (time and resource intensive 
task).  Δπίζεο, είλαη εθηθηφ λα γίλεη ν ππνινγηζκφο γλσζηψλ δηεπζχλζεσλ εθείλε ηε ζηηγκή θαη 
απνζήθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε κηα πξνζσξηλή κλήκε (temporary cache). [Πεγή: Ι9]. 

Ωο πξνο ηα αηηήκαηα (HTTP Requests) πνπ ζηέιλεη ην αληηθείκελν “GDirections()” πξνο  
ηελ ππεξεζία “google directions”, ζχκθσλα κε ην “Directions API”, κηα αίηεζε (HTTP Request) 
είλαη έλα “HTTP URL” κε ηελ αθφινπζε κνξθή: 

http://maps.google.com/maps/api/directions/output?parameters 

Όπνπ ε απφθξηζε (output) απφ ηελ ππεξεζία “google directions” κπνξεί λα είλαη: 

 Έλα αληηθείκελν “json”, φπνπ θαζνξίδεη ηελ απφθξηζε ζε κνξθή “JavaScript Object 
Notation, JSON”.  Γηα ην ζχζηεκα ηεο εξγαζίαο καο επηιέγνπκε ε απφθξηζε λα είλαη ζε 
αληηθείκελν “JSON”. 

 Έλα αληηθείκελν ζε “.xml” πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απφθξηζε σο “.XML”. 

Η “HTTP Request” πνπ απνζηέιιεη ην αληηθείκελν “GDirections()” ζπλνδεχεηαη απφ 
ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο αίηεζεο (HTTP request parameters).  Απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 
παξάκεηξνη, ελψ άιιεο είλαη πξνεξαηηηθέο παξάκεηξνη.  ηελ παξαθάησ ιίζηα, ζα αλαθέξνπκε 
πνηεο παξακέηξνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην “view_mode” ηνπ Portlet4.  Όπσο ζπκβαίλεη  
ζηα URLs, φιεο νη παξάκεηξνη ρσξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ραξαθηήξα “&”.  Η ιίζηα ησλ 
παξακέηξσλ θαη ησλ πηζαλψλ ηηκψλ ηνπο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ ιίζηα.  Σν “Directions API” 
θαζνξίδεη κηα αίηεζε θαηεπζχλζεσλ (directions request) κε ηε ρξήζε ησλ αθφινπζσλ URL   
παξακέηξσλ θαη αλαθέξνπκε πσο ην αμηνπνηήζακε ζην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο. 

 “origin” (ππνρξεσηηθή παξάκεηξνο).  Απηή ε παξάκεηξνο απνηειεί ηε δηεχζπλζε 
(address) ή ηελ ηηκή θεηκέλνπ κε ζπληεηαγκέλεο ζε δεχγε “latitude/longitude”, απφ ην 
νπνίν ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε θαηεπζχλζεηο (directions). 

 “destination” (ππνρξεσηηθή παξάκεηξνο).  Απνηειεί ηε δηεχζπλζε ή αιιηψο ηελ ηηκή 
θεηκέλνπ κε “lat/lng” (textual latitude/longitude value), πξνο ηελ νπνία ζέινπκε λα 
ππνινγίζνπκε θαηεπζχλζεηο (directions).  Γηα ηηο 2 παξαπάλσ παξακέηξνπο 
ρξεζηκνπνηνχκε έλα “.xml” αξρείν γηα λα ηηο εηζάγνπκε κέζα ζην “HTTP Request” πνπ ζα 
απνζηείινπκε ζηελ ππεξεζία “google directions”. 

 “mode” (πξνεξαηηηθή παξάκεηξνο).  Καζνξίδεη πνηoλ ηξφπν κεηαθνξάο (mode of 
transport) ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε φηαλ αηηνχκαζηε ππνινγηζκφ θαηεπζχλζεσλ (directions).  
Γηα ην “Project Web Site” ηεο εξγαζίαο καο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο νδεγίεο νδήγεζεο 
(driving directions) κε ηε ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (road network). 

 “waypoints” (πξνεξαηηηθή παξάκεηξνο).  Η ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο θαζνξίδεη έλαλ  
πίλαθα απφ ελδηάκεζα ζεκεία (array of waypoints).  Σα ελδηάκεζα ζεκεία (waypoints), 
κεηαβάιινπλ κηα δξνκνιφγεζε (route) κε ηελ παξαγσγή δξνκνιφγεζεο (routing), κέζα  
απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο (locations).  Έλα ελδηάκεζν ζεκείν (waypoint) 
θαζνξίδεηαη είηε σο κηα ζπληεηαγκέλε ζε “lat/ln” (latitude/longitude coordinate), είηε σο κηα  
δηεχζπλζε (address), ε νπνία ζα θσδηθνπνηεζεί γεσγξαθηθά ζε ζπληεηακέλεο  
(geocoded).  Γηα ην project ηεο εξγαζίαο καο, ε εηζαγσγή ησλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ  
(waypoints) πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο πίλαθα κε δεχγε ζπληεηαγκέλσλ 
γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ ζε κνξθή “lat/lng”.  Η δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ησλ ελδηάκεζσλ  
ζεκείσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάγλσζε ηνπ ελφο “.xml” αξρείνπ πνπ έρεη 
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θαηαζθεπαζηεί ζην “edit_mode” ηνπ Portlet4 θαη ζηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο κε ηα ελδηάκεζα 
ζεκεία (waypoints) θνξηψλεηαη ζηε κέζνδν “loadFromWaypoints()” ηνπ αληηθεηκέλνπ 
“GDirections()”, ψζηε λα απνζηαιεί ην “HTTP Request” πξνο ηελ ππεξεζία “google 
directions”    

 “alternatives” (πξνεξαηηηθή παξάκεηξνο).  Δάλ ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο έρεη αιεζήο 
ηηκή, ζεκαίλεη φηη ε ππεξεζία “Directions” κπνξεί λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο δξνκνιφγεζεο (route alternative) ζηελ απάληεζε ηεο ππεξεζίαο 
“google directions”.  Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη κε ηελ παξνρή ελαιιαθηηθψλ 
δξνκνινγήζεσλ (route alternatives) κπνξεί λα απνθέξνπλ αχμεζε ζηνλ ρξφλν 
απφθξηζεο ηνπ εμππεξεηεηή “google directions”. 

 “avoid” (πξνεξαηηηθή παξάκεηξνο).  Η ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο θαζνξίδεη φηη νη 
ππνινγηδφκελεο δξνκνινγήζεηο (routes) ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ελδεδεηγκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά (indicated features).  Κπξίσο, απηή ε παξάκεηξνο ππνζηεξίδεη ηηο 
αθφινπζεο 2 παξακέηξνπο:  Η 1

ε
 είλαη ε παξάκεηξνο δηφδηα (tolls) πνπ θαζνξίδεη φηη ε 

ππνινγηδφκελε δξνκνιφγεζε (calculated route) ζα πξέπεη λα απνθχγεη δηφδηα θαη 
γέθπξεο (toll roads/bridges).  Η 2

ε
 είλαη ε παξάκεηξνο θεληξηθψλ ιεσθφξσλ (highways) 

πνπ θαζνξίδεη φηη ε ππνινγηδφκελε δξνκνιφγεζε (calculated route) ζα πξέπεη λα 
απνθχγεη θεληξηθέο ιεσθφξνπο (highways). 

 “language” (πξνεξαηηηθή παξάκεηξνο).  Δίλαη ε γιψζζα ησλ απνηειεζκάησλ απφθξηζεο 
απφ ηελ ππεξεζία “google directions”.  Η ππεξεζία “Directions” επηρεηξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γιψζζα ηνπ πεξηεγεηή ηζηνχ (native language of the browser). 

 “sensor” (πξνεξαηηηθή παξάκεηξνο).  Η ζπγθεθξηκέλε  παξάκεηξνο θαζνξίδεη εάλ ην 
αίηεκα δξνκνιφγεζεο (directions request) έξρεηαη απφ κηα ζπζθεπή κε αηζζεηήξα 
ηνπνζεζίαο (location sensor).  Απηή ε παξάκεηξνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηηκή “true” ή  
“false”. 

Portlet_5:  Μετατροπή Διευθύνσεων σε υντεταγμένες (Convert 

Addresses to Geographic Coordinates, Geocoding). 

Η θχξηα ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Portlet5 είλαη φηη αθνχ ν ρξήζηεο εηζάγεη θαη απνζεθεχζεη ηα 
ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POI), κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ POIs (human 
readable addresses) ζε ζπληεηαγκέλεο απηψλ ησλ ζεκείσλ (geographic coordinates, δειαδή  
“lat”-“lng” pairs) κε έλα θιηθ έηζη, ψζηε ν ρξήζηεο λα κε ρξεηάδεηαη αλαδεηά κε γξαθηθφ ηξφπν ηηο 
ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates) γηα ην θάζε POI ή αιιηψο Marker θαηά ηε δηάξθεηα 
θαηαρψξεζεο ησλ POIs.  Μεηά απφ ηελ απηφκαηε εχξεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ γηα  
θάζε δηεχζπλζε ηνπ POI (POI address), ν ρξήζηεο επηβεβαηψλεη ηελ επηινγή ηνπ.  Με άιια 
ιφγηα, ζην portlet5 κε ηε βνήζεηα εθηέιεζεο ζην παξαζθήλην ηξηψλ “.php scripts” βξίζθνπκε  
απηφκαηα ηηο ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates, ”lat”-“lng” pairs) γηα ην θάζε ελδηάκεζν  
ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI, Marker) πνπ έρνπκε θαηαρσξήζεη ζηε “.mySQL”  βάζε δεδνκέλσλ.  
Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 3 “.php scripts” πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.  
Δπίζεο, ζην Portlet5 παξνπζηάδνληαη ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) πάλσ ζην 
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε POI,  
φπσο ην φλνκα, ηνλ ηχπν θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε γηα ην θάζε POI κε ηε βνήζεηα κηαο 
(.JavaScript) θφξκαο ηδηνηήησλ (POI properties form).  Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα ςάρλνπκε γηα ηηο 
αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο θάζε POI, παξά κφλν λα ζηείινπκε έλα online “.HTTP“ αίηεκα-εξψηεζε  
ζηελ ππεξεζία “google geocoder”, κέζσ “PHP/mySQL” θαη λα καο επηζηξαθνχλ νη αθξηβείο  
γεσγξαθηθέο ζπληεηαγέλεο γηα ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ησλ POIs.  
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Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet5. 

Σν παξαθάησ ρήκα_104, καο δείρλεη ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet5.  ε απηφ  
ην ρήκα_104, θαίλεηαη έλα άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη δπν θνπκπηά, ηα 
νπνία ππξνδνηνχλ ηελ εθηέιεζε 2 “.php scripts”.  Σν 1

ν
 θνπκπί νλνκάδεηαη 

“Geocode_from_Google-Geocoder” θαη ην 2
o
 θνπκπί νλνκάδεηαη “Confirm_Input_Markers”.  Καη 

ηα 2 θνπκπηά  απνθέξνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ δηεπζχλζεσλ (addresses) ζε γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο  (geographic coordinates) γηα ην θάζε έλα αληίζηνηρν ελδηάκεζν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (POI ή αιιηψο Μarker).  Δπίζεο, έλα άιιν “.php script” ππξνδνηείηαη φηαλ ν 
ρξήζηεο παηήζεη ην θνππί “Save & Close” ζηελ “.JavaScript” θφξκα εηζαγσγήο ελδηάκεζσλ 
ζεκείσλ (POI input form), ε νπνία εκθαλίδεηαη κεηά απφ ην “click” πάλσ ζηνλ άδεην “google 
map”. 

ρήκα_104.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet5 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ. (portlet5_edit.jsp). 

 

Πην αλαιπηηθά, ζην “edit_mode” ηνπ Portlet5, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ελδηάκεζα 
ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers), κέζσ ελφο “.php script” ζε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ.  
Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ην “click” πάλσ ζην άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη  
ζηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηελ “.JavaScript” θφξκα εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ 
(POI input form).  Με ην πνπ παηά ν ρξήζηεο “click” πάλσ ζηνλ “google map”, ν “.JavaScript”  
θψδηθαο ιακβάλεη ην “click event” ηνπ πνληηθνχ κέζσ ελφο “click listener”, o νπνίνο κε ηε ζεηξά 
ηνπ ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ηεο “.html” θφξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ (POI input form 
ή Marker input form).  Απηφ θαίλεηαη ζην αθφινπζν ρήκα_105.  Μφιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη 
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ηα πεδία ηεο θφξκαο θαη παηήζεη κε click ζην θνπκπί “Save & Close”, ηφηε ζην παξαζθήλην 
ελεξγνπνηείηαη έλα “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”.  Σν ζπγθεθξηκέλν 
“.php script” εηζάγεη απηφκαηα ζηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ ην ελδηάκεζν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (POI) σο κηα εγγξαθή ζε έλαλ “.mySQL” πίλαθα θαη απνζεθεχεη ηηο γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates) θαη ηα πεξηερφκελα ησλ πεδίσλ θεηκέλνπ ηεο θφξκαο 
(text fields) ηνπ θάζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POIs Attributes) κέζα ζηελ “.mySQL” 
βάζε δεδνκέλσλ.  Απηφ πνπ γλσξίδνπκε ζηελ θφξκα θαηαρψξεζεο POI (POI input form) είλαη ε 
αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ POI (POI address).  ηνλ “.mySQL” πίλαθα, φκσο απνζεθεχνληαη νη 
ιάζνο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (“lat”-“lng” pairs) πνπ είλαη ην ζεκείν πάλσ ζην 
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν πνπ θάλακε “click”.  Πξνο ζηηγκήλ, ην κφλν ζσζηφ πνπ έρνπκε 
απνζεθεπκέλν ζηνλ “.mySQL” πίλαθα είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ θάζε POI.  

ρήκα_105.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet5 θαηά ηελ ζπκπιήξσζε θόξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ 
ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI, Marker) θαη απνζήθεπζεο ηνπ κέζσ ¨PHP/mySQL¨. (portlet5_edit.jsp). 

 

Δθηφο απφ ηελ εηζαγσγή ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) θαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”, έρνπκε ηελ εθηέιεζε άιισλ 
δχν “.php scripts”.  Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ POIs κφλν νη δηεπζχλζεηο (POI addresses) είλαη 
ζσζηέο.  Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θάζε POI (POI geographic coordinates) πνπ  
απνζεθεχνληαη απηφκαηα είλαη ιάζνο, αιιά απηφ γίλεηαη κφλν πξνζσξηλά, γηαηί αλαιακβάλεη ηε 
ζθπηάιε έλα άιιν “.php script” πνπ νλνκάδεηαη phpsqlgeocode_xml.php.  ην “edit_mode” ηνπ 
Portlet5 ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο απνζεθεπκέλεο ζηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ 
δηεπζχλζεηο ηνπ θάζε POI (POI addresses) ζε αληίζηνηρεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα ην  
θάζε έλα αληίζηνηρν POI (POI geographic coordinate, “lat”-“lng” pair).  Απηφ γίλεηαη, αθνχ ν 
ρξήζηεο θαηαρσξήζεη ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs), κέζσ ηεο θφξκαο 
θαηαρψξεζεο POIs (POIs Input Form) θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο “click” ζην θνππί πνπ 
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νλνκάδεηαη “Geocode_from_Google-Geocoder”.  Σν ζπγθεθξηκέλν θνπκπί ππξνδνηεί ηελ 
εθηέιεζε ελφο “.php  script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlgeocode_xml.php”. 

Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.php script” είλαη φηη 
αλνίγεη επηθνηλσλία κε ηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη φιεο ηηο γξακκέο 
ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers”, θάλεη επηινγή ζε θάζε γξακκή ηνπ “.mySQL” πίλαθα πνπ έρεη 
απνζεθεπκέλα ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) θαη μερσξίδεη εθείλα ηα 
πεδία (attributes) πνπ έρνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ην “address”.  ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε γξακκή 
πνπ επηιέγεη πξνρσξά ζε αιιαγή (.SQL Update Statement) ησλ πεδίσλ ”lat” θαη “lng” γηα ην 
αληίζηνηρν “id” ηνπ θάζε POI.  Με άιια ιφγηα, ην “.php script” πνπ νλνκάδεηαη 
“phpsqlgeocode_xml.php” ζαξψλεη ηελ θάζε γξακκή ηνπ “mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη  
“markers” θαη θσδηθνπνηεί ηελ θάζε δηεχζπλζε (address) ζε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (“lat”-
“lng” pairs).  H φιε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ δηεπζχλζεσλ ζε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 
νλνκάδεηαη “geocoding”.   

Απηφ αθξηβψο θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”.  Αλαδεηά ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ 
“address” ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers”, ζπγθεληξψλεη ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ζε πίλαθα, 
θσδηθνπνηεί (geocode) ηηο δηεπζχλζεηο, ζηέιλνληαο κέζσ “HTTP Request” ζηνλ εμππεξεηεηή  
“google geocoder” αηηήκαηα θσδηθνπνίεζεο δηεπζχλζεσλ.  ηε ζπλέρεηα, ιακβάλεη ηελ 
θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία (geocoded info), πξνρσξά ζε δηαίξεζε (split) ηεο επηζηξεθφκελεο 
παξακέηξνπ “coordinates”, ε νπνία πεξηέρεη ην δεχγνο ησλ “lat” θαη “lng” γηα ην αληίζηνηρν “id” 
ηεο δηεχζπλζεο (address).  Η παξάκεηξνο “coordinates” δηαηξείηαη ζε ηηκέο ησλ  πεδίσλ “lat” θαη  
“lng” γηα ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο.  ηε ζπλέρεηα, ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”, θάλεη 
ελεκέξσζε, εθηειψληαο έλα “.SQL update statement” ζηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ θαη έηζη 
ελεκεξψλνληαη ηα πεδία (fields or attributes) πνπ νλνκάδνληαη “lat” θαη “lng” κε ηηο αληίζηνηρεο 
θσδηθνπνηεκέλεο ηηκέο (geocoded “lat”, “lng” values) ησλ αληίζηνηρσλ “addresses” ησλ POIs 
(POIs adresses). 

Σν παξαθάησ ρήκα_106, καο δείρλεη ηελ αλαπαξάζηαζε πέληε ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο ζηνλ “google map” (1 POI ηχπνπ ”Warehouse” θαη 4 POIs ηχπνπ “Client”).  Γηα 
θαζέλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI, Marker), έρνπκε ζπκπιεξψζεη ηελ “.JavaScript”  
θφξκα εηζαγσγήο POI (POI input form) θαη έρνπκε παηήζεη ην θνπκπί “Save and Close”.  Σν 
ζπγθεθξηκέλν θνππί ελεξγνπνηεί ηελ εθηέιεζε ηνπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη 
“phpsqlinfo_addrow.php” θαη  απνζεθεχεη ηα POIs ζηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ, φπσο  
αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  ηε ζπλέρεηα, παηάκε ην θνππί πνπ νλνκάδεηαη  
“Geocode_from_Google-Geocoder”.  Σν ζπγθεθξηκέλν  θνπκπί ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο 
“.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlgeocode_xml.php”, ην νπνίν θάλεη “geocoding” ζηε 
δηεχζπλζε ηνπ θάζε POI (POI address) θαη ελεκεξψλεη ηελ “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο 
ζσζηά δεχγε “lat” θαη “lng” γηα ην θάζε έλα αληίζηνηρν POI, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ ακέζσο  
πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  Σέινο, παηάκε ην θνπκπί, κε ην νπνίν επηβεβαηψλνπκε ηελ 
εηζαγσγή ησλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ θαη νλνκάδεηαη “Confirm Input Markers”.  To ηειεπηαίν  
”.JavaScript” θνπκπί εθηειεί ζην παξαζθήλην έλα άιιν “.php script” πνπ νλνκάδεηαη  
“phpsqlajax_genxml3.php”.  Με ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ 
παξνπζίαζε ησλ portlet_3&4, κεηαηξέπνπκε ηα απνζεθεπκέλα POIs ζε “.xml” θφκβνπο (“.xml  
nodes”) θαη ηα απνζεθεχνπκε ζε έλα “.xml” αξρείν, ψζηε αξγφηεξα, ζην “view_mode” ηνπ 
Portlet5 (portlet5_view.jsp) λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη παξνπζηαζηνχλ κε γξαθηθφ ηξφπν 
πάλσ ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ “google map”. 
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ρήκα_106.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet5, ζην νπνίν έρνπκε ζπκπιεξώζεη ηε θόξκα εηζαγσγήο 
POIs (POIs input form) θαη εηνηκαδόκαζηε λα παηήζνπκε ηα θνπκπηά 1 θαη 2. (portlet5_edit.jsp). 

 
Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πψο ιεηηνπξγεί ην 

“edit_mode” ηνπ Portlet5, αιιά θαη ηηο “έμππλεο” ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη ζην παξαζθήλην 
κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ηερλνινγηψλ “PHP/mySQL”.  

Σο ¨View_Mode¨ του Portlet5. 

ην ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet5, φπσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 
απνζεθεχζακε δηάθνξα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) ζε κηα “.mySQL”  
βάζε δεδνκέλσλ, κεηαηξέςακε ηηο γλσζηέο δηεπζχλζεηο ησλ POIs (POIs addresses) ζε 
αληίζηνηρεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates , “lat”-“lng” pairs).  Eπίζεο,   
κεηαηξέςακε ηηο εγγξαθέο ηεο “.mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ ζε “.xml” αξρείν, ψζηε λα κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάγλσζε θαη ηελ γξαθηθή παξνπζίαζε ησλ POIs πάλσ ζην  
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ “view_mode” ηνπ Portlet5.  Ο θψδηθαο ηνπ “view_mode” γηα ην  
Portlet5 δηαβάδεη ην “.xml” αξρείν πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί απφ πάηεκα ηνπ “.JavaScript” θνπκηνχ 
πνπ νλνκάδεηαη “Confirm Input Markers” ζην “edit_mode”, φπσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο, θαη ηνπνζεηεί ηα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) πάλσ ζηνλ “google 
map”.  Σν δεπγάξη ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκελσλ “lat”, “lng” ελεκεξσζεί κε ηε ζσζηή ηηκή 
πνπ έδσζε σο απφθξηζε (reply) ν “google geocoder” ζην “edit_mode” ηνπ Portlet5.   

Κάζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (marker ή POI), έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξψκα,  
ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ (ηχπνο POI: “Client” ή “Warehouse”).  Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί κε 
“click” πάλσ ζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI, Marker), λα  εκθαλίζεη κηα “ηακπέια” 
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ή αιιηψο “εηηθέηα” ή αιιηψο “θαξηέια ηδηνηήησλ” γηα ην ζπγθεθξηκέλν ελδηάκεζν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (POI) (POI input form), ε νπνία ηνλ πιεξνθνξεί γηα ην φλνκα θαη ηελ αθξηβή 
δηεχζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ (POI).  Η αλάγλσζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ 
παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα_107.  Με “click” ζε θάζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν  
ελδηαθέξνληνο (POI) πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ “google map”, εκθαλίδεηαη κηα “.html” θφξκα κε 
πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (Marker ή POI properties form), ε νπνία δείρλεη ηελ 
αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ θάζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI human readable 
address), αιια θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ, δειαδή ην φλνκά ηνπ (name), φπσο θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ρήκα_107. 

ρήκα_107.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet5.  Αλαπαξηζηά ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ ¨edit_mode¨.   
Γηάβαζκα ηνπ ¨.xml¨ αξρείνπ θαη παξνπζίαζε ησλ POIs ζηνλ ¨google map¨ κε αθξηβήο δηεύζπλζε 
γηα ην θάζε ζεκείν POI. (portlet5_view.jsp). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        Παιάζθαο Νεθηάξηνο

 

 
                Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο ηφινπ θαη Πξνζαξκνζηηθή Γξνκνιφγεζε κέζα απφ Σερλνινγίεο Portals.| ει 126 απφ ει 159 

ρήκα_108.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet5.  Με ¨click¨ ζε θάζε απνζεθεπκέλν ελδηάκεζν ζεκείν  
ελδηαθέξνληνο (POI), παξνπζηάδεηαη κηα θόξκα ηδηνηήησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, κε ηελ 
αθξηβήο δηεύζπλζε (POI properties form).  (portlet5_view.jsp). 

 

Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πψο ιεηηνπξγεί ην 
“view_mode” ηνπ Portlet5, αιιά θαη ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ “google map” πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ηξηψλ “.php scripts” ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet5.  

Portlet_6:   GPS Εντοπιστής (Input GPS Data Stream – GPS Locator). 

Με απηφ ην Portlet θαινχκαζηε λα εηζάγνπκε έλα κεηαθηλνχκελν αληηθείκελν, φπσο γηα 
παξάδεηγκα είλαη έλα κεηαθηλνχκελν φρεκα (Moving Vehicle, MV), πάλσ ζην ραξηνγξαθηθφ 
ππφβαζξν ησλ “google maps”.  ηε ζπλέρεηα, ην ζπλδένπκε κε κηα πεγή δεδνκέλσλ θίλεζεο   
GPS (GPS data stream) πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ καο.  
Πξνζπαζνχκε λα πξνζνκνηψζνπκε φηη ην κεηαθηλνχκελν φρεκα (Moving Object, MO) δηαζέηεη 
ελζσκαησκέλν GPS πνκπνδέθηε θαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο “GPS receiver and transmitter” ηνπ 
κεηαθηλνχκελνπ νρήκαηνο (Moving Object, ΜΟ) κεηαδίδεη δεδνκέλα GPS θίλεζεο, κέζσ ελφο  
αζχξκαηνπ δηθηχνπ, φπσο είλαη ην “GSM” θαη ην “3G” αζχξκαην δίθηπν.  Σα δεδνκέλα θίλεζεο  
GPS πνπ θαηαθζάλνπλ ζηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ (GPS location data of Μoving Οbject),  
απνζεθεχνληαη “γξακκή-γξακκή” ζε έλαλ απφ ηνπο πίλαθεο ηεο ”mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ.  
ηε ζπλέρεηα, κεηαηξέπνπκε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκελα GPS θίλεζεο ζε “.xml” θφκβνπο 
(δειαδή ζε “.xml” αξρείν).  Όια ζπκβαίλνπλ ζην “edit_mode” ηνπ Portlet6.  ην “view_mode” 
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ηνπ Portlet6 πξνβαίλνπκε ζε πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ νρήκαηνο (Moving 
Object, MO) πάλσ ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ “google map”.  Η πινπνίζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Portlet, εμαληιεί φιεο ηηο κεζφδνπο θαη θιάζεηο πνπ καο παξέρεη ην δσξεάλ 
“Google Map Service API Version 2” θαη ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηήζνπκε άιιεο κεζφδνπο θαη 
θιάζεηο πνπ είλαη επί-πιεξσκή απφ ηηο “Premium Services” ηνπ “Google Map Service API” ή λα 
πινπνηήζνπκε θιάζεηο απφ άιια “Spatial Services APIs”, φπσο είλαη ην API πνπ νλνκάδεηαη 
“Open Street Map Service API”.   

Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet6. 

Σν παξαθάησ ρήκα_109, καο δείρλεη ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet6.  ε απηφ 
ην ρήκα (ρήκα_109), θαίλεηαη έλα άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη 3 
θνπκπηά, ηα νπνία ππξνδνηνχλ ηελ εθηέιεζε 3 “.php scripts.  Σν 1

ν
 θνπκπί νλνκάδεηαη “Insert 

Moving Object”, ην 2
o
  θνπκπί νλνκάδεηαη “Connect Moving Object (MO) with DataBase (DB)” 

θαη ην 3
ν
 θνπκπί νλνκάδεηαη “Confirm Overal Selection”. Καζέλα απφ ηα παξαθάησ 3 θνπκπηά 

ππξνδνηνχλ ηελ εθηέιεζε 3 δηαθνξεηηθψλ “.php scripts”, φπνπ ην θαζέλα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο 
δνζνιεςίεο κε ηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ. 

ρήκα_109.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet6 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ. (portlet6_edit.jsp). 
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Πην αλαιπηηθά, ζην “edit_mode” ηνπ Portlet6, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη έλα 
κεηαθηλνχκελν φρεκα κε “click” πάλσ ζην άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν “google map”.  ηε  
ζπλέρεηα, παηψληαο “click” ζην θνπκπί “Insert Moving Object (MO)”, εθηειείηαη έλα “.php script” 
απνζήθεπζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ νρήκαηνο (Moving Object, MO) ζε πίλαθα ηεο “.mySQL” 
βάζεο δεδνκέλσλ.  Με ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ “Connect Moving Object (MO) with DataBase 
(DB)” ππξνδνηείηαη ε εθηέιεζε ελφο άιινπ “.php script” πνπ ζπλδέεη ην κεηαθηλνχκελν 
αληηθείκελν (MO) κε ην ”.xml”  αξρείν πνπ παξάγεηαη απφ ηε “ξνή δεδνκέλσλ GPS ζέζεο” (GPS 
data stream of Movig Object).  Σν ηειεπηαίν “.php script” κεηαηξέπεη ηα GPS δεδνκέλα ζέζεο ζε 
“.xml” αξρείν. 

ρήκα_110.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet6 θαηά ηε ζπκπιήξσζε θόξκαο κεηαθηλνύκελνπ 
αληηθεηκέλνπ (ΜΟ) θαη απνζήθεπζεο ηνπ κέζσ ¨PHP/mySQL¨. (portlet6_edit.jsp). 

 
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ ρήκα_110, ην “θιηθ” ζην θνπκπί πνπ νλνκάδεηαη 
“Confirm Overal Selection” ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο άιινπ “.php script” πνπ θάλεη εθηθηή ηε 
ρξήζε απφ ηε ιεηηνπξγία “view_mode” ηνπ πξνεγνχκελνπ “.xml” παξαγφκελνπ αξρείνπ.  Με 
αιια ιφγηα ην 3

o 
θνπκπί πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ην “view_mode” ηνπ Portlet6, αθνχ 

πξνεηνηκάδεη ην “.xml” αξρείν κε ηα GPS δεδνκέλα θίλεζεο γηα ρξήζε απφ ην “view_mode”, 
φπσο αλαθέξνπκε ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο.  
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Σο ¨View_Mode¨ του Portlet6. 

ην ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet6, φπσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο,  
απνζεθεχζακε έλα κεηαθηλνχκελν αληηθείκελν (Moving Object, ΜΟ) ζε κηα “.mySQL” βάζε 
δεδνκέλσλ.  Δπίζεο, ζπζρεηίζακε ην κεηαθηλνχκελν αληηθείκελν (MO) κε έλαλ “.mySQL”  
πίλαθα πνπ έρεη απνζεθεπκέλα δεδνκέλα GPS θίλεζεο κεηαθηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ (GPS data 
stream of a Moving Object).  ηε ζπλέρεηα, κεηαηξέςακε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ 
“.mySQL” πίλαθα ζε “.xml” αξρείν θαη θάλακε πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.xml” αξρείνπ 
γηα πξνεηνηκαζία γηα ην “view_mode” ηνπ Portlet6.  Σν παξαθάησ ρήκα_111, καο παξνπζηάδεη 
ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ “view_mode” γηα ην Portlet6. 

ρήκα_111.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet6 ζηελ αξρηθνπνίεζή ηνπ. (portlet6_view.jsp). 

 
Απφ ην παξαπάλσ ρήκα_111, παξαηεξνχκε ηηο ηνπνζεζίεο ησλ πειαηψλ (Clients) θαη 

ησλ  απνζεθψλ (Warehouses) πνπ απεηθνλίδνληαη γξαθηθά πάλσ ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν. 
Δπίζεο, παξαηεξνχκε 3 δηαθνξεηηθά θνπκπηά.  Σν 1

ν
 θνπκπί πνπ νλνκάδεηαη “Start Movement 

Simulation of Moving Object (MO)” ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο “.php script” , ην νπνίν 
εκθαλίδεη ην κεηαθηλνχκελν αληηθείκελν (Moving Object) πάλσ ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη 
δηαβάδεη ην “.xml” αξρείν πνπ παξάρζεθε ζην ηειηθφ βήκα ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet6, φπσο  
αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  Σν 2

ν
 θαηά ζεηξά θνπκπί ππξνδνηεί ηελ εθηέιεζε 
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ελφο άιινπ ”.php script”, ην νπνίν ζηακαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ “.xml” αξρείνπ θίλεζεο θαη 
επνκέλσο “παγψλεη” ε θίλεζε ηνπ κεηαθηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ (MO) πάλσ ζην ραξηνγξαθηθφ 
ππφβαζξν.  Σέινο, κε θιηθ πάλσ ζην 3

Ο
 θνπκπί ππξνδνηείηαη ε εθηέιεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ 

“.php script” πνπ αλαγθάδεη ην κεηαθηλνχκελν φρεκα ζε αξρηθνπνίεζε ηεο θίλεζήο ηνπ.  Με άιια  
ιφγηα, ην ζπγθεθξηκέλν “.php script” επαλαθέξεη απφ ηελ αξρή ην δηάβαζκα απφ ηελ θιάζε πνπ  
πινπνηεί ην κεηαθηλνχκελν αληηθείκελν (ΜΟ) ηνπ ”.xml” αξρείνπ GPS δεδνκέλσλ θίλεζεο (GPS 
movement data stream).  

Portlet_7:  Διαγραφή POIs μέσω ¨PHP/mySQL¨ (Delete POIs via 

¨PHP/mySQL¨). 

Με ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ καο πξνζθέξεη ην Portlet7, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςνπκε 
απφ ηε “.mySQL” βάζε  δεδνκέλσλ δηάθνξα απνζεθεπκέλα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 
(POIs) θαη λα επηβεβαηψζνπκε ηελ επηινγή καο.  Απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο κπνξνχκε λα ηηο  
πεηχρνπκε ζην “edit_mode” ηνπ Portlet7.  ηε ζπλέρεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ καο παξέρεη ην 
“view_mode” ηνπ Portlet7, είλαη φηη βιέπνπκε ηα δηαζέζηκα ελδηάκεζα ελδηάκεζα ζεκεία  
ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηελ “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ.  
Σα δηαζέζηκα POIs πξνβάιινληαη πάλσ ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ “google map” κε 
γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαη κε “θιηθ” πάλσ ζην θάζε POI παξνπζηάδνληαη νη ηδηφηεηεο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν POI (POI properties form).  Δλλνείηαη φηη, αλ πξνβνχκε ζε νιηθή δηαγξαθή ησλ 
POIs ζην “edit_mode” ηνπ Portlet7, φηαλ ζα κεηαβνχκε ζην “view_mode” ηνπ Portlet7, ην  
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ζα είλαη άδεην απφ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε POIs. 

Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet7. 

Σν παξαθάησ ρήκα_112, καο δείρλεη ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ “edit_mode” ηνπ Portlet7.  ε απηφ 
ην ρήκα (ρήκα_112), θαίλεηαη έλα άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη αθξηβψο 
απφ θάησ δπν θνππηά, ηα νπνία ππξνδνηνχλ ηελ εθηέιεζε 2 δηαθνξεηηθψλ “.php scripts”.  
πλνιηθά γηα ην ”edit-mode” ηνπ Portlet7, έρνπκε ηελ ππξνδφηεζε εθηέιεζεο 3 δηαθνξεηηθψλ 
“.php scripts”.  Σν 1

ν
 θνπκπί νλνκάδεηαη “Delete_all_POIs” θαη ην 2

o
 θνπκπί νλνκάδεηαη 

“Confirm_Selection”.  Δπίζεο, έλα άιιν “.php script” (ην 3
Ο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην 
“edit_mode” ηνπ portlet7), ππξνδνηείηαη απφ ην θνπκπί “Save and Close” ηεο θφξκαο εηζαγσγήο 
ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POI input form). 
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ρήκα_112.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet7 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ. (portlet7_edit.jsp). 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ρήκα_112, κε ην πνπ παηάκε “click” πάλσ ζηνλ ράξηε 
εκθαλίδεηαη έλα ζεκείν (Marker ή αιιηψο point of interest - POI) θαη ζηε ζπλέρεηα, παηψληαο 
“click” πάλσ ζε απηήλ ηελ θνπθίδα εκθαλίδεηαη κηα θφξκα θαηαρψξεζεο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ 
ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα ηεο ελδηάκεζεο ζηάζεο (name), ηε 
δηεχζπλζε (address), θαζψο θαη ηνλ ηχπν ηεο ελδηάκεζεο ζηάζεο (type: “Client” ή  
“Warehouse”).  Με ην πνπ παηάκε ην θνπκπί “Save and Close” ηεο θφξκαο θαηαρψξεζεο POI, 
ελεξγνπνηείηαη ε εθηέιεζε ελφο “.php script” ζην παξαζθήλην, ην νπνίν νλνκάδεηαη 
“phpsqlinfo_addrow.php”.  Σν ζπγθεθξηκέλν “.php script” απνζεθεχεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (POI) καδί κε ηα πεδία “name”, “address” θαη “type” ηεο θφξκαο εηζαγσγήο POI 
(POI input form), σο κηα εγγξαθή ζε έλαλ “.mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “markers”.  Η 
“.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη απνζεθεπκέλα ηα ελδηάκεζα ζεκεία (POIs), θηινμελείηαη 
απφ ην “AMP Package” πνπ νλνκάδεηαη “XAMPP”. 

Δπηγξακκαηηθά, ε θχξηα ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ “.php script”  
(phpsqlinfo_addrow.php) είλαη φηη αλνίγεη ζχλδεζε κε ηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ θαη εθηειεί 
έλα “.SQL insert statement” ζηνλ πίλαθα “markers” ηεο “mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ.  Με ην  
ζπγθεθξηκέλν “.php script” εηζάγνληαη ηα πεδία (attributes) απφ ηελ “.JavaScript” θφξκα  
θαηαρψξεζεο ηνπ ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (Marker - POI insert form).  Δπηπιένλ,  
εηζάγνληαη ζηνλ “mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “markers” θαη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ 
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ιακβάλνληαη απφ ην “click event” ηνπ ρξήζηε πάλσ ζηνλ “google map”.  Σν ζπγθεθξηκέλν “.php 
script” εθηειείηαη κεηά απφ ην “click” πάλσ ζην θνππί “Save and Close” ηεο “.html” θφξκαο 
εηζαγσγήο POIs (POIs input form), φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ρήκα_113.  

Πην αλαιπηηθά, ζην “edit_mode” ηνπ Portlet7, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ελδηάκεζα 
ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers), κέζσ ελφο “.php script” ζε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ.  
Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ην “click” πάλσ ζην άδεην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (google map) θαη 
ζηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηελ “.JavaScript” θφξκα εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ 
(POI input form).  Με ην πνπ παηά ν ρξήζηεο “click” πάλσ ζηνλ “google map”, ν “.JavaScript”  
θψδηθαο ιακβάλεη ην “click event” ηνπ πνληηθνχ κέζσ ελφο “click listener”, o νπνίνο κε ηε ζεηξά 
ηνπ ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ηεο “.html” θφξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ ζεκείνπ (POI input form 
ή Marker input form).  Απηφ θαίλεηαη ζην αθφινπζν ρήκα_113.  Μφιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη 
ηα πεδία ηεο θφξκαο θαη παηήζεη κε “click” ζην θνπκπί “Save & Close”, ηφηε ζην παξαζθήλην 
ελεξγνπνηείηαη έλα “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”.  Σν ζπγθεθξηκέλν  
“.php script” εηζάγεη απηφκαηα ζηε “.mySQL” βάζε δεδνκέλσλ ην ελδηάκεζν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο  (POI) σο κηα εγγξαθή ζε έλαλ “mySQL” πίλαθα θαη απνζεθεχεη ηηο γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο (geographic coordinates) θαη ηα πεξηερφκελα ησλ πεδίσλ θεηκέλνπ ηεο θφξκαο 
(text fields) ηνπ θάζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POIs Attributes) κέζα ζηελ “mySQL”  
βάζε δεδνκέλσλ.   

ρήκα_113.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet7 θαηά ηελ ζπκπιήξσζε θόξκαο εηζαγσγήο ελδηάκεζνπ 
ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (POI, Marker) θαη απνζήθεπζεο ηνπ κέζσ ¨PHP/mySQL¨. (portlet7_edit.jsp). 
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Δθηφο απφ ηελ εηζαγσγή ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) θαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_addrow.php”, έρνπκε ηελ εθηέιεζε άιισλ 
δχν “.php scripts”.  ην “edit_mode” ηνπ Portlet7 ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεη ηα 
POIs πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ “mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “markers”.  ηε ζπλέρεηα 
κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ επνινγή ηνπ, πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ην “view_mode” ηνπ  
Portlet7.  ην παξαθάησ ρήκα_114, θαίλνληαη θαηαρσξεκέλα POIs, ζην “edit_mode” ηνπ 
Portlet7 πνπ απνζεθεχηεθαλ κε ζπκπιήξσζε θφξκαο θαηαρψξεζεο POIs (POIs input form). 

ρήκα_114.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ portlet7, ζην νπνίν έρνπκε ζπκπιεξώζεη αξθεηέο θνξέο ηελ  
θόξκα εηζαγσγήο POIs (POIs input form) θαη εηνηκαδόκαζηε λα παηήζνπκε ηα θνπκπηά 1 θαη 2. 
(portlet7_edit.jsp). 

 

Σν παξαπάλσ ρήκα_114, καο δείρλεη ηελ αλαπαξάζηαζε δηαθφξσλ ελδηάκεζσλ 
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηνλ “google map”.  Γηα θαζέλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI, 
Marker), έρνπκε ζπκπιεξψζεη θφξκα εηζαγσγήο POI (POI input form) θαη έρνπκε παηήζεη ην 
θνπκπί “Save and Close”.  Σν ζπγθεθξηκέλν θνππί ελεξγνπνηεί ην “.php script” πνπ νλνκάδεηαη 
“phpsqlinfo_addrow.php”, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.   

ηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί πνπ νλνκάδεηαη “Delete_all_POIs” θαη ππξνδνηείηαη ε  
εθηέιεζε ηνπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη “phpsqlinfo_deleterow.php”. Σν ζπγθεθξηκέλν “.php  
script” εθηειεί έλα “.SQL Delete Statement” γηα ηηο γξακκέο ηνπ “.mySQL” πίλαθα πνπ 
νλνκάδεηαη “markers”.  Έηζη, κε “θιηθ” ζην θνπκπί πνπ νλνκάδεηαη “Delete_all_POIs” 
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δηαγξάθνπκε φια ηα POIs πνπ πξνγελέζηεξα είρακε απνζεθεχεη κέζσ θφξκαο εηζαγσγήο POIs 
(POIs input form) ζηνλ “mySQL” πίλαθα “markers”. 

Σν δεχηεξν θνπκπί νλνκάδεηαη “Confirm_Above_Selection” θαη κε απηφ ην θνπκπί 
επηβεβαηψλνπκε ηελ επηινγή ηεο δηαγξαθήο ησλ POIs ηνπ πξνεγνχκελνπ θνπκπηνχ.  Έηζη κε ην 
2

ν
 θνπκπί ππξνδνηείηαη ε εθηέιεζε ζην παξαζθήλην ελφο άινπ “.php script” πνπ νλνκάδεηαη 

“phpsqlajax_genxml3.php”.  Με ην ζπγθεθξηκέλν “.php script”, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ 
παξνπζίαζε ηνπ portlet3 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κεηαηξέπνπκε ηα απνζεθεπκέλα  
POIs ηνπ “.mySQL” πίλαθα “markers” ζε “.xml” θφκβνπο (xml nodes) θαη ηα απνζεθεχνπκε ζε 
έλα “.xml” αξρείν, ψζηε αξγφηεξα λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη παξνπζηαζηνχλ ηα φζα POIs 
δελ έρνπκε δηαγξάςεη ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν απφ ην “view_mode” ηνπ Portlet7. 

 
Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πψο ιεηηνπξγεί ην 

“edit_mode” ηνπ Portlet7, αιιά θαη ηηο “έμππλεο” ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη ζην παξαζθήλην 
κέζσ ηεο “PHP/mySQL”. 

Σο ¨View_Mode¨ του Portlet7. 

ην “edit_mode” ηνπ Portlet7, φπσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 
απνζεθεχζακε δηάθνξα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) ζε “mySQL” βάζε  
δεδνκέλσλ, δηαγξάςακε ηα POIs πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα ζηνλ “mySQL” πίλαθα “markers” θαη  
επηβεβαηψζακε ηελ επηινγήο καο.  Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηινγήο καο εμάγακε ηηο εγγξαθέο  
ηνπ “mySQL” πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη “Marker” ζε έλα “.xml” αξρείν πνπ είλαη έηνηκν γηα 
θαηαλάισζε απφ ην “edit_mode” ηνπ Portlet7.  Eάλ ην “.xml” αξρείν έρεη απνζεθεπκέλα POIs,  
καδί κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, ηφηε ζα απεηθνληζηνχλ κε γξαθηθή κνξθή ζην ραξηνγξαθηθφ 
ππφβαζξν, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα_115. 

ρήκα_115.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ portlet7 ζηελ αξρηθνπνίεζή ηνπ. (portlet7_view.jsp). 
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 Σα 2 ρήκαηα_116&117, αλαπαξηζηνχλ ην δηάβαζκα ηνπ “.xml” αξρείνπ, ην νπνίν έρεη 
πξνέιζεη απφ ηε δηαγξαθή ησλ POIs απφ ηελ επηινγή ησλ 2 θνπκπηψλ “Delete_all_POIs” θαη  
“Confirm_Above_Selection” ηνπ “edit_mode”.  Ο “.jsp” θψδηθαο ηνπ “view_mode” ηνπ Portlet7  
δηαβάδεη ην “.xml” αξρείν πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ην “edit_mode” θαη ηνπνζεηεί ηα ελδηάκεζα 
ζεκεία ελδηαθέξνληνο (POIs) πάλσ ζηνλ “google map”.  Κάζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (Marker ή POI) έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ (δειαδή 
κπιε ρξψκα γηα Marker πνπ είλαη ηχπνπ “Client” θαη θφθθηλν ρξψκα γηα Marker πνπ είλαη ηχπνπ 
“Warehouse”).   

Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί κε “click” πάλσ ζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο λα 
δηαβάζεη κηα “ηακπέια” ή αιιηψο “εηηθέηα” γηα ην ζπγθεθξηκέλν ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο,  
ε νπνία πιεξνθνξεί ηνλ ρξήζηε γηα ην φλνκα  θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ 
(POI properties form).  Η αλάγλσζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζηάδνληαη ζην 
παξαπάλσ ρήκα_116.  Με “click” ζε θάζε ελδηάκεζν ζεκείν ελδηαθέξνληνο (POI ή Marker) 
πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ “google map”, εκθαλίδεηαη κηα θφξκα ή αιιηψο θαξηέια κε πιεξνθνξίεο 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (Marker ή POI properties form), φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
ρήκα_116.  Με “θιηθ” ζε θάζε απεηθνληδφκελν ζεκείν ελδηαθέξνληνο, εκθαλίδεηαη ε θφξκα 
ηδηνηήησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν POI (POI properies form).  Σν παξαθάησ ρήκα_116, καο δείρλεη 
φηη ν θψδηθαο ηνπ “view_mode” γηα ην Portlet7, δηαβάδεη κεδεληθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο απφ ην 
“.xml” αξρείν, αθνχ ζην “edit_mode” δηαγξάςακε ηα απνζεθεπκέλα ελδηάκεζα ζεκεία 
ελδηαθέξνληνο (POIs). 

ρήκα_116.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet7, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα άδεην ¨.xml¨ αξρείν, αθνύ ζην 
¨edit_mode¨ ηνπ Portlet7, δηαγξάςακε ηα απνζεθεπκέλα POIs. (portlet37_view.jsp). 

 
Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη καο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ην πσο ιεηηνπξγεί ην 

“view_mode” ηνπ Portlet7, αιιά θαη ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ “google map” πνπ  
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ηξηψλ “.php scripts” ηνπ “edit_mode”.  Σν πξνεγκέλν  
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Portlet (Portlet7) είλαη ε εηζαγσγή, ε απνζήθεπζε θαη ε 
δηαγξαθή POIs απφ ηνλ πίλαθα “markers” ηεο “mySQL” βάζεο δεδνκέλσλ. 
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Portlet_8:  Visual Web JSF Portlet (jsfportlet1) 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν Portlet, εθκεηαιιεπφκαζηε ηελ ηερλνινγία “Visual Web Java Server Faces  
Portlet Pages” θαη γηα ζπληνκία γξάθεηαη “Visual Web JSF Portlet Pages”.  Με απηφ ην Portlet,   
ζέινπκε λα πξνβνχκε ζε ιήςε βνήζεηαο γηα ην θάζε Portlet πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο “NetBeans_IDE_6.5.1”. 

Σο ¨Edit_Mode¨ του Portlet8 (jsfportletpage1). 

Σν παξαθάησ ρήκα_117, καο δείρλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ “edit_mode” γηα ην Portlet8.  Όπσο 
παξαηεξνχκε, ππάξρνπλ νδεγίεο βνήζεηαο θαη επεμεγήζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ 
παξέρεη ην θάζε Portlet.  Απφ ην παξαθάησ ρήκα_117, απεηθνλίδεηαη, κηα “Portlet Page”, φπνπ  
αξγφηεξα ζα ηεο αλαηεζεί ν ξφινο ηνπ “edit_mode” γηα ην αξρείν “jsfportletpage1.jsp”. 

ρήκα_117.:  Σν ¨edit_mode¨ ηνπ  Portlet8 ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ. (jsfportletpage1.jsp). 

 

Σο ¨View_Mode¨ του Portlet8 (jsfportletpage2). 

ην ¨edit_mode¨ ηνπ Portlet8 εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα ηνπ Portlet (Portlet Page) πνπ δηαζέηεη 
δηάθνξα θνπκπηά πνπ έρνπλ πάλσ ηνπο γξακκέλα έλα απφ ηα 8 portlets πνπ έρνπκε 
θαηαζθεπάζεη, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ρήκα_118. 
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ρήκα_118.:  Σν ¨view_mode¨ ηνπ Portlet8. (jsfportletpage2.jsp). 

 
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ ρήκα_118, έρνπκε αλαζέζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

“view_mode” ζε κηα άιιε “Portlet Page” γηα ην Portlet πνπ νλνκάδεηαη “jsfportlet1”.  Δπίζεο, απφ 
ην παξαθάησ ρήκα_119, παξαηεξνχκε ηελ πξνζζήθε δηαθφξσλ ειέγρσλ πινήγεζεο απφ ηε 
ζειίδα ηνπ Portlet πνπ αζρνιείηαη κε ην “view_mode” πξνο ηε ζειίδα ηνπ Portlet πνπ αζρνιείηαη 
κε ην “edit_mode”.  Απηφ ην εξγαιείν νλνκάδεηαη “Page Navigation” θαη είλαη ρξήζηκν ζηελ  
πξνζζήθε ζελαξίσλ πινήγεζεο απφ κηα “Portlet Page” ζε κηα άιιε “Portlet Page”.  Γειαδή 
απφ ηελ “jsfportletpage1” πξνο ηελ “jsfportletpage2” θαη ην αληίζηξνθν. 
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ρήκα_119.:  Σν εξγαιείν πινήγεζεο κεηαμύ ησλ Portlet ζειίδσλ (Portlet Pages). (faces-
config.xml). 

 
 

Δοκιμή Λειτουργίας (Operation Testing). 

Γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο (operation testing) ηνπ “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ 
νλνκάδεηαη “WebFleet”, έρνπκε δεκηνπξγήζεη 3 δηαθνξεηηθά ζελάξηα δηαρείξηζεο ελδηάκεζσλ 
ζεκείσλ (POIs).  Έηζη, δνθηκάδνπκε ηνλ θχξην ππξήλα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ καο πξνζθέξεη ην 
πηινηηθφ ζχζηεκα “WebFleet”. 

 Σν 1
Ο
 ζελάξην αθνξά ηε δηαρείξηζε 4 ζεκείσλ πειαηψλ θαη 1 ζεκείνπ απνζήθεο. 

 Σν 2
ν
 ζελάξην αθνξά ηε δηαρείξηζε 8 ζεκείσλ πειαηψλ θαη 2 ζεκείσλ απνζήθεο. 

 Σν 3
ν
 ζελάξην αθνξά ηε δηαρείξηζε 12 ζεκείσλ πειαηψλ θαη 3 ζεκείσλ απνζήθεο. 

Γηα θάζε έλα απφ ηα 3 δηαθνξεηηθά ζελάξηα δηαρείξηζεο ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο (POIs), έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηεη ην 
“Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ είλαη νη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Δηζαγσγή ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (POIs, Markers) κέζσ “PHP/mySQL” θαη  
απνζήθεπζε ζηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ. 

 Αλάγλσζε ησλ POIs θαη παξνπζίαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο (POIs properties form) ζην 
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν. 
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 Υξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ “reverse geocoding” γηα εμαγσγή ησλ δηεπζχλζεσλ 
(addresses) γηα ηα απνζεθεπκέλα POIs θαη παξνπζίαζε ηνπο ζην ραξηνγξαθηθφ 
ππφβαζξν. 

 Υξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο δξνκνιφγεζεο (routing) θαη ιήςεο νδεγηψλ 
δξνκνιφγεζεο (routing textual directions). 

 Γηαγξαθή ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ POIs απφ ηε “mySQL” βάζε δεδνκέλσλ. 

ενάριο Διαχείρισης_1:  Δοκιμή με 4 ¨Clients¨ και 1 ¨Warehouse¨. 

 Γηα ην 1
ν
 ζελάξην δηαρείξηζεο έρνπκε λα αλαθέξνπκε φηη ε εηζαγσγή ησλ POIs είλαη 

γξήγνξε δηαδηθαζία.  Η παξνπζηάζή ηνπο ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν πξαγκαηνπνηείηαη κεηά 
απφ πεξίπνπ 10-15 sec, αθνχ ν θψδηθαο ησλ εμσηεξηθψλ Portlets γίλεη deploy απφ ηνλ 
“Application Server” πνπ είλαη ν “GlassFish Enterprise Application Server V2”.  Σν παξαθάησ 
ρήκα_120, καο δείρλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ POIs ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν γηα ην 1

ν
 

ζελάξην δηαρείξηζεο. 

ρήκα_120.:  Παξνπζίαζε ησλ POIs ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν κε βάζεη ην 1ν ζελάξην 
δηαρείξηζεο POIs. 

 
 ηε ζπλέρεηα, γηα ηα ζεκεία πνπ καο δείρλεη ην ρήκα_120, ρξεζηκνπνηνχκε ηε  
ιεηηνπξγία ηνπ “reverse geocoding” γηα λα ελεκεξσζνχλ νη δηεπζχλζεηο γηα ην θάζε έλα 
αληίζηνηρν POI.  Σν “.xml” αξρείν πνπ παξάγεηαη θαίλεηαη ζην αθφινπζν ρήκα_121. 
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ρήκα_121.:  Σν ¨.xml¨ αξρείν πνπ παξάγεηαη από ηε ιεηηνπξγία εύξεζεο ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ 
POIs κε βάζεη ην 1

ν
 ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
 Μεηά απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ “reverse geocoding”, ην Portlet ρξεηάδεηαη 10-15 sec γηα λα 
παξνπζηάζεη ηηο ελεκεξσκέλεο ηδηφηεηεο γηα ην θάζε POI (POIs properties) πάλσ ζην 
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν ρήκα_122. 

ρήκα_122.:  Παξνπζίαζε ησλ POIs ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν, κεηά από ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
¨reverse geocoding¨ κε βάζεη ην 1ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 
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 ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιεηηνπξγία ηεο δξνκνιφγεζεο (routing) γηα ηα 
ζπγθεθξηκέλα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (4 clients θαη 1 warehouse), φπσο θαίλεηαη απφ 
ην παξαθάησ ρήκα_123.  Απηφ πνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη ε παξαγσγή νδεγηψλ 
δξνκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν απφθξηζεο, ζα ιέγακε ζρεδφλ 
ακέζσο κεηά απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ “.xml” αξρείνπ απφ ηηο κεζφδνπο “GDownloadUrl()” θαη 
“GDirections()”. 

ρήκα_123.:  Γξνκνιόγεζε κεηαμύ ησλ POIs, κε βάζεη ην 1ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 
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ενάριο Διαχείρισης_2:  Δοκιμή με 8 ¨Clients¨ και 2 ¨Warehouses¨. 

 ε απηφ ην ζελάξην δηαρείξηζεο POIs, εηζάγνπκε επηπιεφλ 4 ηνπνζεζίεο πειαηψλ θαη 1 
ηνπνζεζία απνζήθεο.  Η δηαδηαθαζία θαηαρψξεζεο θαη εηζαγσγήο ζηε “mySQL” βάζε  
δεδνκέλσλ, είλαη αξθεηά γξήγνξε θαη δελ δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ρξφλν ζε ζρέζε κε ην  ελάξην 
“Γηαρείξηζεο_1”.  Σν παξαθάησ ρήκα_124, αλαπαξηζηά ηελ παξνπζίαζε ησλ επηπιένλ POIs  
ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν. 

ρήκα_124.:  Παξνπζίαζε ησλ επηπιένλ POIs ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν κε βάζεη ην 2ν 
ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
Σν παξαθάησ ρήκα_125, αλαπαξηζηά φια ηα απνζεθεπκέλα POIs.  Πξφθεηηαη γηα 8 

ζεκεία πειαηψλ θαη γηα 2 ζεκεία απνζήθεο ζπλνιηθά.  Η εηζαγσγή ηνπο είλαη πνιχ γξήγνξε, 
αιιά ε παξνπζίαζή ηνπο ζέιεη 10-15 sec, ψζηε λα γίλεη deploy ν θψδηθαο ηνπ εμσηεξηθνχ 
Portlet κέζα ζηνλ “Application Server”. 
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ρήκα_125.:  Παξνπζίαζε ησλ όισλ ησλ POIs ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν κε βάζεη ην 2ν 
ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
 ηε ζπλέρεηα, γηα ηα ζεκεία πνπ καο δείρλεη ην παξαπάλσ ρήκα_125, ρξεζηκνπνηνχκε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ “reverse geocoding” γηα λα ελεκεξσζνχλ νη δηεπζχλζεηο γηα ην θάζε POI.  Σν 
“.xml” αξρείν πνπ παξάγεηαη θαίλεηαη ζην αθφινπζν ρήκα_126. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        Παιάζθαο Νεθηάξηνο

 

 
                Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο ηφινπ θαη Πξνζαξκνζηηθή Γξνκνιφγεζε κέζα απφ Σερλνινγίεο Portals.| ει 144 απφ ει 159 

 
ρήκα_126.:  Σν ¨.xml¨ αξρείν πνπ παξάγεηαη από ηε ιεηηνπξγία εύξεζεο ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ 
POIs κε βάζεη ην 2ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
 Μεηά απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ “reverse geocoding”, ην Portlet ρξεηάδεηαη 10-15 sec γηα λα 
παξνπζηάζεη ηηο ελεκεξσκέλεο ηδηφηεηεο γηα ην θάζε POI (POIs properties) πάλσ ζην  
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν ρήκα_127. 
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ρήκα_127.:  Παξνπζίαζε ησλ POIs ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν, κεηά από ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
¨reverse geocoding¨ κε βάζεη ην 2ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
 ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιεηηνπξγία ηεο δξνκνιφγεζεο (routing) γηα ηα 
ζπγθεθξηκέλα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (8 clients θαη 2 warehouses), φπσο θαίλεηαη 
απφ ην παξαθάησ ρήκα_128.  Απηφ πνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη ε παξαγσγή 
νδεγηψλ δξνκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν απφθξηζεο απφ ηνλ 
εμεπεξεηεηή “google geocoder”. 
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ρήκα_128.:  Γξνκνιόγεζε κεηαμύ ησλ POIs, κε βάζεη ην 2ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 
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ενάριο Διαχείρισης_3:  Δοκιμή με 12 ¨Clients¨ και 3 ¨Warehouses¨. 

 ε απηφ ην ζελάξην δηαρείξηζεο POIs, εηζάγνπκε επηπιεφλ 4 ηνπνζεζίεο πειαηψλ θαη 1 
ηνπνζεζία απνζήθεο.  Η δηαδηαθαζία θαηαρψξεζεο θαη εηζαγσγήο ζηε “mySQL” βάζε 
δεδνκέλσλ, είλαη αξθεηά γξήγνξε δηαδηθαζία θαη δελ δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ρξφλν ζε ζρέζε κε 
ηα ζελάξηα δηαρείξεζεο_1.  Σν παξαθάησ ρήκα_129, αλαπαξηζηά ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ 
POIs ζην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν.  Σν παξαθάησ ρήκα_129, αλαπαξηζηά φια ηα 
απνζεθεπκέλα POIs.  Πξφθεηηαη γηα 12 ζεκεία πειαηψλ θαη γηα 3 ζεκεία απνζήθεο.  Η 
εηζαγσγή ηνπο είλαη πνιχ γξήγνξε, αιιά ε παξνπζίαζή ηνπο ζέιεη 10-15 sec, ψζηε λα γίλεη 
deploy ν θψδηθαο ηνπ εμσηεξηθνχ Portlet κέζα ζηνλ “Application Server”. 
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ρήκα_129.:  Παξνπζίαζε ησλ όισλ ησλ POIs ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν κε βάζεη ην 3ν 
ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
 ηε ζπλέρεηα, γηα ηα ζεκεία πνπ καο δείρλεη ην παξαπάλσ ρήκα_129, ρξεζηκνπνηνχκε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ “reverse geocoding” γηα λα ελεκεξσζνχλ νη δηεπζχλζεηο γηα ην θάζε POI.  Σν 
“.xml” αξρείν πνπ παξάγεηαη θαίλεηαη ζην αθφινπζν ρήκα_130. 
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ρήκα_130.:  Σν ¨.xml¨ αξρείν πνπ παξάγεηαη από ηε ιεηηνπξγία εύξεζεο ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ 
POIs κε βάζεη ην 3ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
 Μεηά απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ “reverse geocoding”, ην Portlet ρξεηάδεηαη 10-15 sec γηα λα 
παξνπζηάζεη ηηο ελεκεξσκέλεο ηδηφηεηεο γηα ην θάζε POI (POIs properties form) πάλσ ζην 
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν ρήκα_131. 
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ρήκα_131.:  Παξνπζίαζε ησλ POIs ζην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν, κεηά από ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
¨reverse geocoding¨ κε βάζεη ην 3ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 

 
 ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιεηηνπξγία ηεο δξνκνιφγεζεο (routing) γηα ηα 
ζπγθεθξηκέλα ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (12 clients θαη 3 warehouses), φπσο θαίλεηαη 
απφ ην παξαθάησ ρήκα_132.  Απηφ πνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη ε παξαγσγή 
νδεγηψλ δξνκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν απφθξηζεο. 
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ρήκα_132.:  Γξνκνιόγεζε κεηαμύ ησλ POIs, κε βάζεη ην 3ν ζελάξην δηαρείξηζεο POIs. 
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Αξιολόγηση του Πρωτότυπου υστήματος (Prototype Evaluation, 

Key Performance Indicators - KPIs). 

Μηα απφ ηηο φςεηο ηνπ Portal δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ είλαη θαη ε φςε ηνπ σο εηαηξηθνχ  
ελδνδηθηχνπ (corporate Intranet).  Γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ “Internet Portal”, 
ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία πνπ απνζεθεχεη, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο  
επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, απαηηείηαη έλα κνληέιν θαη κεηξηθέο (model and metrics).  Οη  
πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο ελφο “Internet Portal”, βαζίδνληαη ζε κεηξήζεηο ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο 
(Usable Statistics) θαη ππάξρεη ειάρηζηε ή θαζφινπ ζθέςε γηα ζρεδίαζε ή εκπεηξία ρξήζηε ζε 
έλα Portal.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ρσξίο λα ππάξρεη λφεκα ζην “Internet Portal”, ππάξρεη 
δπζθνιία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ (strategic objectives) ελφο νξγαληζκνχ.  Απηφ  
πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ζηελ αμηνιφγεζε ελφο “Portal Web Site” είλαη ε 
ζπκπεξίιεςε ελφο θαηαλνεηνχ κνληέινπ θαη κηα κεζνδνινγία γηα ηε ζηήξημε κεηξήζεσλ ζε 
ινγηθά ζρεηηδφκελεο νκάδεο απφ κεηξηθέο, νη νπνίεο φηαλ κεηξνχληαη πεξηνδηθά λα παξέρνπλ 
βήκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ “Internet Portal”. 
[JL05]. 

Έρνπλ πινπνηεζεί αξθεηά ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο γηα δηαρείξηζεο ζηφινπ (fleet 
telematics systems) πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο εληνπηζκνχ θαη ηρλειαζίαο 
(tracking and tracing functionalities) γηα ζηφινπο νρεκάησλ.  Ωζηφζν, απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ 
ηελ απαίηεζε απφ ηνπο GPS πνκπνδέθηεο (GPS dispachers) λα αλαγλσξίδνπλ ρεηξνλαθηηθά 
αλαθνινπζίεο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην ζχζηεκα 
ηειεκαηηθήο γηα δηαρείξηζε ζηφινπ θαη ησλ ζρεδηαδφκελσλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα δηνίθεζεο 
θαη κεηαθνξψλ (logistics system).  Δπηπιένλ, δεδνκέλα, φπσο νη ρξφλνη άθημεο θαη  
αλαρψξεζεο ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ πειαηψλ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ρεηξνλαθηηθά κεηαμχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο ζηφινπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο.  Έηζη, ζα  
κπνξνχζακε λα ζρεδηάζνπκε έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζηφινπ (Fleet Monitoring System) 
πνπ λα αλαιχεη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηα νρήκαηα, ψζηε λα αλαγλσξίδεη ηηο 
αλαθνινπζίεο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ ζρεδηαδφκελσλ δεδνκέλσλ.  Δπηπιένλ, έλα 
ηέηνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαζεψξεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ 
δεδνκέλσλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, φπσο είλαη 
ε απνζήθεπζε κε αθξίβεηα ησλ ρξφλσλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ πειαηψλ.  
Έηζη, νη GPS πνκπνδέθηεο δελ ρξεηάδεηαη ρεηξνθίλεηα λα αλαιχνπλ φια ηα κελχκαηα πνπ  
ζηάιζεθαλ απφ ηα νρήκαηα θαη κπνξνχλ λα απνθξηζνχλ γξήγνξα ζε πηζαλέο αλαηαξαρέο ζηηο  
δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο (transportation processes). [GV06]. 

χκθσλα κε ηνλ Goh et all (2008), ηα Portal ζε κηα επηρείξεζε έρνπλ γίλεη απαξαίηεηα 
γηα θάζε ηχπνπ νξγαληζκφ, γηα ηελ εγθαζίδξπζή ηνπο ζην “Web”.  ρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ Portal  
αλνηθηνχ θψδηθα (open source portal software), απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ έρεη γίλεη κεηαμχ ησλ  
ινγηζκηθψλ “Jetspeed”, “uPortal”, “Liferay Portal” θαη “eXo”, κπνξνχκε λα πνχκε φηη σο πξνο 
ηελ απφδνζε, ην “uPortal” είλαη κεηαμχ ησλ παξαπάλσ, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε “eXo”  
πιαηθφξκα, ην “Liferay” πνπ είλαη ν “Portal Server” πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ην “Portal Web Site”  
ηεο εξγαζίαο καο θαη ηέινο ην “Jetspeed”. ([GLCYPN08], ζει 81).  Σν παξαθάησ ρήκα_133,  
καο δείρλεη ην πιαίζην εξγαζίαο, κέζα απφ ην νπνίν εμάγνπκε δείθηεο θαη θξηηήξηα απφδνζεο 
γηα “Portal Web Sites”.  Η αμηνιφγεζή καο έρεη 2 θπξίσο άμνλεο.  Ο πξψηνο είλαη ν “Systemic” ή  
αιιηψο “Architectural” θαη ν δεχηεξνο άμνλαο εμηνιφγεζεο είλαη ν “Business” ή αιιηψο  
“Οperational”. 
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ρήκα_133.:  Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο πνπ εγαξκόδνπκε ζην ¨Portal Web Site¨ ηεο εξγαζίαο καο.  
[Πεγή: JL05]. 

 
 Απφ ην παξαπάλσ ρήκα_133, παξαηεξνχκε φηη κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε κηα 
πνιπεπίπεδε αμηνιφγεζε, ηφζν ζην “Front End” επίπεδν, φζν θαη ζην “Back End” επίπεδν ηνπ 
“Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”.  Ωο πξνο ην “Front End” 
επίπεδν, έρνπκε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηε πξνζσπνπνίεζε 
(personalization), ηελ πινήγεζε ζηηο δηάθνξεο ζειίδεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Portal (ease of 
navigation), ηελ εμαηνκίθεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ θάζε ινγαξηαζκφ ρξήζηε (User Account), αιιά 
θαη ηε ρξεζηηθφηεηα (usability).  Ωο πξνο ην “Back End” επίπεδν, έρνπκε βειηησκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ νκαδνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο (information grouping), ηε 
δηαρείξεζε έληαζε θίλεζεο (traffic volume), ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ (content management) 
θαη ηε δηαζηαχξσζε πιεξνθνξίαο (cross Portal referral).  Όκσο απηά ηα 2 επίπεδα αμηνιφγεζεο 
ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο_133, κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε “Business Evaluation Level” θαη 
ζε “Systemic Evaluation Level” αληίζηνηρα, κέζα απφ ηελ εμαγσγή ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ 
θαη θξίζηκσλ δεηθηψλ απφδνζεο (Key Performance Indicators, KPIs). 
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Επίπεδο Αξιολόγησης_1:  Systemic KPIs. 

 Ο “Portal Server” δηαζέηεη θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο γηα δεκηνπξγία πξνθίι ρξεζηψλ θαη 
είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο αζθάιεηαο θάζε πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ ηνπ “Portal Server”.  Μεηαμχ  
άιισλ, ν “Portal Server” δηαζέηεη θιηκάθσζε απφδνζεο (scalability), είλαη πνιχ εχθνια 
πξνζαξκφζηκνο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηνκέα εθαξκνγήο (adaptability) θαη παξνπζηάδεη 
ηζνζθειηζκφ δηαδηθηπαθνχ θφξηνπ (networking load balancing).  Μπνξνχκε λα έρνπκε 
δηαθνξεηηθέο φςεηο ρξεζηψλ θαη απηφ επηθέξεη πνιχ εχθνιε, απνηειεζκαηηθή θαη πνιπεπίπεδε 
δηαρείξηζε πφξσλ ηνπ “Portlal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “Web Fleet”. 

Απφ ηελ παξαπάλσ δνθηκή ιεηηνπξγίαο (operation testing), πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζε 
πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, κπνξνχκε λα εμάγνπκε απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη θξίζηκνπο  
δείθηεο απφδνζεο ζπζηήκαηνο (Key Performance Indicators, KPIs), ζε ζρέζε κε ηα 3 
δηαθνξεηηθά ζελάξηα δηαρείξηζεο POIs, κε βαζκνιφγεζε κε άξηζηα ην 10, θαη κε θξηηήξην ηελ 
ηαρχηεηα επίηεπμεο απνηειέζκαηηθφηεηαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα_1: 

Πίλαθαο_1.:  Οη δείθηεο απόδνζεο (KPIs) πνπ εμάγακε από ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πξνεγνύκελνπ ππνθεθαιαίνπ. 

Γείθηεο Απόδνζεο ελάξην_1 ελάξην_2 ελάξην_3 

Δηζαγσγή POIs ζηε ¨mySQL¨ Βάζε  
Γεδνκέλσλ  

9 9 9 

Παξνπζίαζε POIs ζηνλ ¨google map¨ 8 8 8 

Δύξεζε Γηεπζύλζεσλ (reverse 
geocoding) 

9 9 9 

Παξνπζίαζε POIs κε Δλεκεξσκέλεο  
Ιδηόηεηεο ζηνλ ¨google map¨ 

8 8 8 

Λήςε Οδεγηώλ Πξνζαξκνζηηθήο  
Γξνκνιόγεζεο (multipoint adaptive 
routing directions) 

9 8 7 

Γηαγξαθή POIs από ηε ¨mySQL¨ Βάζε 
Γεδνκέλσλ 

9 9 9 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα_1, παξαηεξνχκε φηη ε παξνπζίαζε ησλ POIs κε ηηο 
ελεκεξσκέλεο ηδηφηεηεο (POIs properties) πάλσ ζηνλ google ράξηε, αξγεί 10-15 sec, γηαηί δελ 
έρεη γίλεη άκεζα deploy o θψδηθαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Portlet απφ ηνλ “Application Server” πνπ 
είλαη ν “GlassFish Enterprise Application Server”.  Δπίζεο, ε ιήςε νδεγηψλ πξνζαξκνζηηθήο  
δξνκνιφγεο (muti-point adaptive directions) δελ αξγεί θαζφινπ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν ρξφλνο 
απφθξηζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή “google directions”.  Απηφ πνπ παξαηεξνχκε απφ ηελ 
παξαγσγή δξνκνιφγεζεο, είλαη φηη θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο (POIs), ππάξρεη δπζθνιία σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηνπο ζην “window frame” 
ηνπ Portlet.  Γηα αζχξκαηεο ζπζθεπέο (mobile devices) έρνπκε εηζάγεη έλα “Page Template”, ην  
νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο.  Σν  
ζπγθεθξηκέλν “Page Template”, αληαπνθξίλεηαη ζε αηηήζεηο αζχξκαησλ ζπζθεπψλ θαη 
κεηαηξέπεη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο απηφκαηα ζε κνξθή “.WML”.  Δπνκέλσο, ε ιήςε 
νδεγηψλ κπνξεί λα κεγαιψζεη ην χςνο ηεο ηζηνζειίδαο παξνπζίαζεο ησλ νδεγηψλ 
δξνκνιφγεζεο.  Όιεο νη άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ καο παξέρνπλ ηα Portlets εθηεινχληαη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν κε πςειά πνζνζηά απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνλάδα ηνπ 
ρξφλνπ. 

Επίπεδο Αξιολόγησης_2:  Business KPIs. 

 Ωο πξνο ην επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ππάξρεη βειηησκέλε 
ππνζηήξημε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο (improved support), θαζψο θαη δηεπθφιπλζε 
αιιεινζπλεξγαζίαο (cooperation).  Έρνπκε παξακεηξνπνηήζεη φρη κφλν Portlets πνπ 
αζρνινχληαη κε ρεηξηζκφ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη Portlets πνπ απνηεινχλ έλα θνηλφ 
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ζεκείν αλαθνξάο, Portlets πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ επηθνησλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 
ηνπ πξνζσπηθνχ, Portlets πνπ παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη Portlets πνπ 
απνηεινχλ απνζεηήξην γλψζεο, παξαηεξήζεσλ, εξσηήζεσλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ  
δηαθφξσλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο “Fleet_Company”. 

 Σν θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο (single Access Point), απνθέξεη γξεγνξφηεξε ζπλελλφεζε,  
γξεγνξφηεξε δηάρπζε ησλ αιιαγψλ σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο δξνκνιφγεζεο, αιιά θαη αιιαγήο 
ζε ελδηάκεζα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πειαηψλ (POIs).  Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απνθέξεη 
βειηησκέλε παξαθνινχζεζε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε (improved customer network monitoring),  
αιιά θαη βειηίσζε σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (customer satisfaction).   

Άιινη αληηπξνζσπεπηηθνί δείθηεο απφδνζεο (KPIs) σο πξνο ην “Business” θνκκάηη ηνπ 
“Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ νλνκάδεηαη “WebFleet”, είλαη ε εχθνιε πξφζβαζε θαη ε 
επράξηζηε πινήγεζε ηνπ εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ ρξήζηε (User Account).  Δπηπιένλ, ε  
ηθαλνπνίεζε θαη ε πίζηε ηνπ πειάηε πξνο ηελ εηαηξεία απμάλνληαη, αθνχ ππάξρεη άκεζε θαη 
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε κεηαμχ ηνπ θάζε πειάηε θαη ηεο επηρείξεζεο.  
Δπίζεο, ππάξρεη “online”, αιιά θαη “offline” ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ πειάηε θαη άκεζε 
παξαπνκπή ησλ αηηεκάησλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ ηνπ πειάηε πξνο ην αξκφδην ζε θάζε 
πεξίπησζε πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 

υμπεράσματα - Περίληψη Εργασίας. 

Πξνρσξήζακε ζε εθηελή κειέηε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα κηα 
εηαηξεία παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ.  Αξθεηέο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαηαθέξακε λα 
ηηο πινπνηήζνπκε ράξε ζηηο ηερλνινγίεο ησλ “Portals”, ησλ “Geospatial Service APIs” θαη ησλ  
“Portal Servers”.  Καηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ηδηαίηεξα αμηφπηζην Portal πνπ 
απηνκαηνπνηεί αξθεηέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη κεηαθνξηθέο 
ππεξεζίεο.  Πξνρσξήζακε ζε πινπνίεζε θνκκαηηψλ κηθξν-θψδηθα πνπ λα εθηεινχλ ηηο 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη δεκηνπξγήζακε κηα πξνηφηππε θαη 
επέιηθηε αξρηθηεθηνληθή εμππεξεηεηψλ, frameworks θαη APIs.  Σν απνηέιεζκα είλαη ε  
θαηαζθεπή ελφο “Portal Web Site”, ην νπνίν είλαη επέιηθην, απνηειεζκαηηθφ, δηαζέηεη κηα πνιχ-
ζθαηξηθή αζθάιεηα πάλσ απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο θαη ηνπο πφξνπο ηνπ “Portlal Web 
Site”, πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εχζηνρε ελεκέξσζε.  Σν κεγαιχηεξν απ’ φια ηα 
πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ην “Portal Web Site” ηεο εξγαζίαο καο πνπ 
νλνκάδεηαη “Web Fleet”, είλαη φηη δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εηαηξεία, θαζ’ φηη ε 
παξνρή άκεζεο εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξεμεο πξνο ηνλ πειάηε, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
αχμεζε ηεο πίζηεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 
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