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Περίληψη 
 
Η ανάπτυξη και η εκµετάλλευση τεχνολογιών από τις αµυντικές βιοµηχανίες είχε ως 

αποτέλεσµα τη ένταξη της επιστήµης της πληροφορικής από πολύ νωρίς στις Ένοπλες 
∆υνάµεις. Μια από τις κύριες ανάγκες τους, ήταν η αποθήκευση δεδοµένων σε εύχρηστες και 
εύκολα προσπελάσιµες βάσεις δεδοµένων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία, πέρα από την 
παραδοσιακή χρήση των κεντρικών Β∆, συστηµάτων κατανεµηµένων Β∆, τα οποία να 
ενηµερώνονται αυτόµατα µεταξύ τους. 

Η αυτονοµία των συστηµάτων αυτών, ειδικότερα σε περίοδο επιχειρήσεων, λόγω της 
απαίτησης κίνησής τους και της αδυναµίας της αδιάλειπτης επικοινωνίας των κατανεµηµένων 
Β∆ τους, έκρινε απαραίτητη τη δηµιουργία µιας εφαρµογής η οποία αρχικά να παρακολουθεί και 
να καταγράφει την ποιότητα επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων του δικτύου επικοινωνιών, καθώς 
και τη διάρκεια της διακοπής αυτής, και στη συνέχεια να αποθηκεύει την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η κάθε κατανεµηµένη Β∆ από πλευράς ενηµέρωσής της. 

H συλλογή, µε τη πάροδο του χρόνου, των δεδοµένων που θα αποθηκευτούν στη βάση 
της νέας εφαρµογής, θα δώσουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας του 
δικτύου και των τρόπων επικοινωνιών µεταξύ των κόµβων των ΠΣ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάλυση και η δοµή της εφαρµογής αυτής ακολούθησε µια 
γενική µεθοδολογία ανάπτυξης, γεγονός που την καθιστά εκµεταλλεύσιµη και από άλλα ΠΣ 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, ανεξάρτητα των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 
 
 
 

Abstract 
 
The development and exploitation of new technologies from the defense industries 

resulted in early integration of computer science in the Armed Forces. A basic need was vast 
data storage into manageable and easily accessible databases. In time the need to create 
distributed database systems, organized in wide networks, with automatic update capabilities, 
became obvious. 

These systems had to be totally autonomous, especially during operations, due to the 
need to be deployed in an operational theater and to be on constant move. As a resulted of that 
communication interruption between the distributed databases was inevitable so a new need 
became apparent which was to create an new application in order to monitor and record the 
quality of communication between the network nodes as well as interruptions, total failure time, 
and general database status. 

The statistical data of the above mentioned application will permit to improve network 
quality and the network architecture. 

Moreover the analysis and the implementation of this application was made in a generic 
and abstract fashion. This had as a result the additional capability to be used from other 
systems or agencies apart from the military. 
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1 
Εισαγωγή 
 
 
Με την είσοδο της πληροφορικής και των επικοινωνιακών τεχνολογιών στις Ένοπλες 

∆υνάµεις, αξιοποιήθηκαν ακόµα περισσότερο οι δυνατότητές τους, ενώ ταυτόχρονα βελτιώθηκε 
η αµεσότητα στην επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων. Στις µέρες µας, ένας µεγάλος αριθµός 
πληροφοριακών συστηµάτων καλύπτουν αφενός τις επιχειρησιακές και αφετέρου τις διοικητικές 
ανάγκες, της Εθνικής Άµυνας. Χαρακτηριστική είναι η χρήση τους, για την κάλυψη και την 
παρακολούθηση των ενεργειών των ανεφοδιαστικών οργάνων, καθώς µέσα από τα 
πληροφοριακά συστήµατά τους, εφαρµόζεται το σύνολο των αρχών λειτουργίας της ∆ιοικητικής 
Μέριµνας (logistics). 

Στην εργασία που ακολουθεί θα ασχοληθούµε µε την ανάλυση και τη δηµιουργία µιας 
δικτυακής εφαρµογής η οποία, µέσα από ένα σύνολο ιστοσελίδων που θα αντλούν 
πληροφορίες από µια βάση δεδοµένων, θα παρακολουθεί αφενός την αδιάλειπτη λειτουργία του 
δικτύου επικοινωνιών και αφετέρου την διεξαγωγή της ενηµέρωσης των κατανεµηµένων 
βάσεων, που συνθέτουν κάθε ένα από τα παραπάνω ΠΣ. 

Στην εφαρµογή αυτή δόθηκε η ονοµασία «Μ.Ε.∆.Ο.Υ.Σ.Α.», από τα αρχικά του 
Μηχανογραφικού Ελέγχου ∆ικτύου Ολοκληρωµένων Υπολογιστικών Συστηµάτων 
Ανεφοδιασµού, σε συνδυασµό µε το µυθολογικό όν της Μέδουσας, το οποίο αντί για µαλλιά είχε 
φίδια, παραλληλίζοντάς τα µε το διάσπαρτο δίκτυο δεδοµένων και επικοινωνιών των Ενόπλων 
∆υνάµεων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια θεωρητική αναφορά σχετικά µε την ανάγκη που 
οδήγησε στη δηµιουργία των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατά τους, καθώς και στις διάφορες µορφές και τύπους που µπορεί να έχουν. 
Ταυτόχρονα, αναφέρεται ο τρόπος µε τον οποίο οι κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων µπορούν 
να σχεδιαστούν, να επεξεργαστούν ή µετασχηµατιστούν, να διαχειριστούν και να συντονιστούν 
µε τη βοήθεια κατάλληλων αλγορίθµων. Τέλος, επισηµαίνονται κάποια από τα βασικά είδη 
αποτυχιών µιας βάσης δεδοµένων καθώς και µερικοί τρόποι αντιµετώπισης αυτών των 
αποτυχιών. 

Στη δεύτερη ενότητα, πραγµατοποιείται µια µικρή περιγραφή των υπαρχόντων, στο 
Σώµα Υλικού Πολέµου, πληροφοριακών συστηµάτων, µε τις λειτουργίες και τις ανάγκες που 
αυτά καλύπτουν. Ταυτόχρονα, γίνεται µια αναφορά στο κλειστό δίκτυο επικοινωνιών του 
Στρατού Ξηράς και στον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η ενηµέρωση των κατανεµηµένων 
βάσεων δεδοµένων των ΠΣ του. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο της ανάλυσης των απαιτήσεων της εφαρµογής 
«Μ.Ε.∆.Ο.Υ.Σ.Α.». Μέσα από αυτό περιγράφεται το προσωπικό χρήσης της εφαρµογής καθώς 
και οι ανάγκες της κάθε κατηγορίας χειριστών. Ταυτόχρονα, αποτυπώνεται και αναλύεται, µέσω 
ενός χάρτη των ιστοσελίδων (χάρτης site), το πεδίο εφαρµογής της. 

Στην τέταρτη ενότητα πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός της εφαρµογής της εργασίας, 
αρχικά µε τη βοήθεια των διαγραµµάτων περιπτώσεων χρήσης και στη συνέχεια των 
διαγραµµάτων ροής. Περιγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης και οι βασικές λειτουργίες της και 
αναδεικνύονται οι βασικές οντότητες και οι συσχετίσεις. Τέλος, ακολουθεί το σχήµα της βάσης 
και ο προγραµµατισµός για τη δηµιουργία της. 

Ολοκληρώνοντας την εργασία, γίνεται µια αναφορά στις εφαρµογές τις οποίες δύναται 
να έχει η «Μ.Ε.∆.Ο.Υ.Σ.Α.», όχι µόνο στα Σώµατα Ασφαλείας, αλλά και γενικότερα σε δικτυακές 
εφαρµογές κατανεµηµένων βάσεων. Επίσης, στην ενότητα της αξιολόγησης διατυπώνεται η 
δυνατότητα για χρήση και περεταίρω έρευνα των δεδοµένων που θα αποθηκευτούν µε την 
πάροδο του χρόνου, στη βάση δεδοµένων της εφαρµογής, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση και 
αναβάθµιση των δυνατοτήτων των Ενόπλων ∆υνάµεων. 
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2 
Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 
 

Κατανεµηµένες Βάσεις ∆εδοµένων (ΚΒ∆) 
 
Μια κατανεµηµένη βάση δεδοµένων (distributed database) µπορεί να οριστεί σαν µια 

οµάδα από λογικά συνδεόµενες βάσεις δεδοµένων που είναι διεσπαρµένες σε ένα δίκτυο 
υπολογιστών. Ένα κατανεµηµένο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (distributed DBMS) 
µπορεί να οριστεί σαν ένα πρόγραµµα που επιτρέπει τη διαχείριση µιας κατανεµηµένης βάσης 
δεδοµένων µε τρόπο που να κάνει την κατανοµή της διαφανή στους χρήστες. 

Ο προσεκτικός αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι η έµφαση κρύβεται στις εκφράσεις 
"λογικά συνδεόµενες βάσεις δεδοµένων" και "διαφανής κατανοµή". Μια κατανεµηµένη βάση 
δεδοµένων δεν είναι ένα σύνολο τοπικών βάσεων που βρίσκονται τυχαία διεσπαρµένες σε ένα 
δίκτυο και επικοινωνούν µεταξύ τους. Υπάρχει αφενός µια λογική συνοχή των τοπικών βάσεων 
και αφετέρου ένας τρόπος επερώτησής τους χωρίς ο χρήστης/προγραµµατιστής να πρέπει να 
γνωρίζει την εσωτερική δοµή της κατανοµής. 

Η ανάγκη του τεµαχισµού µιας βάσης δεδοµένων και της κατανοµής της γεωγραφικά 
στο δίκτυο προέκυψαν ιστορικά από την ανάγκη των µεγάλων οργανισµών να εκµεταλλεύονται 
το σύνολο των δεδοµένων τους που βρίσκεται αποθηκευµένα σε διάφορα τοπικά 
µηχανογραφικά συστήµατα. 

Συνοπτικά, οι λόγοι που καθιέρωσαν τα κατανεµηµένα συστήµατα σαν µια αποδεκτή και 
χρησιµοποιούµενη στην πράξη, τεχνολογία, µπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής: 

� Οργανωτικοί και οικονοµικοί λόγοι, καθώς αποδείχθηκε, πολλές φορές στην πράξη 
ότι η συντήρηση κατανεµηµένων συστηµάτων µπορεί να είναι πιο αποδοτική από τη συντήρηση 
ενός κεντρικού συστήµατος 

� Λόγοι αξιοποίησης της πληροφορίας, καθώς οι κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων 
προκύπτουν σαν µια φυσική λύση σε γεωγραφικά κατανεµηµένα δεδοµένα που 
προσπελαύνονται από κεντρικές εφαρµογές 

� Λόγοι σταδιακής αύξησης του οργανισµού, η οποία µπορεί να γίνει πιο εύκολα σε 
ένα κατανεµηµένο, παρά σε ένα κεντρικό περιβάλλον 

� Λόγοι µείωσης του τηλεπικοινωνιακού φορτίου 
� Λόγοι απόδοσης στην αποτίµηση ερωτήσεων 
� Λόγοι αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας της πληροφορίας, µέσω πολλαπλών 

κατανεµηµένων αντιγράφων της 
Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το τίµηµα που πρέπει να πληρώσει κανείς είναι η ανάγκη 

διαχείρισης και συντήρησης µιας κατανεµηµένης και πολύπλοκης εφαρµογής καθώς και το 
κόστος του επιπλέον λογισµικού και υλικού υποστήριξης. 

Τα συστήµατα κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων κλήθηκαν να καλύψουν τις 
απαιτήσεις των διαφόρων οργανισµών µε την ίδια αξιοπιστία και ταχύτητα που τα κλασικά 
συστήµατα βάσεων δεδοµένων ανταποκρίνονταν στις αντίστοιχες απαιτήσεις. 

Βασικά χαρακτηριστικά ενός κατανεµηµένου συστήµατος βάσεων δεδοµένων είναι τα 
εξής: 

� Έλεγχος του συστήµατος. Ο έλεγχος του συστήµατος επιτελείται και τοπικά από 
τοπικούς διαχειριστές (administrators) και καθολικά, από κάποιον επιβλέποντα διαχειριστή. 

� Ανεξαρτησία από τα δεδοµένα. Βασικό χαρακτηριστικό των κατανεµηµένων βάσεων 
δεδοµένων είναι ο βαθµός στον οποίο η φυσική οργάνωση των δεδοµένων είναι διαφανής στον 
προγραµµατιστή. 

� Ύπαρξη αντιγράφων. Σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα, η µείωση του πλεονασµού 
των δεδοµένων (που ήταν από τα βασικά ζητούµενα στις µη-κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων) 
δεν είναι πλέον τόσο σηµαντικό. Αντιθέτως, η ύπαρξη τοπικών αντιγράφων της πληροφορίας 
είναι ως ένα βαθµό και επιδιωκόµενη, για την αύξηση της απόδοσης του συστήµατος. 

� Η βελτιστοποίηση των ερωτήσεων, σε περιβάλλοντα κατανεµηµένων βάσεων 
δεδοµένων δεν γίνεται µόνο τοπικά, αλλά προηγείται και ένα στάδιο καθολικής βελτιστοποίησης. 
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� Η αξιοπιστία, ο έλεγχος συντονισµού, η ανάνηψη των συστηµάτων, καθώς και η 
δυνατότητα ορισµού δικαιωµάτων στους χρήστες, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά και των 
κατανεµηµένων συστηµάτων βάσεων δεδοµένων. 

 
 

∆ιαφάνεια Κατανεµηµένων Βάσεων ∆εδοµένων 
 
Στις εφαρµογές βάσεων δεδοµένων, ένας γενικός στόχος είναι η ανεξαρτησία των 

εφαρµογών από την τοποθεσία των δεδοµένων. Στην περίπτωση των κατανεµηµένων βάσεων 
δεδοµένων, εκτός από την κλασική προσέγγιση στο πρόβληµα αυτό, υπάρχει και ένας επιπλέον 
παράγοντας δυσκολίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη και είναι η κατανοµή των δεδοµένων, σε 
περισσότερες της µιας, τοποθεσίες.  

Το κατανεµηµένο, λοιπόν, σύστηµα βάσεων δεδοµένων πρέπει να παρέχει µια σειρά 
από χαρακτηριστικά που καθιστούν την κατανεµηµένη φύση του διαφανή στον χρήστη. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι : 

� ∆ιαφάνεια τοποθεσίας 
� ∆ιαφάνεια αναπαραγωγής 
� ∆ιαφάνεια επίδοσης 
� ∆ιαφάνεια συναλλαγής 
� ∆ιαφάνεια καταλόγου 
Η τεχνολογία των Κατανεµηµένων Βάσεων ∆εδοµένων έχει αναδειχθεί σαν συνένωση 

δύο τεχνολογιών. Της τεχνολογίας βάσεων δεδοµένων και της τεχνολογίας δικτύων και 
επικοινωνιών δεδοµένων. Η τελευταία έχει κάνει µεγάλα βήµατα όσον αφορά τις ενσύρµατες και 
τις ασύρµατες επικοινωνίες, από δορυφορικές και κυψελοειδείς επικοινωνίες και µητροπολιτικά 
δίκτυα όσο και σε τυποποίηση και πρωτόκολλα όπως το Ethernet, το TCP/IP, και τον 
ασύγχρονο τρόπο µεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode ΑΤΜ) καθώς και την επέκταση του 
Internet. 

Ενώ στα πρώτα στάδια οι βάσεις δεδοµένων στη δεκαετία του 1970 και τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 στηρίχθηκαν σε κεντρικοποιηµένα συστήµατα, µε αποτέλεσµα µονολιθικές 
γιγάντιες βάσεις δεδοµένων, η τάση στο τέλος της δεκαετίας του 80 αναστράφηκε σε 
περισσότερη αποκέντρωση και αυτονοµία της επεξεργασίας. 

Με τις εξελίξεις στην κατανεµηµένη επεξεργασία και στα λειτουργικά συστήµατα 
κατανεµηµένων συστηµάτων, η ερευνητική κοινότητα των βάσεων δεδοµένων παρήγαγε 
σηµαντικές εργασίες σε θέµατα κατανοµής δεδοµένων, επεξεργασίας κατανεµηµένων 
επερωτήσεων και δοσοληψιών, διαχείρισης µεταδεδοµένων κατανεµηµένων δεδοµένων, και 
άλλων θεµάτων, και ανέπτυξε πολλά ερευνητικά πρωτότυπα. Ωστόσο, ποτέ δεν προέκυψε σαν 
ορατό εµπορικό προϊόν, ένα ευρείας κλίµακας ΚΣ∆Β∆ που να υλοποιεί τη λειτουργικότητα και 
τις τεχνικές που προτάθηκαν από την έρευνα στις ΚΒ∆. Οι περισσότεροι σηµαντικοί 
κατασκευαστές ανακατεύθυναν τις προσπάθειές τους από ένα "καθαρό" προϊόν ΚΣ∆Β∆ στην 
ανάπτυξη συστηµάτων που βασίζονται στο µοντέλο πελάτη – διακοµιστή ή στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών για την προσπέλαση κατανεµηµένων ετερογενών πηγών δεδοµένων. 

Ωστόσο, οι οργανισµοί στα πλαίσια των γεωγραφικά κατανεµηµένων βάσεων 
δεδοµένων, εφαρµογών και χρηστών έχουν ενδιαφερθεί πολύ για την αποκέντρωση των 
επεξεργασιών (σε επίπεδο συστήµατος) µε ταυτόχρονη ενοποίηση των πηγών πληροφοριών 
(σε λογικό επίπεδο). Συνδυασµένη µε τις προόδους στις επικοινωνίες υπάρχει σήµερα µια 
γενική αποδοχή της προσέγγισης διακοµιστή – πελάτη στην ανάπτυξη εφαρµογών, που υιοθετεί 
πολλά θέµατα ΚΒ∆.  

 
 

Έννοιες των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων 
 
Οι κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα των 

κατανεµηµένων συστηµάτων µε την περιοχή της διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Ένα 
κατανεµηµένο υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από ένα πλήθος υπολογιστικών στοιχείων, 
όχι απαραίτητα οµογενών, που διασυνδέονται µε ένα υπολογιστικό δίκτυο και που 
συνεργάζονται στην εκτέλεση µιας εργασίας. Σαν γενικό στόχο, τα κατανεµηµένα συστήµατα 
διασπούν ένα µεγάλο, δύσκολα διαχειριζόµενο πρόβληµα σε µικρότερα τµήµατα και το λύνουν 
αποδοτικά µε ένα συντονισµένο τρόπο. Η οικονοµική βιωσιµότητα αυτής της προσέγγισης 
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απορρέει από δύο λόγους. Πρώτον διατίθεται περισσότερη υπολογιστική ισχύς για τη λύση µιας 
πολύπλοκης εργασίας και δεύτερον η διαχείριση για κάθε αυτόνοµο υπολογιστικό στοιχείο 
µπορεί να γίνει ανεξάρτητα και καθένα να αναπτύξει τις δικές του εφαρµογές. 

Συνοψίζοντας, µπορούµε να ορίσουµε µια κατανεµηµένη βάση δεδοµένων (ΚΒ∆) σαν 
συλλογή πολλαπλών λογικά συσχετισµένων βάσεων δεδοµένων διαµοιρασµένων σε ένα 
υπολογιστικό δίκτυο και ένα κατανεµηµένο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (ΚΣ∆Β∆) 
σαν σύστηµα λογισµικού που διαχειρίζεται µια κατανεµηµένη βάση δεδοµένων, ενώ η κατανοµή 
είναι διαφανής στο χρήστη. Μια συλλογή από αρχεία σε διαφορετικούς κόµβους ενός δικτύου 
και η διατήρηση των µεταξύ τους συσχετίσεων µέσω υπερσυνδέσµων αποτελεί τη συνηθισµένη 
οργάνωση στο διαδίκτυο, µε αρχεία Web σελίδων. Στο σενάριο αυτό δεν εφαρµόζονται ακόµη οι 
συνηθισµένες λειτουργίες διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, που συµπεριλαµβάνουν οµοιόµορφη 
επεξεργασία επερωτήσεων και επεξεργασία δοσοληψιών.  

 
 

Παράλληλη έναντι κατανεµηµένης τεχνολογίας 
 
Στρέφοντας την προσοχή µας στις αρχιτεκτονικές συστηµάτων, υπάρχουν δύο βασικοί 

τύποι αρχιτεκτονικών συστηµάτων πολυεπεξεργαστών που συνηθίζονται: 
� Αρχιτεκτονική κοινής µνήµης (στενά συνδεδεµένοι). Πολλοί επεξεργαστές 

µοιράζονται την ίδια δευτερεύουσα αποθήκευση (δίσκος) και µοιράζονται και την ίδια κύρια 
µνήµη. 

� Αρχιτεκτονική κοινού δίσκου (χαλαρά συνδεδεµένοι). Πολλοί επεξεργαστές 
µοιράζονται την δευτερεύουσα αποθήκευση (δίσκος) αλλά έχει ο καθένας τη δική του κύρια 
µνήµη. 

Οι αρχιτεκτονικές αυτές επιτρέπουν στους επεξεργαστές να επικοινωνούν χωρίς τον 
επιπλέον φόρτο της ανταλλαγής µηνυµάτων στο δίκτυο. Τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων που αναπτύχθηκαν µε χρήση των παραπάνω τύπων αρχιτεκτονικών ονοµάζονται 
παράλληλα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και όχι ΚΣ∆Β∆, αφού χρησιµοποιούν 
την τεχνολογία παράλληλων επεξεργαστών. 

Ένας άλλος τύπος αρχιτεκτονικής πολλών επεξεργαστών ονοµάζεται αρχιτεκτονική 
χωρίς οτιδήποτε κοινό (shared nothing). Στην αρχιτεκτονική αυτή, κάθε επεξεργαστής έχει τη 
δική του κύρια και δευτερεύουσα (δίσκος) µνήµη, δεν υπάρχει κοινή µνήµη, και οι επεξεργαστές 
επικοινωνούν µε ένα υψηλής ταχύτητας δίκτυο διασύνδεσης. Αν αυτή η αρχιτεκτονική 
προσοµοιάζει το υπολογιστικό περιβάλλον των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές στον τρόπο λειτουργίας. Στα συστήµατα χωρίς οτιδήποτε κοινό, υπάρχει 
συµµετρία και οµοιογένεια των κόµβων, κάτι που δεν αληθεύει για το περιβάλλον 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων όπου συνηθίζεται η ετερογένεια του υλικού και των 
λειτουργικών συστηµάτων σε κάθε κόµβο. Οι διαµοιρασµένες αρχιτεκτονικές θεωρούνται επίσης 
σαν περιβάλλον για παράλληλες βάσεις δεδοµένων. 

 
 

Επιπλέον λειτουργίες των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων 
 
Η κατανοµή οδηγεί σε αυξηµένη πολυπλοκότητα στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του 

συστήµατος. Για να επιτευχθούν τα δυνητικά πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως, 
πρέπει το λογισµικό του ΚΣ∆Β∆ να έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις ακόλουθες πρόσθετες 
λειτουργίες, σε σχέση µε αυτές ενός κεντρικού συστήµατος:  

� Καταγραφή των δεδοµένων: η δυνατότητα καταγραφής της κατανοµής και της 
οµοιοτυπίας των δεδοµένων στον κατάλογο του ΚΣ∆Β∆.  

� Κατανεµηµένη επεξεργασία επερωτήσεων: η δυνατότητα προσπέλασης σε 
αποµακρυσµένες εγκαταστάσεις και η διακίνηση επερωτήσεων και δεδοµένων µεταξύ 
διαφορετικών εγκαταστάσεων, µέσω ενός επικοινωνιακού δικτύου.  

� Κατανεµηµένη διαχείριση δοσοληψιών: η δυνατότητα διαµόρφωσης στρατηγικών 
εκτέλεσης για επερωτήσεις και δοσοληψίες που προσπελαύνουν δεδοµένα σε περισσότερες 
από µία εγκαταστάσεις.  

� ∆ιαχείριση δεδοµένων οµοιοτυπίας: η δυνατότητα να αποφασίζει ποιο αντίγραφο 
ενός δεδοµένου, για το οποίο χρησιµοποιείται οµοιοτυπία, θα προσπελασθεί και η δυνατότητα 
διατήρησης της συνέπειας µεταξύ των αντιγράφων ενός δεδοµένου που επαναλαµβάνεται.  
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� Ανάκαµψη κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων: η δυνατότητα ανάκαµψης από 
αποτυχίες στις επιµέρους εγκαταστάσεις και από νέους τύπους αποτυχιών, όπως η αποτυχία 
µιας επικοινωνιακής σύνδεσης.  

� Ασφάλεια: Οι κατανεµηµένες δοσοληψίες πρέπει να εκτελούνται µε την κατάλληλη 
διαχείριση της ασφάλειας των δεδοµένων και τα προνόµια δικαιοδοσίας και προσπέλασης των 
χρηστών.  

� ∆ιαχείριση κατανεµηµένου ευρετηρίου (καταλόγου): Ένα ευρετήριο περιέχει 
πληροφορίες (µεταδεδοµένα) για τα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων. Το ευρετήριο µπορεί να 
είναι καθολικό για όλη την ΚΒ∆, ή τοπικό για κάθε εγκατάσταση. Η τοποθέτηση και η κατανοµή 
του ευρετηρίου αποτελούν θέµα σχεδιασµού και πολιτικής. 

Οι λειτουργίες αυτές αυξάνουν την πολυπλοκότητα ενός ΚΣ∆Β∆ σε σχέση µε ένα 
κεντρικό Σ∆Β∆. 

Πριν µπορέσουµε να επωφεληθούµε πλήρως από τα πλεονεκτήµατα της κατανοµής, 
πρέπει να βρούµε ικανοποιητικές λύσεις σε αυτά τα σχεδιαστικά θέµατα και προβλήµατα. Ο 
στόχος να συµπεριληφθεί όλη αυτή η λειτουργικότητα στο ΚΣ∆Β∆, είναι δύσκολο να επιτευχθεί 
και η εύρεση βέλτιστων λύσεων είναι ακόµη µακριά. 

Στο επίπεδο του φυσικού υλικού οι ακόλουθοι βασικοί παράγοντες διαχωρίζουν ένα 
ΚΣ∆Β∆ από ένα συγκεντρωτικό σύστηµα. Υπάρχουν πολλοί υπολογιστές που ονοµάζονται 
εγκαταστάσεις ή κόµβοι. Οι κόµβοι αυτοί πρέπει να συνδέονται µε κάποιον τύπο επικοινωνιακού 
δικτύου για τη µεταφορά δεδοµένων και εντολών µεταξύ των κόµβων. Οι κόµβοι µπορεί να 
βρίσκονται φυσικά κοντά, για παράδειγµα στο ίδιο κτίριο ή οµάδα γειτονικών κτιρίων και να 
συνδέονται µε ένα τοπικό δίκτυο, ή µπορεί να είναι γεωγραφικά κατανεµηµένοι σε µεγάλες 
αποστάσεις και να συνδέονται µέσω δικτύου ευρείας ζώνης. Τυπικά, τα τοπικά δίκτυα 
χρησιµοποιούν καλώδια ενώ τα δίκτυα ευρείας ζώνης χρησιµοποιούν τηλεφωνικές γραµµές ή 
δορυφόρους. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός των δύο τύπων δικτύων. Τα 
δίκτυα µπορεί να έχουν διαφορετικές τοπολογίες, οι οποίες ορίζουν τις διαδροµές άµεσης 
επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων. Ο τύπος και η τοπολογία του δικτύου που χρησιµοποιείται 
µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στην απόδοση και εποµένως στις στρατηγικές για 
κατανεµηµένη επεξεργασία επερωτήσεων και στο σχεδιασµό της κατανεµηµένης βάσης 
δεδοµένων. Ωστόσο, για θέµατα αρχιτεκτονικής υψηλού επιπέδου δεν έχει σηµασία ο τύπος του 
δικτύου που χρησιµοποιείται. Το µόνο που έχει σηµασία είναι κάθε κόµβος να επικοινωνεί 
άµεσα ή έµµεσα µε κάθε άλλο κόµβο. 

 
 

Τύποι κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων 
 
Ο όρος κατανεµηµένο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µπορεί να περιγράφει 

πολλά συστήµατα που από πολλές απόψεις διαφέρουν µεταξύ τους. Το βασικό κοινό σηµείο 
όλων αυτών των συστηµάτων είναι το γεγονός ότι τόσο τα δεδοµένα όσο και το λογισµικό είναι 
κατανεµηµένα σε πολλούς κόµβους που συνδέονται µε κάποια µορφή επικοινωνιακού δικτύου. 
Παρακάτω εξετάζουµε ένα πλήθος από τύπους κατανεµηµένων συστηµάτων διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων, καθώς και τα κριτήρια και τους παράγοντες που διαφοροποιούν µερικά 
από τα συστήµατα αυτά. 

Ο πρώτος παράγοντας που εξετάζεται είναι ο βαθµός οµογένειας του λογισµικού του 
ΚΣ∆Β∆. Αν όλοι οι διακοµιστές (ή τα επί µέρους τοπικά Σ∆Β∆) χρησιµοποιούν το ίδιο λογισµικό 
και όλοι οι πελάτες χρησιµοποιούν πανοµοιότυπο λογισµικό, το ΚΣ∆Β∆ ονοµάζεται οµογενές 
διαφορετικά ονοµάζεται ετερογενές. 

Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται µε το βαθµό οµογένειας είναι ο βαθµός τοπικής 
αυτονοµίας. Αν όλες οι προσπελάσεις στο ΚΣ∆Β∆ πρέπει να γίνουν µέσω ενός πελάτη, τότε το 
σύστηµα δεν έχει τοπική αυτονοµία. Από την άλλη πλευρά, αν επιτρέπεται άµεση προσπέλαση 
από τοπικές δοσοληψίες σε έναν διακοµιστή, το σύστηµα έχει κάποιο βαθµό τοπικής 
αυτονοµίας. Στο ένα άκρο του φάσµατος της αυτονοµίας υπάρχει ένα ΚΣ∆Β∆ που 
"παρουσιάζεται" στο χρήστη σαν ένα συγκεντρωτικό Σ∆Β∆. Υπάρχει ένα µόνο εννοιολογικό 
σχήµα και όλες οι προσπελάσεις στο σύστηµα γίνονται µέσω ενός κόµβου που είναι µέρος του 
ΚΣ∆Β∆, που σηµαίνει δεν υπάρχει τοπική αυτονοµία. Στο άλλο άκρο συναντάµε έναν τύπο 
ΚΣ∆Β∆ που ονοµάζεται οµόσπονδο ΚΣ∆Β∆ (federated DDBMS) ή σύστηµα πολλαπλών 
βάσεων δεδοµένων (multidatabase system). Σε ένα τέτοιο σύστηµα κάθε διακοµιστής είναι ένα 
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ανεξάρτητο και αυτόνοµο κεντρικό Σ∆Β∆ µε τοπικούς χρήστες, τοπικές δοσοληψίες και ∆Β∆ και 
εποµένως πολύ υψηλό βαθµό τοπικής αυτονοµίας. 

Ο όρος οµόσπονδο σύστηµα βάσης δεδοµένων χρησιµοποιείται όταν υπάρχει κάποια 
συνολική όψη ή σχήµα των οµόσπονδων βάσεων δεδοµένων κοινό στις εφαρµογές. Από την 
άλλη µεριά, ένα σύστηµα πολλαπλών βάσεων δεδοµένων δεν έχει ένα καθολικό σχήµα και 
κατασκευάζει διαδραστικά ένα, όπως το χρειάζεται η εφαρµογή. Και τα δύο συστήµατα 
αποτελούν µια υβριδική µορφή µεταξύ κατανεµηµένων και συγκεντρωτικών συστηµάτων, θα 
αναφερόµαστε και στα δύο σαν οµόσπονδα συστήµατα βάσεων δεδοµένων (ΟΣΒ∆). 

Σε ένα ετερογενές ΟΣΒ∆, ένας διακοµιστής µπορεί να είναι ένα σχεσιακό Σ∆Β∆, ένας 
άλλος να είναι ένα δικτυωτό Σ∆Β∆ κι ένας τρίτος να είναι ένα ιεραρχικό Σ∆Β∆. Σε µια τέτοια 
περίπτωση είναι απαραίτητο να υπάρχει µια κανονική γλώσσα συστήµατος και να 
συµπεριληφθούν στους πελάτες µεταφραστές γλωσσών οι οποίοι θα µεταφράζουν 
υποεπερωτήσεις από την κανονική γλώσσα στη γλώσσα του κάθε διακοµιστή. 

Παρακάτω περιγράφονται περιληπτικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασµό 
ΟΣΒ∆: 

� ∆ιαφορές στα µοντέλα δεδοµένων: Οι βάσεις δεδοµένων σε έναν οργανισµό 
προέρχονται από διαφορετικά µοντέλα δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένων των ονοµαζόµενων 
παραδοσιακών µοντέλων (δικτυωτό και ιεραρχικό), το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων, το 
αντικειµενοστραφές µοντέλο δεδοµένων, ακόµη και αρχεία. Οι δυνατότητα µοντελοποίησης µε 
τα µοντέλα αυτά ποικίλουν. Εποµένως, αποτελεί πρόκληση να αντιµετωπισθούν οµοιόµορφα 
µέσω ενός καθολικού σχήµατος ή η επεξεργασία τους από µια γλώσσα. Ακόµη και αν δύο 
βάσεις δεδοµένων είναι και οι δύο σε σχεσιακό περιβάλλον, η ίδια πληροφορία µπορεί να 
παριστάνεται σαν όνοµα γνωρίσµατος, σαν όνοµα σχέσης, ή σαν τιµή σε διαφορετικές βάσεις 
δεδοµένων. Αυτό απαιτεί ένα έξυπνο µηχανισµό επεξεργασίας επερωτήσεων που µπορεί να 
σχετίζει πληροφορίες βασισµένες στα µεταδεδοµένα. 

� ∆ιαφορές στους περιορισµούς: Οι δυνατότητες για προσδιορισµό και υλοποίηση 
περιορισµών διαφέρουν από σύστηµα σε σύστηµα. Υπάρχουν συγκρίσιµα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να διευθετηθούν στην κατασκευή ενός καθολικού σχήµατος. Για παράδειγµα, οι 
συσχετίσεις από τα µοντέλα ΟΣ παριστάνονται σαν αναφορικοί περιορισµοί ακεραιότητας στο 
σχεσιακό µοντέλο. Για να υλοποιηθούν ορισµένοι περιορισµοί στο σχεσιακό µοντέλο µπορεί να 
χρειασθεί να χρησιµοποιηθούν σκανδάλες. Το καθολικό σχήµα θα πρέπει να αντιµετωπίσει 
επίσης πιθανές αντιθέσεις µεταξύ περιορισµών. 

� ∆ιαφορές στις γλώσσες επερωτήσεων: Ακόµη και µε το ίδιο µοντέλο δεδοµένων, οι 
γλώσσες και οι εκδόσεις τους διαφέρουν. Για παράδειγµα, η SQL έχει πολλές εκδόσεις, και κάθε 
σύστηµα έχει τους δικούς του τύπους δεδοµένων, τελεστές σύγκρισης, χαρακτηριστικά 
διαχείρισης συµβολοσειρών, κοκ. 

� Σηµασιολογική ετερογένεια. Σηµασιολογική ετερογένεια συµβαίνει όταν υπάρχουν 
διαφορές στη σηµασία, την ερµηνεία, και την προτιθέµενη χρήση των ίδιων ή συσχετιζόµενων 
δεδοµένων. Η σηµασιολογική ετερογένεια µεταξύ των συνιστωσών συστηµάτων βάσεων 
δεδοµένων δηµιουργεί εµπόδιο στο σχεδιασµό καθολικών σχηµάτων ετερογενών βάσεων 
δεδοµένων. Η αυτονοµία σχεδιασµού των συνιστωσών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων 
αναφέρεται στην ελευθερία τους να επιλέξουν τις παρακάτω παραµέτρους σχεδιασµού, που µε 
την σειρά τους επηρεάζουν την τελική πολυπλοκότητα των ΟΣΒ∆.  

� Ο χώρος στον κόσµο από τον οποίο επιλέγονται τα δεδοµένα: Για παράδειγµα, δύο 
βάσεις δεδοµένων λογαριασµών πελατών στην οµοσπονδία µπορεί να είναι από τις ΗΠΑ και 
από την Ιαπωνία µε τελείως διαφορετικά σύνολα γνωρισµάτων για λογαριασµούς πελατών που 
απαιτούνται για την πρακτική των λογιστηρίων. Οι µεταβολές στην αντιστοιχία των νοµισµάτων 
αποτελούν επίσης πρόβληµα. Εποµένως, στις δύο αυτές βάσεις δεδοµένων σχέσεις που έχουν 
ίδια ονόµατα ΠΕΛΑΤΗΣ ή ΛΟΓAPIAΣMOΣ µπορεί να έχουν κάποιες κοινές και κάποιες εντελώς 
διαφορετικές πληροφορίες. 

� Αναπαράσταση και ονοµατολογία: Η αναπαράσταση και η ονοµασία των 
δεδοµένων και της δοµής του µοντέλου δεδοµένων µπορεί να έχουν προσδιορισθεί αρχικά σε 
κάθε µια από τις τοπικές βάσεις δεδοµένων. 

� Η κατανόηση, η σηµασία, και η υποκειµενική ερµηνεία των δεδοµένων: Αυτά έχουν 
σηµαντική συµβολή στη σηµασιολογική ετερογένεια. 

� Περιορισµοί δοσοληψιών και πολιτικής: Αντιµετωπίζουν κριτήρια 
σειριοποιησιµότητας, επανορθωτικές δοσοληψίες, και άλλες πολιτικές δοσοληψιών. 
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� Παραγωγή περιλήψεων: Οι συναθροίσεις τα αθροίσµατα, και άλλα χαρακτηριστικά 
επεξεργασίας δεδοµένων και πράξεων που υποστηρίζονται από το σύστηµα. Η αυτονοµία 
επικοινωνίας ενός συνιστώντος ΣΒ∆ αναφέρεται στη δυνατότητα να αποφασίζει αν θα 
επικοινωνήσει µε ένα άλλο συνιστόν ΣΒ∆. Η αυτονοµία εκτέλεσης αναφέρεται στη δυνατότητα 
ενός συνιστώντος ΣΒ∆ να εκτελεί τοπικές πράξεις χωρίς παρεµβολή από εξωτερικές πράξεις 
από άλλα συνιστώντα ΣΒ∆ και τη δυνατότητα του να αποφασίζει τη σειρά µε την οποία θα 
εκτελεσθούν. Η αυτονοµία σύνδεσης ενός συνιστώντος ΣΒ∆ υπονοεί ότι έχει τη δυνατότητα να 
αποφασίζει αν και πόση λειτουργικότητα (πράξεις που υποστηρίζει) του θα µοιράζεται µε άλλα 
συνιστώντα ΣΒ∆. Η σηµαντικότερη πρόκληση για το σχεδιασµό ΟΣΒ∆ είναι να επιτρέπεται στα 
συνιστώντα ΣΒ∆ να λειτουργούν µεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν τους παραπάνω 
τύπους αυτονοµίας. 

 
 

Μορφές Κατανεµηµένων ∆εδοµένων 
 
Υπάρχουν πέντε κατηγορίες κατανεµηµένων δεδοµένων 
� Τα δεδοµένα που αναπαράγονται 
� Οριζόντια κατακερµατισµένα δεδοµένα 
� Κάθετα κατακερµατισµένα δεδοµένα 
� Αναδιοργάνωση δεδοµένων 
� Χωριστό σχήµα δεδοµένων 
Αναλυτικά : 
Αναπαραχθέντα δεδοµένα σηµαίνει ότι αντίγραφα από τα ίδια δεδοµένα διατηρούνται 

σε περισσότερες από µία τοποθεσίες. Τα δεδοµένα µπορούν να αναπαραχθούν σε πολλαπλές 
µηχανές ώστε να αποφευχθεί η µετάδοση δεδοµένων µεταξύ συστηµάτων. Τα αντίγραφα 
µπορεί να είναι µόνο για ανάγνωση ή για εγγράψιµα. Τα αντίγραφα µόνο ανάγνωσης έχουν 
υποστεί αλλαγές στο πρωτότυπο πριν διαδοθούν. Τα εγγράψιµα αντίγραφα διαδίδουν τις 
αλλαγές στο πρωτότυπο είτε µε στρατηγική "write through" ειτε "write back". Το write through 
συνεπάγεται µια σύγχρονη σύνδεση και ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο στο πρωτότυπο. Το 
write back επιτρέπει τη διάδοση αλλαγών όταν είναι πλέον κατάλληλα. 

Οριζόντια E7 κατακερµατισµένα δεδοµένα. Οριζόντια κατακερµατισµένα δεδοµένα 
σηµαίνει ότι τα δεδοµένα είναι κατανεµηµένα σε διαφορετικούς τόπους που βασίζονται σε ένα η 
περισσότερα πρωτεύοντα κλειδιά. 

Κάθετα κατακερµατισµένα δεδοµένα. Κάθετα κατακερµατισµένα δεδοµένα είναι τα 
δεδοµένα που έχουν διαχωριστεί από στήλες σε πολλαπλά συστήµατα. Το πρωτεύον κλειδί 
αναπαράγεται σε κάθε χώρο. 

Αναδιοργάνωση δεδοµένων. Αναδιοργάνωση δεδοµένων είναι η διαδικασία που 
ασχολείται µε τα δεδοµένα που έχουν προκύψει, συνοψίζονται, ή χειραγωγούνται µε κάποιο 
τρόπο. Αυτό το είδος των δεδοµένων είναι συνηθισµένα όταν πραγµατοποιείται επεξεργασία 
στήριξης αποφάσεων. Μπορεί να υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις όπου η online επεξεργασία 
συναλλαγών, καθώς και η λήψη υποστήριξης των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 
είναι διαφορετικά. 

Χωριστό σχήµα δεδοµένων. Το Χωριστό σχήµα δεδοµένων διατηρεί χωριστές βάσεις 
δεδοµένων και προγράµµατα εφαρµογής για τα διαφορετικά συστήµατα. 

 
 

Πλεονεκτήµατα ΚΒ∆ 
 
� Μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαθεσιµότητα 
� Ευκολότερη επέκταση 
� Αυτονοµία(Τοπική) 
� Μια µεµονωµένη βλάβη δεν επηρεάζει τις επιδόσεις του συστήµατος 
� Προστασία των πολύτιµων δεδοµένων 
� Μεγαλύτερη απόδοση 
� Μικρότερο κόστος 
Η κατανεµηµένη διαχείριση βάσεων δεδοµένων έχει προταθεί για διάφορους λόγους 

που ποικίλουν από οργανωτική αποκέντρωση και οικονοµική επεξεργασία έως και µεγαλύτερη 
αυτονοµία. 
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Τονίζονται µερικά από τα πλεονεκτήµατα αυτά παρακάτω: 
∆ιαχείριση κατανεµηµένων δεδοµένων µε διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας: Σε ιδανική 

περίπτωση ένα Σ∆Β∆ πρέπει να είναι διαφανές στην κατανοµή µε την έννοια ότι κρύβει τις 
λεπτοµέρειες του πού είναι φυσικά αποθηκευµένο στο σύστηµα κάθε αρχείο (πίνακας, σχέση). 
Θεωρείστε τη βάση δεδοµένων εταιρεία στην παρακάτω εικόνα. Οι πίνακες ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, 
ΕΡΓΟ, και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ µπορεί να είναι κατατεµαχισµένοι οριζόντια (δηλαδή σε σύνολα 
γραµµών) και αποθηκευµένοι µε πιθανή επανάληψη. 

Κατανοµή ή διαφάνεια δικτύου: Αυτό αναφέρεται σε απελευθέρωση του χρήστη από 
λεπτοµέρειες του δικτύου. Μπορεί να χωρισθεί σε διαφάνεια θέσης και διαφάνεια ονόµατος. Η 
διαφάνεια θέσης αναφέρεται στο γεγονός ότι η εντολή που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση 
µιας εργασίας είναι ανεξάρτητη από την τοποθεσία των δεδοµένων και την τοποθεσία του 
συστήµατος στο οποίο εκδόθηκε η εντολή. Η διαφάνεια ονόµατος συνεπάγεται ότι όταν 
προσδιορισθεί ένα όνοµα, το αντικείµενο µε το όνοµα µπορεί να προσπελασθεί χωρίς ασάφεια 
χωρίς επιπλέον προσδιορισµό. 

∆ιαφάνεια οµοιοτυπίας: Σε αυτή µπορεί να αποθηκεύονται αντίγραφα των δεδοµένων 
σε πολλούς κόµβους για καλύτερη διαθεσιµότητα, απόδοση, και αξιοπιστία. Η διαφάνεια 
οµοιοτυπίας θέλει το χρήστη να µην είναι ενήµερος της ύπαρξης των αντιγράφων. 

∆ιαφάνεια κατατεµαχισµού: ∆ύο τύποι κατατεµαχισµού είναι δυνατοί. Ο οριζόντιος 
κατατεµαχισµός κατανέµει µια σχέση σε σύνολα πλειάδων (γραµµών). Ο κατακόρυφος 
κατατεµαχισµός κατανέµει µια σχέση σε υποσχέσεις όπου κάθε υποσχέση ορίζεται από ένα 
υποσύνολο των στηλών της αρχικής σχέσης. Μια καθολική επερώτηση από το χρήστη πρέπει 
να µετασχηµατισθεί σε πολλές επερωτήσεις κατατεµαχισµού. Η διαφάνεια κατατεµαχισµού θέλει 
το χρήστη να µην είναι ενήµερος για την ύπαρξη των τεµαχίων. 

Άλλοι τύποι διαφάνειας περιλαµβάνουν τη διαφάνεια σχεδιασµού και τη διαφάνεια 
εκτέλεσης που αναφέρονται στη µη αναγκαιότητα γνώσης του τρόπου σχεδιασµού, της 
κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων και του πού εκτελείται µια δοσοληψία. 

Αυξηµένη αξιοπιστία και διαθεσιµότητα: Αυτά είναι τα δύο πιο γνωστά πλεονεκτήµατα 
που αποδίδονται στις κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Υπό την ευρεία έννοια, η αξιοπιστία 
ορίζεται ως η πιθανότητα να είναι ένα σύστηµα σε λειτουργία µια δεδοµένη στιγµή, ενώ 
διαθεσιµότητα είναι η πιθανότητα να είναι ένα σύστηµα διαθέσιµο συνεχώς κατά τη διάρκεια 
ενός χρονικού διαστήµατος. Όταν τόσο τα δεδοµένα όσο και το λογισµικό του Σ∆Β∆ είναι 
κατανεµηµένα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, µια εγκατάσταση µπορεί να καταρρεύσει ενώ οι 
άλλες συνεχίζουν να λειτουργούν. Μόνο τα δεδοµένα και το λογισµικό που βρίσκονται στην 
εγκατάσταση που κατέρρευσε δεν µπορούν να προσπελασθούν, γεγονός που βελτιώνει τόσο 
την αξιοπιστία όσο και τη διαθεσιµότητα. Περαιτέρω βελτίωση µπορεί να επιτευχθεί 
χρησιµοποιώντας ορθολογικά την οµοιοτυπία (replication), αποθηκεύοντας δηλαδή δεδοµένα 
και λογισµικό σε περισσότερες από µία εγκαταστάσεις. Στα κεντρικοποιηµένα συστήµατα η 
κατάρρευση µιας εγκατάστασης καθιστά όλο το σύστηµα µη διαθέσιµο σε όλους τους χρήστες. 

Στις κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων, µπορεί κάποια δεδοµένα να µην είναι διαθέσιµα, 
αλλά οι χρήστες είναι δυνατόν να προσπελάσουν άλλα τµήµατα της βάσης δεδοµένων. 

Βελτιωµένη απόδοση: Ένα κατανεµηµένο Σ∆Β∆ τεµαχίζει τη βάση δεδοµένων 
διατηρώντας τα δεδοµένα κοντά στις θέσεις που τα χρειάζονται περισσότερο.  

Η τοπικότητα των δεδοµένων ελαττώνει τη συµφόρηση στην κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας και στις υπηρεσίες εισόδου/εξόδου και ταυτόχρονα ελαττώνει τις καθυστερήσεις 
που συµβαίνουν στα δίκτυα ευρείας ζώνης. Όταν µια µεγάλη βάση δεδοµένων κατανέµεται σε 
πολλές εγκαταστάσεις, κάθε εγκατάσταση φιλοξενεί µια µικρή σχετικά βάση δεδοµένων. Ως 
αποτέλεσµα, οι τοπικές επερωτήσεις και δοσοληψίες που προσπελαύνουν δεδοµένα µιας 
εγκατάστασης έχουν καλύτερη απόδοση, διότι οι τοπικές βάσεις δεδοµένων είναι µικρότερες. 
Επιπλέον, κάθε εγκατάσταση έχει να εκτελέσει µικρότερο πλήθος από δοσοληψίες σε σχέση µε 
το συνολικό πλήθος δοσοληψιών που θα υποβαλλόταν σε ένα κεντρικό σύστηµα. Επιπλέον, 
µπορεί να επιτευχθεί παραλληλισµός εντός της επερώτησης και µεταξύ των επερωτήσεων µε 
την εκτέλεση πολλών επερωτήσεων σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, ή µε τη διάσπαση µιας 
επερώτησης σε ένα πλήθος υποεπερωτήσεων που εκτελούνται παράλληλα. Αυτό συµβάλλει 
στη βελτίωση της απόδοσης. 

Ευκολότερη επέκταση: Σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον, η επέκταση του συστήµατος 
είτε µε προσθήκη δεδοµένων, αυξάνοντας το µέγεθος της βάσης δεδοµένων, είτε προσθέτοντας 
περισσότερους επεξεργαστές είναι πολύ πιο εύκολη. 
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Μειονεκτήµατα ΚΒ∆ 
 
� Απαίτηση επιπλέον λογισµικού 
� Αυξηµένη πιθανότητα για σφάλµατα λογισµικού (bugs) 
� Έλλειψη προτύπων(εργαλεία-µεθοδολογίες) 
� Επιπλέον επεξεργασία-συντήρηση 
� Αυξηµένη πολυπλοκότητα 
� Συγχρονισµός ελέγχου 
� Ελλιπής ασφάλεια 
 
 

Σχεδίαση Κατανεµηµένων Βάσεων ∆εδοµένων 
 
Υπάρχουν δύο κύριες στρατηγικές για τη σχεδίαση κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων: 

Η top-down και η bottom-up2. Όπως φαίνεται από τα ονόµατά τους, οι δύο σχεδιάσεις είναι 
πολύ διαφορετικές µεταξύ τους -πολλές φορές, όµως, µπορούν (ή είναι αναγκαίο) να 
εφαρµοστούν συµπληρωµατικά. 

Η top-down στρατηγική είναι και η πλέον δηµοφιλής, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
κατανεµηµένη βάση σχεδιάζεται από το µηδέν. Κατ' αρχήν, η διαδικασία ξεκινά µε την 
αποτύπωση των απαιτήσεων του χρήστη που αποτελούν και το στόχο του συστήµατος. Το 
έγγραφο όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις των χρηστών αποτελεί είσοδο για δύο παράλληλες 
διαδικασίες: τη σχεδίαση του interface και τη σχεδίαση του ιδεατού σχήµατος (conceptual 
design). Η διαδικασία αυτή σκοπό έχει την ανακάλυψη οντοτήτων και συσχετίσεων µεταξύ τους, 
στο περιβάλλον του υπό µοντελοποίηση οργανισµού. Η σχεδίαση του ιδεατού σχήµατος, 
µπορεί εν γένει να σπάσει σε δύο διαδικασίες: στην ανάλυση των οντοτήτων και των 
συσχετίσεων, αφενός, και στη λειτουργική ανάλυση, αφετέρου, η οποία ασχολείται µε τη 
µοντελοποίηση των βασικών διαδικασιών του υπό µοντελοποίηση οργανισµού. Οι διαδικασίες 
σχεδίασης του interface και του ιδεατού σχήµατος πρέπει να ελεγχθούν ως προς την συνέπεια 
µεταξύ τους.  

Συνέπεια της διαδικασίας σχεδίασης είναι η παραγωγή του καθολικού ιδεατού σχήµατος 
(global conceptual schema) αφενός, και των δικαιωµάτων πρόσβασης στην πληροφορία 
αφετέρου. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µέχρι στιγµής η διαδικασία δεν έχει ασχοληθεί καθόλου 
µε προβλήµατα κατανοµής της πληροφορίας και είναι ίδια µε τη διαδικασία που ακολουθείται σε 
µη κατανεµηµένα συστήµατα. 

Το επόµενο στάδιο είναι η διαδικασία κατανοµής που σκοπό έχει να παράγει τα τοπικά 
ιδεατά σχήµατα (local conceptual schemata). Από κει και πέρα, επέρχονται οι διαδικασίες 
κατάτµησης και τοποθέτησης µε την κατασκευή των αντίστοιχων σχηµάτων. 

Στο τελικό στάδιο, έχουµε τη διαδικασία φυσικής σχεδίασης, η οποία λαµβάνει υπόψη 
της τα φυσικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων Σ∆Β∆ ανά τοποθεσία και έχει ως 
αποτέλεσµα την παραγωγή του φυσικού σχήµατος. Η διαδικασία ελέγχου και προσαρµογής 
έρχεται όπως πάντα ως συµπληρωµατική της ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος. 

 
 

Κατάτµηση 
 
Το πρώτο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί στη διαδικασία σχεδίασης είναι η 

κατάτµηση των καθολικών σχέσεων. Η πρώτη ιδέα είναι να προσανατολιστεί κανείς στον 
οριζόντιο διαχωρισµό των σχέσεων, στοχεύοντας στη δηµιουργία "οµάδων" από πλειάδες. 

Κάθε τέτοια οµάδα θα πρέπει να παρουσιάζει µια οµοιογένεια που να εξυπηρετεί µια 
λογική τοποθέτηση στη συνέχεια. Ειδικότερα, αν δύο πλειάδες πληρούν τις προϋποθέσεις για 
συµµετοχή σε µία οµάδα (από την πλευρά της τοποθέτησης), τότε η στρατηγική τοποθέτησης 
θα τις εντάξει στην ίδια τοποθεσία. Ο τελικός στόχος είναι να έχουµε τµήµατα που να είναι πολύ 
κοντά στις φυσικές εικόνες των διαφόρων τοποθεσιών.  
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Οριζόντια κατάτµηση 
 
Η οριζόντια κατάτµηση οφείλει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούνται -όσο το 

δυνατό αυτό είναι εφικτό- οι συνθήκες πληρότητας, διαχωρισιµότητας και αναδόµησης. 
Υπάρχουν δύο είδη κατάτµησης, η πρωτεύουσα (primary), όπου οι συνθήκες κατάτµησης µιας 
καθολικής σχέσης αφορούν αποκλειστικά τη σχέση αυτή και η παραγόµενη (derived), όπου οι 
συνθήκες κατάτµησης µιας καθολικής σχέσης µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλες σχέσεις. 

 
 

Κάθετη και µεικτή κατάτµηση 
 
Υπάρχει περίπτωση οι εφαρµογές να επικεντρώνονται στην επερώτηση οµάδων από 

πεδία. Όπως έχουµε ήδη πει, οι συνθήκες ορθότητας απαιτούν κάθε πεδίο µιας καθολικής 
σχέσης να ανήκει σε ένα τουλάχιστο τµήµα και κάθε τµήµα να περιέχει είτε το κλειδί της σχέσης, 
είτε κάποιο τεχνητό κλειδί. Η κάθετη κατάτµηση έχει νόηµα όταν οι εφαρµογές σε κάποια 
τοποθεσία προσπελαύνουν µόνο κάποια από τα πεδία της σχέσης και οι εφαρµογές σε κάποια 
άλλη τοποθεσία προσπελαύνουν κάποια άλλα. Αξίζει να παρατηρήσουµε εδώ, ότι η σχεδίαση 
της κάθετης κατάτµησης δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη σχεδίαση της τοποθέτησης. 

Αν και δεν υπάρχει κάποιος αλγόριθµος για την κάθετη κατάτµηση, υπάρχουν κάποιες 
άπληστες (greedy) ευρετικές λύσεις. Πιο συγκεκριµένα, στην προσέγγιση διαχωρισµού (split 
approach) οι καθολικές σχέσεις διαχωρίζονται προοδευτικά σε τµήµατα, ενώ στην προσέγγιση 
ενοποίησης (grouping approach) πεδία σχέσεων οµαδοποιούνται προοδευτικά, για να 
κατασκευάσουν τµήµατα. 

Αν υποθέσουµε ότι τα τµήµατα που προκύπτουν από την κάθετη κατάτµηση έχουν 
επικαλυπτόµενα τµήµατα (διαφορετικά από το κλειδί) τότε έχουµε την περίπτωση της 
αντιγραφής (replication). Η ύπαρξη επικαλύψεων ευνοεί τις διαδικασίες επερώτησης της 
κατανεµηµένης βάσης καθώς η πιθανότητα τοπικής επεξεργασίας είναι µεγαλύτερη. Από την 
άλλη πλευρά, όµως, οι εφαρµογές ανανέωσης της βάσης έχουν το επιπλέον καθήκον να 
ενηµερώνουν παραπάνω από ένα αντίγραφα κάθε φορά. 

Τέλος, στην περίπτωση της µεικτής κατάτµησης, µπορούµε είτε να εφαρµόσουµε 
κάθετη κατάτµηση σε ήδη υπάρχοντα οριζόντια τµήµατα, ή το ανάποδο. Είναι κοινή πρακτική, 
πάντως, να µην εφαρµόζεται η µεικτή κατάτµηση σε βάθος µεγαλύτερο από δύο. 

 

 
Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων στο περιβάλλον των 

κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων 
 
Η ενότητα αυτή, αναφέρεται στην επεξεργασία και τη βελτιστοποίηση ερωτήσεων στο 

περιβάλλον κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφονται οι τρόποι µε 
τους οποίους θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της µετατροπής ερωτήσεων που απευθύνονται 
σε καθολικές σχέσεις, σε ερωτήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριµένα τµήµατα της 
κατανεµηµένης βάσης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά για τις µεθόδους που βελτιστοποιούν την 
αποτίµηση µιας ερώτησης. Συνηθίζεται να ονοµάζονται καθολικές ερωτήσεις (global queries), οι 
ερωτήσεις που απευθύνονται σε καθολικές σχέσεις και ερωτήσεις τµηµάτων (fragment queries) 
οι ερωτήσεις που απευθύνονται σε τµήµατα. Ένας από τους βασικούς στόχους των 
µετασχηµατισµών είναι η πληρότητα και η ορθότητά τους (επιδιώκουµε, δηλαδή, ο συνδυασµός 
των ερωτήσεων τµηµάτων να επιστρέφει ακριβώς και µόνο το αποτέλεσµα της καθολικής 
ερώτησης). 

 
 

Ισοδυναµίες µετασχηµατισµών 
 
Μία σχεσιακή ερώτηση µπορεί να εκφραστεί σαν ο συνδυασµός διάφορων εκφράσεων 

της σχεσιακής άλγεβρας. Οι σχεσιακές αυτές εκφράσεις παρουσιάζουν αφενός τον τρόπο µε τον 
οποίο θα υπολογιστεί το αποτέλεσµα και αφετέρου τη σειρά µε την οποία θα γίνει ο 
υπολογισµός αυτός. Όµως, είναι γνωστό ότι η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων αλγεβρικών 
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πράξεων µπορεί να µην είναι µοναδική. Μπορούµε, δηλαδή, να έχουµε διαφορετικά πλάνα 
εκτέλεσης για το ίδιο αποτέλεσµα.  

 
 

Μετασχηµατισµοί καθολικών ερωτήσεων σε ερωτήσεις τµηµάτων 
 
Έστω µια αλγεβρική έκφραση µιας καθολικής ερώτησης. Η κανονική έκφρασή της 

(canonical expression), είναι η ισοδύναµη έκφραση, όπου οι καθολικές σχέσεις έχουν 
αντικατασταθεί από αλγεβρικές εκφράσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 
ανασυντίθεται η καθολική σχέση από τα τµήµατά της. Ο εν λόγω µετασχηµατισµός είναι πολύ 
βασικός: η κανονική έκφραση περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο η ερώτηση θα αποτιµηθεί 
στην πράξη. Βασική ιδιότητα του εν λόγω µετασχηµατισµού είναι η πληρότητα και ορθότητα του 
υπολογισµού (µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η αναδόµηση της καθολικής σχέσης από τα 
τµήµατά της γίνεται ορθά). 

Είναι βασικό να επισηµάνουµε ότι η κανονική έκφραση δεν εµπεριέχει κανένα ίχνος 
βελτιστοποίησης. Εγγυάται µεν την ορθότητα του αποτελέσµατος, πλην όµως, στη συνήθη 
περίπτωση αυτό γίνεται µε τον πλέον αργό τρόπο. Όµως, η κανονική έκφραση είναι και αυτή µια 
αλγεβρική έκφραση και ως εκ τούτου, όλες οι ισοδυναµίες που περιγράφηκαν προηγουµένως 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν.  

 
 

∆ιαχείριση ∆οσοληψιών  
 
Η ενότητα αυτή ασχολείται µε το πρόβληµα της διαχείρισης δοσοληψιών (transactions) 

στο περιβάλλον µιας κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων. Παρουσιάζεται, δηλαδή, µια ταξινόµηση 
των διαφορετικών αλγορίθµων καθώς και οι πιο δηµοφιλείς από αυτούς. Πρώτα όµως, θα 
δώσουµε µερικούς ορισµούς (οι οποίοι δε διαφέρουν ιδιαίτερα από τους αντίστοιχους ορισµούς 
στις µη κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων). 

Μια βάση δεδοµένων είναι σε συνεπή κατάσταση (consistent state) εάν όλοι οι 
περιορισµοί ακεραιότητας που έχουν δηλωθεί για αυτήν πληρούνται. Οι αλλαγές στην 
κατάσταση µιας βάσης δεδοµένων προέρχονται από εισαγωγές, διαγραφές και ενηµερώσεις 
των δεδοµένων. Όλες αυτές οι αλλαγές επιτελούνται δια µέσου του µηχανισµού των 
δοσοληψιών. 

Μια δοσοληψία (transaction) είναι "µια βασική, ατοµική µονάδα από συνεπείς και 
αξιόπιστους υπολογισµούς, αποτελούµενη από µια αλληλουχία από ατοµικές εκτελέσεις 
λειτουργιών".  

Η δοσοληψία χαρακτηρίζεται ως "µια αλληλουχία πράξεων ανάγνωσης και εγγραφής 
στη βάση δεδοµένων, µαζί µε κάποια υπολογιστικά βήµατα". 

Κατά τη διάρκεια µιας δοσοληψίας, η βάση µπορεί προσωρινά να βρεθεί σε µη συνεπή 
κατάσταση. Στο τέλος της δοσοληψίας, όµως, πρέπει οπωσδήποτε να είναι συνεπής.  

Εν γένει, µια δοσοληψία πρέπει να χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές ιδιότητες:  
� αυτονοµία,  
� συνέπεια,  
� αποµόνωση,  
� διάρκεια.  
Το σύνολο αυτών των ιδιοτήτων είναι γνωστό µε το ακρωνύµιο ACID (Atomicity, 

Consistency, Isolation, Durability). 
H αυτονοµία (atomicity) αναφέρεται στο γεγονός ότι µια δοσοληψία είναι µια αδιαίρετη 

µονάδα λειτουργίας. Είτε θα ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειές της, είτε καµία από αυτές δε θα 
γίνει αποδεκτή. 

Η συνέπεια (consistency) έχει δύο όψεις: τη συνέπεια των δοσοληψιών (transactions 
consistency) και τη συνέπεια της παραλληλίας (concurrency consistency). Συνέπεια των 
δοσοληψιών σηµαίνει ότι µια δοσοληψία παίρνει µια βάση δεδοµένων από µια συνεπή µορφή 
(όπου πληρούνται όλοι οι κανόνες αξιοπιστίας) και την µεταφέρει σε µια νέα µορφή, όπου η 
βάση εξακολουθεί να είναι συνεπής. Συνέπεια της παραλληλίας σηµαίνει ότι υπάρχει η 
δυνατότητα συντονισµού όλων των δοσοληψιών που διενεργούνται ταυτόχρονα σε µία βάση 
δεδοµένων, έτσι ώστε αυτή να παραµένει συνεπής. 
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Η αποµόνωση (isolation) είναι η ιδιότητα εκείνη που εγγυάται ότι µια δοσοληψία θα 
βλέπει πάντα µια συνεπή βάση δεδοµένων. Ακόµα και αν υπάρχουν άλλες δοσοληψίες 
ταυτόχρονα µε αυτή, µια δοσοληψία θα αγνοεί τα αποτελέσµατά τους, σα να µην υπάρχουν. 
Ιδιαίτερο ρόλο παίζει εδώ, η έννοια της σειριοποιησιµότητας (serializability), η οποία ελέγχει αν 
το αποτέλεσµα των ενεργειών κάποιων δοσοληψιών που εκτελούνται συγχρόνως -για λόγους 
απόδοσης-, είναι το ίδιο µε το αποτέλεσµα που θα είχαν, αν εκτελούνταν σειριακά. 

Η διάρκεια (durability) είναι η ιδιότητα που εγγυάται ότι αν µια δοσοληψία ολοκληρωθεί 
επιτυχώς (φτάσει σε commit), τα αποτελέσµατά της θα είναι διαρκή και δε θα χαθούν από τη 
βάση, ανεξάρτητα από το αν το σύστηµα θα συνεχίσει να λειτουργεί οµαλά, ή θα βρεθεί σε 
κατάσταση µη οµαλής λειτουργίας. 

 
 

Αφαιρετική αρχιτεκτονική για την κατανεµηµένη εκτέλεση εφαρµογών στο 
πλαίσιο της διαχείρισης δοσοληψιών. 

 
Το βασικό εργαλείο σε αυτή την αρχιτεκτονική είναι το monitor κατανεµηµένης 

εκτέλεσης. Το monitor κατανεµηµένης εκτέλεσης αποτελείται από δύο κύρια τµήµατα: το 
διαχειριστή δοσοληψιών (transaction manager) και τον συντονιστή (scheduler). Ο διαχειριστής 
δοσοληψιών είναι υπεύθυνος για το συγχρονισµό της εκτέλεσης των διαφόρων λειτουργιών στη 
βάση δεδοµένων εκ µέρους µιας εφαρµογής. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση 
ενός συγκεκριµένου αλγορίθµου συντονισµού δοσοληψιών για την πρόσβαση στη βάση 
δεδοµένων. Ένα τρίτο κοµµάτι -το οποίο δε φαίνεται στο σχήµα- είναι οι τοπικοί διαχειριστές 
ανάνηψης (recovery managers). Οι διαχειριστές ανάνηψης είναι υπεύθυνοι για την επαναφορά 
της βάσης σε συνεπή κατάσταση, µετά από µια αποτυχία. 

Κάθε δοσοληψία ξεκινά από κάποια τοποθεσία. Υπεύθυνο για τη διαχείριση της 
δοσοληψίας είναι το τοπικό monitor κατανεµηµένης εκτέλεσης, το οποίο ως εκ τούτου είναι και 
υπεύθυνο για την επικοινωνία µε άλλα monitor κατανεµηµένης εκτέλεσης, σε διαφορετικές 
τοποθεσίες, έτσι ώστε η κατανεµηµένη δοσοληψία να έρθει εις πέρας. 

 
 

Προβλήµατα κατανεµηµένων δοσοληψιών 
 
Η σειριοποιησιµότητα (serializability), στον έλεγχο συντονισµού είναι η ιδιότητα µιας 

σειράς πράξεων, η οποία ελέγχει αν το αποτέλεσµα των ενεργειών κάποιων δοσοληψιών που 
εκτελούνται συγχρόνως -για λόγους απόδοσης-, είναι το ίδιο µε το αποτέλεσµα που θα είχαν, αν 
εκτελούνταν σειριακά. Στην περίπτωση των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, η έννοια της 
σειριοποιησιµότητας επεκτείνεται σε σχέση µε την προσέγγιση που είχαµε στις µη 
κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. 

Το πλάνο εκτέλεσης (schedule) µε την οποία θα εκτελεστούν οι διάφορες πράξεις 
µπορεί να αντιµετωπιστεί είτε σε σχέση µε τη σειρά µε την οποία θα γίνει η εκτέλεση σε κάθε 
τοποθεσία (οπότε αναφερόµαστε στο τοπικό πλάνο εκτέλεσης -local schedule) είτε σε σχέση µε 
το καθολικό πλάνο εκτέλεσης σε όλες τις τοποθεσίες (global schedule). Στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει αντιγραφή, το καθολικό πλάνο εκτέλεσης είναι το ίδιο µε την ένωση όλων των 
τοπικών πλάνων. Στην περίπτωση που υπάρχουν επικαλύψεις, τα πράγµατα γίνονται πιο 
πολύπλοκα. Είναι πιθανό να έχουµε τοπική σειριοποιησιµότητα χωρίς η καθολική 
σειριοποιησιµότητα να εξασφαλίζεται.  

 
 

Ταξινόµηση των αλγορίθµων ελέγχου συντονισµού 
 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ταξινόµηση των αλγορίθµων ελέγχου συντονισµού. 

Ο πιο βασικός τρόπος είναι αυτός που κατατάσσει τους αλγόριθµους ανάλογα µε τα µέσα που 
χρησιµοποιούν για το συντονισµό. Ένας άλλος -ορθογώνιος σε αυτόν- τρόπος ταξινόµησης, 
είναι η θεώρηση που κάνει ο αλγόριθµος για το µέλλον µιας δοσοληψίας: οι αισιόδοξοι 
(optimistic) αλγόριθµοι θεωρούν ότι το πιο πιθανό είναι η δοσοληψία να τερµατίσει επιτυχώς, 
χωρίς συγκρούσεις. Οι απαισιόδοξοι (pessimistic) αλγόριθµοι υποθέτουν το αντίθετο. Το 
αποτέλεσµα είναι ότι οι αισιόδοξοι αλγόριθµοι συγχρονίζουν τις δοσοληψίες στο τέλος τους, ενώ 
οι απαισιόδοξοι συγχρονίζουν τις δοσοληψίες πολύ νωρίς. 
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Σε ότι αφορά την ταξινόµηση µε βάση τα µέσα µε τα οποία επιτελείται ο συντονισµός, 
υπάρχουν δύο βασικές οµάδες αλγορίθµων: οι αλγόριθµοι που βασίζονται σε κλειδώµατα 
(lockings), και οι αλγόριθµοι που βασίζονται σε χρονοσήµανση (timestamps). Η πράξη έδειξε ότι 
οι αλγόριθµοι που ανήκουν στην πρώτη οµάδα είναι πιο αποτελεσµατικοί, µε αποτέλεσµα να 
είναι και οι πλέον διαδεδοµένοι. 

Στους αλγορίθµους που βασίζονται σε κλειδώµατα, λοιπόν, ο συγχρονισµός των 
δοσοληψιών γίνεται µε τη χρήση αµοιβαίου αποκλεισµού των δοσοληψιών, πάνω σε κοµµάτια 
της βάσης δεδοµένων. Στους αλγορίθµους αυτούς, ο συντονιστής αναφέρεται και ως 
διαχειριστής κλειδωµάτων (lock manager). Υπάρχουν τρεις κύριοι αλγόριθµοι για τη διαχείριση 
των κλειδωµάτων σε µια κατανεµηµένη βάση δεδοµένων: 

� Στην προσέγγιση του κεντρικού κλειδώµατος (centralized locking), όπου µια από τις 
τοποθεσίες ορίζεται σαν η κύρια τοποθεσία που βρίσκεται η πληροφορία για τα κλειδώµατα και 
είναι υπεύθυνη για την καθολική διαχείριση των δοσοληψιών. 

� Στην προσέγγιση του κλειδώµατος του πρωτεύοντος αντιγράφου (primary copy 
locking), όπου ένα από τα αντίγραφα κάθε κλειδώµατος ορίζεται σαν το πρωτεύον αντίγραφο. 
Το αντίγραφο αυτό κλειδώνεται και όλες οι δοσοληψίες πρέπει να ζητήσουν κλειδί από το 
συντονιστή της τοποθεσίας του πρωτεύοντος αντιγράφου. 

� Στην αποκεντρωµένη προσέγγιση (decentralized locking), όπου ο έλεγχος 
συντονισµού κατανέµεται σε όλους τους συντονιστές της βάσης δεδοµένων. Κάθε συντονιστής 
είναι υπεύθυνος για τα τοπικά του αντίγραφα. Μια δοσοληψία, όµως, είναι υποχρεωµένη να 
κλειδώσει όλα τα αντίγραφα που υπάρχουν στην κατανεµηµένη βάση. 

 
 

Αλγόριθµοι κλειδωµάτων 
 
Στις µη κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων ο κλασικός αλγόριθµος που χρησιµοποιείται 

για τα κλειδώµατα είναι ο αλγόριθµος κλειδώµατος σε δύο φάσεις (2 Phase Locking - 2PL). O 
αλγόριθµος υποθέτει την ύπαρξη δύο ειδών κλειδώµατος: read-lock (Shared - S) και write-lock 
(eXclusive -X). Κάθε φορά που µια δοσοληψία θέλει να διαβάσει ένα αντικείµενο, αποκτά και 
ένα read-lock για το αντικείµενο αυτό. Αντίστοιχα, κάθε φορά που µία δοσοληψία θέλει να 
γράψει ένα αντικείµενο, αποκτά και ένα write-lock για το αντικείµενο αυτό. Μία δοσοληψία δεν 
µπορεί να αφήσει ένα κλείδωµα (lock) προτού είναι σίγουρη ότι δε θα χρειαστεί πλέον νέα 
κλειδώµατα. O αλγόριθµος ονοµάζεται 2 Phase Locking, γιατί µια δοσοληψία εκτυλίσσεται σε 
δύο χρονικές φάσεις: στην πρώτη φάση, η δοσοληψία αποκτά κλειδώµατα και στη δεύτερη 
φάση, η δοσοληψία αφήνει τα κλειδώµατα αυτά. Στην πράξη η δεύτερη φάση εκφυλίζεται στη 
στιγµιαία απόδοση όλων των κλειδωµάτων που έχει ανακτήσει η δοσοληψία. 

Σε διάφορα εµπορικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων, υπάρχει η έννοια του φυσικού 
κλειδώµατος (physical locking) και του λογικού κλειδώµατος (logical locking). Τα φυσικά 
κλειδώµατα µπαίνουν στις σελίδες όπου περιέχονται τα αντικείµενα, ενώ τα λογικά κλειδώµατα 
κλειδώνουν τα αναγνωριστικά των αντικειµένων. Κατά τη διάρκεια µιας δοσοληψίας, τα λογικά 
κλειδώµατα είναι αυτά που η δοσοληψία κρατά µέχρι το τέλος της. Επειδή, όµως, τα φυσικά 
κλειδώµατα είναι πολύ πιο γρήγορα στη διαχείρισή τους, ο αλγόριθµος που ακολουθούν τα 
περισσότερα συστήµατα, ακολουθεί την εξής την τακτική: Όταν θέλουµε να κλειδώσουµε µια 
πλειάδα, πρώτα κλειδώνουµε τη σελίδα που το περιέχει µε ένα φυσικό κλείδωµα. Μόλις 
προσπελασθεί η πλειάδα, τίθεται ένα λογικό κλείδωµα σ' αυτό και το φυσικό κλείδωµα 
ελευθερώνεται. Η δοσοληψία συνεχίζει χρησιµοποιώντας το φυσικό κλείδωµα. 

Στις κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων, όπως ήδη προαναφέραµε, υπάρχουν τρεις 
βασικοί αλγόριθµοι κλειδώµατος. Ο αλγόριθµος κεντρικού κλειδώµατος επεκτείνει τον κλασικό 
2PL αναθέτοντας τη διαχείριση των κατανεµηµένων δοσοληψιών σε µία τοποθεσία µόνο. Αυτό 
σηµαίνει ότι µόνο µια τοποθεσία έχει διαχειριστή κλειδωµάτων και οι διαχειριστές δοσοληψιών 
στις άλλες τοποθεσίες επικοινωνούν µε αυτόν. 

Ένα βασικό µειονέκτηµα του αλγορίθµου κεντρικού κλειδώµατος είναι ότι η κεντρική 
τοποθεσία µπορεί να µεταβληθεί στο bottleneck του όλου συστήµατος, ιδιαίτερα σε συστήµατα 
µε υψηλό ρυθµό δοσοληψιών. Επίσης, αν για κάποιο λόγο η κεντρική τοποθεσία δεν µπορεί να 
επικοινωνήσει µε τις υπόλοιπες, τότε το σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργήσει. 

Στον αλγόριθµο κλειδώµατος του πρωτεύοντος αντιγράφου, έχουµε µια επέκταση του 
αλγορίθµου κεντρικού κλειδώµατος. Βασικά επιτρέπουµε σε παραπάνω από µια τοποθεσίες να 
έχουν διαχειριστή κλειδωµάτων. Κάθε διαχειριστής κλειδωµάτων είναι υπεύθυνος για να 
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διαχειρίζεται κλειδώµατα για µια οµάδα από "οντότητες" (πλειάδες, πίνακες) που µπορούν να 
κλειδωθούν. Οι διαχειριστές δοσοληψιών επικοινωνούν κάθε φορά µε τον κατάλληλο 
διαχειριστή κλειδωµάτων. Έτσι, για κάθε τµήµα πληροφορίας, µπορούµε να πούµε ότι έχουµε 
ένα πρωτεύον αντίγραφο. 

Ο αλγόριθµος κλειδώµατος του πρωτεύοντος αντιγράφου έχει το µειονέκτηµα ότι 
απαιτεί επιπλέον µετα-πληροφορία για την περιγραφή της αρχιτεκτονικής κάθε βάσης. Παρ' όλα 
αυτά, το φορτίο στις διάφορες τοποθεσίες είναι λιγότερο απ' ότι στον αλγόριθµο κεντρικού 
κλειδώµατος. 

Τέλος, στον κατανεµηµένο 2PL αλγόριθµο, θεωρούµε ότι έχουµε διαχειριστές 
κλειδωµάτων σε κάθε τοποθεσία. Κάθε συντονιστής είναι υπεύθυνος για τα αντίγραφα της 
πληροφορίας που βρίσκεται τοπικά. Μια δοσοληψία, όµως, είναι υποχρεωµένη να κλειδώσει 
όλα τα αντίγραφα που υπάρχουν στην κατανεµηµένη βάση.  

Η βασική διαφορά του εν λόγω αλγορίθµου από τον αλγόριθµο κεντρικού κλειδώµατος 
είναι ότι στην εκτέλεση µιας δοσοληψίας εµπλέκονται περισσότεροι του ενός διαχειριστές 
κλειδωµάτων. Αυτό, ναι µεν επιτρέπει την αποφυγή του bottleneck σε κάποια κεντρική 
τοποθεσία, αλλά δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα συγχρονισµού µεταξύ των διαχειριστών 
κλειδωµάτων.  

 
 

Ολοκλήρωση και ανάνηψη κατανεµηµένων δοσοληψιών (COMMIT & 
RECOVERY OF DISTRIBUTED TRANSACTIONS) 

 
Οι µηχανισµοί ανάνηψης έχουν επινοηθεί µε σκοπό να µπορούν να επαναφέρουν τη 

βάση δεδοµένων σε συνεπή κατάσταση µετά από κάποια αποτυχία του συστήµατος. Στη 
συνέχεια αυτής της παραγράφου εξετάζονται τα διαφορετικά είδη αποτυχιών που υπάρχουν, 
τους τρόπους µε τους οποίους οι αποτυχίες αντιµετωπίζονται στη γενική περίπτωση και τους 
συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους αντιµετωπίζονται οι αποτυχίες στην ειδική περίπτωση 
των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων. 

 

Βασικά είδη αποτυχιών µιας βάσης δεδοµένων 
 
Οι βασικοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να συµβεί µια αποτυχία σε µια βάση 

δεδοµένων είναι οι εξής: 
� Αποτυχία χωρίς απώλεια πληροφορίας. Η αποτυχία αυτού του είδους απαντάται 

µάλλον συχνά και έχει να κάνει, για παράδειγµα, µε την περίπτωση που µια δοσοληψία 
διακόπτεται απότοµα (abort) εξαιτίας ενός απρόσµενου λάθους στα δεδοµένα (divide by zero, 
για παράδειγµα). Στην περίπτωση της αποτυχίας αυτού του είδους, όλα τα δεδοµένα για να 
αναιρέσουµε (rollback) τη δοσοληψία είναι διαθέσιµα στην κεντρική µνήµη. 

� Αποτυχία µε απώλεια κεντρικής µνήµης. Στο είδος αυτό αποτυχίας, όλα τα 
δεδοµένα της κεντρικής µνήµης χάνονται -όµως οτιδήποτε είναι αποθηκευµένο σε 
δευτερεύουσα µνήµη (π.χ. σκληρός δίσκος) παραµένει. Κλασικό παράδειγµα τέτοιου είδους 
αποτυχίας είναι όταν ένα σύστηµα πέφτει. Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να αναιρέσουµε τη 
δοσοληψία µε τα δεδοµένα που διασώθηκαν στο σκληρό δίσκο. 

� Αποτυχία µε απώλεια δευτερεύουσας µνήµης. Στην περίπτωση αυτή, χάνονται 
ακόµα και τα δεδοµένα του σκληρού δίσκου. Οι αποτυχίες αυτές ονοµάζονται και αποτυχίες 
αποθηκευτικών µέσων (media failures). Κλασικό παράδειγµα τέτοιων αποτυχιών είναι οι 
περιπτώσεις που η κεφαλή του δίσκου βρίσκει στο δίσκο. Παρόλα αυτά, όµως, έχουµε 
µηχανισµούς για να αντιµετωπίζουµε και αυτού του είδους τις αποτυχίες. 

 
 

Αντιµετώπιση αποτυχιών - Μηχανισµοί καταγραφής 
 
Ο πιο κλασικός τρόπος που έχουµε για να αντιµετωπίζουµε αποτυχίες είναι η χρήση 

ενός µηχανισµού καταγραφής (log). Ο µηχανισµός καταγραφής περιέχει την απαραίτητη 
πληροφορία για να εκτελέσουµε δύο βασικές πράξεις: 

� να αναιρέσουµε (γνωστό και ως πράξη undo) τις επιπτώσεις όλων των δοσοληψιών 
που είχαν επηρεάσει τα δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων, αλλά 
δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν επιτυχώς (commit) πριν την αποτυχία, και  
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� να επαναλάβουµε (γνωστό και ως πράξη redo) όλες τις δοσοληψίες που 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πριν την αποτυχία, αλλά τα αποτελέσµατά τους δεν πρόλαβαν να 
αποθηκευτούν στη βάση δεδοµένων (π.χ. γιατί χάσαµε τους buffers όπου αποθηκεύουµε 
προσωρινά το αποτέλεσµα µιας πράξης στη µνήµη). 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η σειρά µε την οποία εκτελούµε τις πράξεις αυτές είναι 
σηµαντική. Πρώτα αναιρούµε τις αποτυχηµένες δοσοληψίες και µετά επαναλαµβάνουµε τις 
επιτυχηµένες. Για να εκτελέσουµε λοιπόν, τις πράξεις αναίρεσης και επανάληψης πρέπει στο 
µηχανισµό καταγραφής να έχουµε αποθηκεύσει πληροφορίες για: 

� τον κωδικό µιας δοσοληψίας 
� τον κωδικό (tupleID) ενός record 
� την πράξη η οποία επιτελέστηκε 
� την παλιά και τη καινούρια τιµή του record 
� τη χρονική στιγµή κατά την οποία επιτελέστηκε η πράξη 
Ένα βασικό θέµα είναι ο χρονικός συνδυασµός της καταγραφής της πληροφορίας. Κάθε 

φορά που µια πράξη συντελείται, πρέπει αφενός να την πραγµατοποιούµε και αφετέρου να 
ενηµερώνουµε το µηχανισµό καταγραφής. Ο συνήθης τρόπος για να το κάνουµε αυτό είναι να 
ενηµερώνουµε πρώτα το µηχανισµό καταγραφής και µετά να επιτελούµε τις διάφορες 
λειτουργίες στη βάση δεδοµένων. Ο µηχανισµός αυτός ονοµάζεται write-ahead log, και σκοπό 
έχει να εξασφαλίσει την αξιοπιστία της βάσης στην περίπτωση που κάποια αποτυχία συµβεί 
µεταξύ της εγγραφής στη βάση και της εγγραφής στο µηχανισµό καταγραφής. Ο µηχανισµός 
του writeahead log βασίζεται σε δύο βασικούς κανόνες: 

� πριν από την ανανέωση κάποιας τιµής, τουλάχιστον το κοµµάτι που έχει να κάνει µε 
την πράξη αναίρεσης πρέπει να βρίσκεται αποθηκευµένο στο µηχανισµό καταγραφής. 

� πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση µιας δοσοληψίας, όλες οι σχετικές µε τη 
δοσοληψία πληροφορίες πρέπει να έχουν καταγραφεί στο µηχανισµό καταγραφής. 

Για να ξεκινήσουµε τη διαδικασία ανάνηψης της βάσης, χρησιµοποιούµε µια τεχνική 
που στηρίζεται σε σηµεία ελέγχου (checkpoints) τα οποία συµβαίνουν σε συγκεκριµένες 
χρονικές στιγµές. Σε συγκεκριµένα (π.χ. περιοδικά) χρονικά διαστήµατα, καταγράφουµε την 
πληροφορία που υπάρχει στη µνήµη, στη βάση δεδοµένων και στο σκληρό δίσκο. Για την 
ακρίβεια: 

� καταγράφουµε όλα τα records του µηχανισµού καταγραφής και περνάµε στη βάση 
όλες τις ανανεώσεις τιµών που βρίσκονται στους buffers 

� καταγράφουµε στο µηχανισµό καταγραφής ότι το σηµείο ελέγχου συνέβη τη 
δεδοµένη χρονική στιγµή και ποιες δοσοληψίες είναι ενεργές. 

Όταν χρειαστεί να γίνει ανάνηψη του συστήµατος µετά από µια αποτυχία, οι πράξεις 
αναίρεσης και επανάληψης, ξεκινούν από το τελευταίο σηµείο ελέγχου. 

∆εδοµένου ότι µια αποτυχία στη δευτερεύουσα µνήµη µας καταστρέφει το σύστηµα 
εντελώς, πολλές φορές παίρνουµε αντίγραφα της βάσης και του log σε άλλα αποθηκευτικά 
µέσα. Η διαδικασία αυτή του backup είναι από τις πλέον κρίσιµες για την οµαλή λειτουργία της 
βάσης δεδοµένων. Είναι επίσης σύνηθες να τοποθετούµε τη βάση δεδοµένων σε διαφορετικό 
δίσκο από το µηχανισµό καταγραφής, ώστε να διασώσουµε τουλάχιστο το ένα από τα δύο σε 
περίπτωση καταστροφικής αποτυχίας. 

 
 

Κατανεµηµένες δοσοληψίες 
 
Στην περίπτωση των κατανεµηµένων δοσοληψιών υπάρχουν επιπλέον προβλήµατα 

που µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη µιας δοσοληψίας. Στη γενική περίπτωση, το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων monitors είναι το ίδιο µε των µη 
κατανεµηµένων συστηµάτων και αποτελείται από το ακόλουθο σύνολο βασικών εντολών: 
begin_transaction, read, write, abort, commit, recover. Οι εντολές begin_transaction, read και 
write δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και εκτελούνται ακολουθώντας τα πρωτόκολλα 
που περιγράψαµε σε προηγούµενη παράγραφο (π.χ. ROWA). Με τις υπόλοιπες εντολές, το 
κατανεµηµένο περιβάλλον προσθέτει επιπλέον δυσκολίες. Προς το παρόν, θεωρούµε ότι 
υπάρχει µια εφαρµογή (κάποιο monitor, δηλαδή) η οποία ξεκινά µια δοσοληψία και είναι ο 
συντονιστής (coodinator) της εν λόγω δοσοληψίας. Ο συντονιστής επικοινωνεί µε διάφορα 
monitors σε άλλες τοποθεσίες, τα οποία βοηθούν στην ολοκλήρωση της εν λόγω δοσοληψίας. 
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Υπάρχουν δύο βασικά πρωτόκολλα που θα µας απασχολήσουν: τα πρωτόκολλα 
τερµατισµού (termination) και τα πρωτόκολλα ανάνηψης. Στα πρωτόκολλα τερµατισµού, το 
ζητούµενο είναι να ολοκληρωθεί επιτυχώς, ή να αναιρεθεί µια δοσοληψία, µε γενικό στόχο τη 
συνολική συνέπεια της κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων. Στα πρωτόκολλα ανάνηψης, το 
ζητούµενο είναι πάλι η συνέπεια της βάσης, µέσα όµως από διαδικασίες επαναλειτουργίας της 
βάσης, µετά από κάποια αποτυχία. 

 
 

Πρωτόκολλα τερµατισµού - Πρωτόκολλο 2 Phase Commit (2PC) 
 
Από ένα πρωτόκολλο τερµατισµού έχουµε τις παρακάτω απαιτήσεις: 
� Το πρωτόκολλο πρέπει να διατηρεί την ατοµικότητα των δοσοληψιών. Ακόµα και αν 

µια δοσοληψία εµπλέκει παραπάνω από µία τοποθεσίες, πρέπει, είτε να ολοκληρώνεται 
επιτυχώς συνολικά, είτε να αναιρείται συνολικά. 

� Το πρωτόκολλο πρέπει να µπορεί να τερµατίζει µια δοσοληψία, χωρίς να χρειάζεται 
να περιµένει την επάνοδο µιας τοποθεσίας που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται το πρωτόκολλο ολοκλήρωσης σε δύο φάσης (2 
Phase Commit - 2PC) το οποίο είναι και το πλέον διαδεδοµένο. To πρωτόκολλο 2PC στηρίζεται 
στην κεντρική ιδέα ότι όλες οι τοποθεσίες που εµπλέκονται σε µια κατανεµηµένη δοσοληψία 
πρέπει να συµφωνήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωσή της (commit) πριν τα αποτελέσµατα της 
δοσοληψίας αποθηκευθούν διαρκώς στη βάση δεδοµένων. (Συνεπαγόµενο αυτής της κεντρικής 
ιδέας είναι το ότι αν µία τοποθεσία αρνηθεί την επιτυχή ολοκλήρωση, όλη η δοσοληψία 
αναιρείται). Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο 2PC στην περίπτωση που δεν 
λαµβάνονται υπόψη αποτυχίες τοποθεσιών, είναι ο ακόλουθος: 

Κατ' αρχήν, ο συντονιστής γράφει στο µηχανισµό καταγραφής ένα record µε την ένδειξη 
"begin_transaction" (σηµατοδοτώντας έτσι την έναρξη µιας δοσοληψίας). Στη συνέχεια, στέλνει 
ένα µήνυµα "prepare" στις υπόλοιπες τοποθεσίες και µπαίνει σε κατάσταση "WAIT". 

Όταν µια τοποθεσία δέχεται ένα µήνυµα "prepare" ελέγχει αν µπορεί να ολοκληρώσει 
επιτυχώς τη δοσοληψία. Στην περίπτωση που µπορεί, γράφει στο µηχανισµό καταγραφής της 
ένα record µε την ένδειξη "ready", στέλνει ένα µήνυµα "vote-commit" στο συντονιστή και µπαίνει 
σε κατάσταση "READY". Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, µια τοποθεσία αδυνατεί 
να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοσοληψία, γράφει στο µηχανισµό καταγραφής της ένα record µε 
ένδειξη "ABORT" και αποστέλλει ένα µήνυµα µε ένδειξη "vote-abort" στο συντονιστή. Στην 
περίπτωση αυτή, η τοποθεσία παύει να ασχολείται πλέον µε τη δοσοληψία, καθώς είναι 
σίγουρο ότι η δοσοληψία θα αναιρεθεί συνολικά. Όταν ο συντονιστής έχει λάβει τα µηνύµατα 
από όλες τις εµπλεκόµενες τοποθεσίες αποφασίζει αν θα ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοσοληψία. 
Η απόφαση αυτή είναι θετική, µόνο στην περίπτωση που όλες οι τοποθεσίες έχουν "ψηφίσει" 
υπέρ της κατάληξης αυτής. Στην περίπτωση έστω και µιας αρνητικής ψήφου, η δοσοληψία 
αναιρείται. Στην περίπτωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης, ο συντονιστής γράφει ένα "commit" 
record στο µηχανισµό καταγραφής του, στέλνει ένα "global-commit" record σε όλες τις 
τοποθεσίες και µπαίνει σε κατάσταση "COMMIT". Στην αντίθετη περίπτωση, γράφει ένα "abort" 
record στο µηχανισµό καταγραφής του, αποστέλλει ένα µήνυµα "globalabort" στις εµπλεκόµενες 
τοποθεσίες και µπαίνει σε κατάσταση "ABORT". Οι τοποθεσίες είναι υποχρεωµένες να δράσουν 
ανάλογα µε το µήνυµα του συντονιστή και να του επιβεβαιώσουν την πράξη τους. Όταν ο 
συντονιστής λάβει θετικές επιβεβαιώσεις από όλες τις τοποθεσίες γράφει στο µηχανισµό 
καταγραφής του ένα "end-of-transaction" record και η δοσοληψία τερµατίζει. 

Ο παραπάνω αλγόριθµος ονοµάζεται και κεντρικός 2PC (centralized 2PC) διότι η 
επικοινωνία γίνεται πάντα ανάµεσα στον συντονιστή και στις εµπλεκόµενες τοποθεσίες. 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αυτού του αλγορίθµου, µε πιο βασική αυτή του 
κατανεµηµένου 2PC (distributed 2PC). Στην περίπτωση αυτή, κάθε τοποθεσία, µόλις λάβει το 
µήνυµα "prepare" ενηµερώνει όλες τις εµπλεκόµενες τοποθεσίες για την ψήφο της. Κάθε µία 
τοποθεσία περιµένει την ψήφο όλων των άλλων εµπλεκοµένων τοποθεσιών και αν όλοι έχουν 
ψηφίσει θετικά, ολοκληρώνει επιτυχώς τη δοσοληψία ανεξάρτητα (χωρίς, δηλαδή, καµιά 
περαιτέρω επικοινωνία µε τις άλλες τοποθεσίες). 

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι µέχρι στιγµής, υποθέσαµε ότι οι 
τοποθεσίες µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. ∆εν ασχοληθήκαµε, δηλαδή, µε την 
περίπτωση που µηνύµατα χάνονται στο δίκτυο, τοποθεσίες "πέφτουν" ή η σύνδεση µεταξύ 
κάποιων τοποθεσιών χάνεται. Είναι απόλυτα σαφές ότι ο 2PC αλγόριθµος πάσχει σε αυτή την 
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περίπτωση, καθώς βασίζεται στην οµοφωνία (ή αντίστοιχα στο veto) των τοποθεσιών για την 
ολοκλήρωση µιας δοσοληψίας. Η αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος µπορεί να γίνει µε 
διάφορους τρόπους, ο πιο βασικός εκ των οποίων είναι η χρήση µετρητών χρόνου και timeouts. 
Για παράδειγµα, µπορούµε να υποθέσουµε τις εξής αποτυχίες: 

� Κάποιο µήνυµα χάνεται στο δίκτυο. Στην περίπτωση που το µήνυµα απευθύνεται 
προς το συντονιστή, αν λήξει το αντίστοιχο timeout, η δοσοληψία αναιρείται. Αν το µήνυµα 
απευθύνεται σε κάποιο συµµετέχοντα, ο συµµετέχων, άµα τη λήξη του timeout, µπορεί να 
ζητήσει επανάληψη της αποστολής του µηνύµατος -ενίοτε δε, αυτή είναι και η πολιτική που 
µπορεί να υιοθετήσει κανείς και για τον συντονιστή. 

� Κάποιος συµµετέχων αποτυγχάνει πριν γράψει το "ready" record στο µηχανισµό 
καταγραφής του. Αν το timeout του συντονιστή λήξει, η δοσοληψία αναιρείται. Μόλις ο 
συµµετέχων ανανήψει, απλά αναιρεί και αυτός τη δοσοληψία. 

� Κάποιος συµµετέχων αποτυγχάνει αφού γράψει το "ready" record στο µηχανισµό 
καταγραφής του και αποστείλει το "READY" µήνυµα. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιποι 
τερµατίζουν τη δοσοληψία χωρίς να τον λαµβάνουν υπόψη τους. Μόλις ο συµµετέχων 
ανανήψει, ζητά από το συντονιστή να µάθει το αποτέλεσµα της δοσοληψίας και ενεργεί και 
αυτός κατάλληλα. 

� Ο συντονιστής αποτυγχάνει αφού έχει γράψει το "prepare" record αλλά πριν γράψει 
το "global_commit" record στο µηχανισµό καταγραφής του. Οι συµµετέχοντες περιµένουν τον 
συντονιστή να ανανήψει. Μόλις ανανήψει, αυτός αποστέλλει το "prepare" µήνυµα (πιθανώς 
ξανά) στις τοποθεσίες και η δοσοληψία συνεχίζει κανονικά. Αν µια τοποθεσία λάβει δύο 
συνεχόµενα µηνύµατα "prepare", πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβει τι συµβαίνει και να 
συνεχίσει κατάλληλα. 

� Ο συντονιστής αποτυγχάνει αφού έχει γράψει το "global_commit" record στο 
µηχανισµό καταγραφής του, αλλά πριν γράψει το "end-of-transaction" record. Το σενάριο και 
εδώ είναι το ίδιο µε την προηγούµενη περίπτωση. 

� Το δίκτυο κόβεται κάπου σε δύο τµήµατα. Τότε, σε ότι αφορά το συντονιστή, η 
κατάσταση είναι ίδια µε τις δεύτερη και τρίτη περιπτώσεις, ενώ σε ότι αφορά τους 
συµµετέχοντες, η κατάσταση είναι ίδια µε τις τέταρτη και πέµπτη περιπτώσεις. 

 
 

Πρωτόκολλα ανάνηψης 
 
Εν γένει, από ένα πρωτόκολλο ανάνηψης έχουµε την απαίτηση της ανεξαρτησίας. Την 

ιδιότητα, δηλαδή, του τερµατισµού µιας ενεργής δοσοληψίας στην περίπτωση µιας αποτυχίας, 
χωρίς την επικοινωνία µε άλλες εµπλεκόµενες τοποθεσίες. Λαµβάνοντας υπόψη την 
περίπτωση, που το πρωτόκολλο τερµατισµού είναι το 2PC, κάνουµε τις εξής βασικές 
υποθέσεις: 

� η πράξη εγγραφής στο µηχανισµό καταγραφής και αποστολής µηνύµατος είναι 
ατοµική (δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, το σύστηµα να πέσει ανάµεσα στις δύο αυτές 
πράξεις) και  

� τα µηνύµατα δεν χάνονται ποτέ στο δίκτυο. 
Η βασική ιδέα των αλγορίθµων ανάνηψης είναι η εξής: στο 2PC καµιά τοποθεσία δεν 

έχει δικαίωµα να αλλάξει την ψήφο της. Ως εκ τούτου, αν µια τοποθεσία αποτύχει, όλες οι 
υπόλοιπες περιµένουν µέχρι η τοποθεσία αυτή να ανανήψει (µε το προφανές τίµηµα του 
µπλοκαρίσµατος των πόρων και των δεδοµένων τους). Στην περίπτωση που η τοποθεσία αυτή 
ανανήψει (ή παρέλθει ένα κρίσιµο χρονικό διάστηµα) ο έλεγχος περνά ξανά στο πρωτόκολλο 
τερµατισµού. 
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3 
Αντικείµενο Εργασίας 
 
 
Κατόπιν, της αναφοράς στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται και ενηµερώνονται οι 

κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων, αναφέρεται και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας, στην 
οποία θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση, µελέτη, σχεδίαση και εκπόνηση µιας διαδικτυακής 
εφαρµογής µε σκοπό τον έλεγχο του δικτύου επικοινωνιών µεταξύ των κόµβων του Σώµατος 
Υλικού Πολέµου, καθώς και τον έλεγχο της ορθής ενηµέρωσης των εκεί κατανεµηµένων 
Βάσεων ∆εδοµένων. 

Πιο αναλυτικά, ο βασικότερος σκοπός της εφαρµογής, είναι η βέλτιστη αξιολόγηση της 
επιτυχίας στην ενηµέρωση της κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων και σε περίπτωση αποτυχίας 
ο εντοπισµός των αιτιών αυτής, όπως για παράδειγµα η κακή ποιότητα στην ταχύτητα 
µεταφοράς δεδοµένων από τις υπάρχουσες γραµµές επικοινωνίας, η βεβιασµένη ή λανθασµένη 
καταχώρηση  δεδοµένων από τους χρήστες κλπ. 

 
 

Γενικά 
 
Το Σώµα Υλικού Πολέµου έχει ως βασική αποστολή του τον ανεφοδιασµό των 

Μονάδων του Στρατού Ξηράς µε υλικά, ανταλλακτικά και πυροµαχικά. 
Για την επίτευξη αυτής της αποστολής του, το παραπάνω Σώµα, εκµεταλλεύεται τρία 

πληροφοριακά συστήµατα (ΠΣ), µε τις εξής ονοµασίες : 
� ΟΣΕΥΣ (Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ελέγχου Υλικών Στρατού) της Περιοχής 

Βάσης, το οποίο αναφέρεται στα υλικά και ανταλλακτικά, των Μονάδων Υλικού Πολέµου, που 
βρίσκονται ιεραρχικά κοντά στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

� ΟΣΕΥΣ (Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ελέγχου Υλικών Στρατού) της Περιοχής 
Θεάτρου Επιχειρήσεων, το οποίο αναφέρεται στα υλικά και ανταλλακτικά των Μονάδων εκείνων 
του Σώµατος Υλικού Πολέµου, που βρίσκονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο και ανεφοδιάζουν 
ιεραρχικά τις Μονάδες που επιχειρούν. ( 
http://www.army.gr/default.php?pname=OsdeysDYP&la=1 ) 

� ΑΣΠΥΣ (Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα ΠΥροµαχικών Στρατού), το οποίο 
υποστηρίζει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το σύνολο των Επιτελείων των Σχηµατισµών και των 
Μονάδων τους, καθώς και το σύνολο των Μονάδων Πυροµαχικών, που βρίσκονται στον 
ελλαδικό χώρο, γύρω από θέµατα που αφορούν τα πυροµαχικά. 
(http://www.army.gr/default.php?pname=Aspys_DYP&la=1 ) 

Η δοµή του πρώτου ΠΣ στηρίζεται σε µια κεντρική βάση, που βρίσκεται στο Κέντρο 
Ελέγχου Υλικών (ΚΕΥ : http://www.army.gr/default.php?pname=Key_DYP&la=1), και έχει ως 
στόχο τον έλεγχο, τη διακίνηση και την κατανοµή (κατόπιν παραγγελίας τους από το εσωτερικό 
ή το εξωτερικό), των υλικών και ανταλλακτικών των διαχειρίσεων Υλικού, της Περιοχής Βάσης. 

Τα υπόλοιπα δύο ΠΣ επιµερίζονται σε κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Μία κεντρική 
βάση δεδοµένων, για κάθε ένα ΠΣ αντίστοιχα, βρίσκεται επίσης στο ΚΕΥ, µε βασικό σκοπό τον 
επιτυχή συντονισµό της διάχυσης της πληροφορίας, τόσο από τους µεµακρυσµένους κόµβους 
προς τον κεντρικό (ΚΕΥ), όπως για παράδειγµα ανάγκες υλικών για παραγγελία, όσο και από 
τον κεντρικό προς τους µεµακρυσµένους, όπως για παράδειγµα δυσλειτουργίες πυροµαχικών 
για ενηµέρωση. 

 
 

Ενηµέρωση Κατανεµηµένων Βάσεων ∆εδοµένων 
 
Η ενηµέρωση των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων γίνεται µε τα ειδικά εργαλεία της 

ORACLE (replication). Πιο αναλυτικά, ειδικές όψεις της εφαρµογής “Materialized Views” έχουν 
ως ρόλο τη µεταφορά του συνόλου της πληροφορίας εκείνης, η οποία είναι απαραίτητη για την 
ενηµέρωση των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων. 

Οι όψεις αυτές οµαδοποιούνται σε οµάδες Group, τα οποία µε τη σειρά τους 
εκτελούνται διαδοχικά. Επίσης, τα group των παραπάνω εφαρµογών, ποικίλουν στον αριθµό 
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τους, για την κάθε κατανεµηµένη βάση, ενώ εκτελούνται σε προκαθορισµένα τακτά χρονικά 
διαστήµατα.  

Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας ή ακόµα και σε περίπτωση που ειδικοί 
περιορισµοί διακόψουν την ενηµέρωση, λόγω ασυµφωνίας των δεδοµένων, το group του 
replication, θα πάρει την περιγραφή broken. Στην αντίθετη περίπτωση, κατά την εύρυθµη 
λειτουργία του θα πάρει την τιµή normal. 

 
 

∆ίκτυο Πληροφοριακών Συστηµάτων ΣΥΠ 
 
Το δίκτυο ενοποίησης του συνόλου των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, του 

Σώµατος Υλικού Πολέµου, ονοµάστηκε «Συνδροµολογηµένο ∆ίκτυο ΟΣΕΥΣ – ΑΣΠΥΣ» και 
εκτείνεται σε όλο το γεωγραφικό µήκος και πλάτος του ελλαδικού χώρου, µε περίπου 120 
κόµβους επικοινωνιών. 

Σήµερα, σε συνεργασία µε το όπλο των ∆ιαβιβάσεων, αναδροµολογείται το παραπάνω 
δίκτυο, στο ∆Ι∆ΕΣ (∆ίκτυο ∆εδοµένων Στρατού), επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσµατα στη 
διαχείριση, στην ασφάλεια και στην ποιότητα επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων. 

 
 

Εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και η δυνατότητα εκπόνησης µιας 

διαδικτυακής εφαρµογής µε τη µορφή ιστοσελίδων, οι οποίες θα επικοινωνούν µε µια βάση 
δεδοµένων. Στη βάση αυτή, θα αποθηκεύονται στατιστικά στοιχεία αφενός για τον έλεγχο της 
ποιότητας του δικτύου και αφετέρου για τον έλεγχο της επιτυχούς ενηµέρωσης των 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων. 

Ειδικότερα, τα βασικά σηµεία στα οποία θα εστιαστεί η εφαρµογή είναι : 
� Ο έλεγχος και η παρακολούθηση αφενός της ύπαρξης γραµµής επικοινωνίας 

του κόµβου του ΚΕΥ µε τον αποµακρυσµένο κόµβο της κατανεµηµένης βάσης, αφετέρου της 
ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα γραµµή επικοινωνίας, 
προκαθορισµένου πακέτου δεδοµένων ισάξιου αυτού των δεδοµένων µεταφοράς των group του 
replication. 

� Ο έλεγχος και η παρακολούθηση αφενός της επιτυχούς ενηµέρωσης των 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων και αφετέρου της καταγραφής των λόγων εκείνων που 
οδήγησαν στη διακοπή της παραπάνω ενηµέρωσης, µε δεδοµένη την ύπαρξη ικανοποιητικής 
επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκόµενων κόµβων. 

� Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ασφάλειας του δικτύου επικοινωνιών και 
των υποδικτύων του κάθε κόµβου, µε καταγραφή των υπαρχόντων συσκευών που τα τελευταία 
αποτελούνται, καθώς και της επισήµανσης των ξένων συσκευών που προστίθενται χωρίς 
εξουσιοδότηση στο υποδίκτυο του κάθε κόµβου. 
 ∆ίνοντας έναν ορισµό, µε τον όρο «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», ονοµάζεται η δικτυακή εκείνη 
εφαρµογή του Σώµατος Υλικού Πολέµου, η οποία  δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης αφενός της 
κατάστασης του δικτύου µεταξύ των κόµβων αυτού, αφετέρου της κατάστασης ενηµέρωσης των 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, που βρίσκονται στους παραπάνω κόµβους. 

Αναλύοντας τη λέξη της εφαρµογής έχουµε : 
 

 

ΜΕ∆ΟΥΣΑ 
 
Μηχανογραφικός 
Έλεγχος 
∆ικτύου 
Ολοκληρωµένων 
Υπολογιστικών 
Συστηµάτων 
Ανεφοδιασµού 
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Η απεικόνιση του λογοτύπου της εφαρµογής παρουσιάζει το κεφάλι της Μέδουσας, 
µυθικό τέρας µε φίδια αντί για µαλλιά, τοποθετηµένο στο κέντρο του χάρτη της Ελλάδας µε 
φόντο τα χρώµατα του Σώµατος Υλικού Πολέµου, εφαρµογές του οποίου, σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε, για να εξυπηρετεί. 
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4 
Ανάλυση απαιτήσεων 
 
 

Γενικά 
 
Απαιτήσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει η εφαρµογή είναι: 
� Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ύπαρξης γραµµής επικοινωνίας του 

κόµβου του ΚΕΥ µε τον αποµακρυσµένο κόµβο της κατανεµηµένης βάσης. Αναλυτικά, θα 
αποτυπώνεται η ώρα και η ηµεροµηνία διακοπής της επικοινωνίας, η διάρκεια παραµονής της 
και η συχνότητα κατά την οποία αυτή επιτυγχάνεται. 

� Ο έλεγχος της ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα 
γραµµή επικοινωνίας και πιο συγκεκριµένα η δυνατότητα µεταφοράς ενός προκαθορισµένου 
πακέτου δεδοµένων ισάξιου αυτού των δεδοµένων µεταφοράς των group του replication. 

� Η δυνατότητα αναζήτησης της δροµολόγησης που ακολουθεί ένα πακέτο 
δεδοµένων προκειµένου να φτάσει στον προορισµό του (trace).  

� Η αποτύπωση της ηµεροµηνίας και ώρας της τελευταίας επιτυχούς ενηµέρωσης 
µιας κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων, µε αναλυτική εικόνα για το κάθε group του replication 
ξεχωριστά, καθώς και του µηνύµατος που εµφανίζεται σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσής της. 

� Η δυνατότητα εκτέλεσης ενεργειών όπως της ενηµέρωσης του group (run), της 
προώθησης των µεταβολών (Push Transactions), µέσα από την ιστοσελίδα και όχι από τον 
Enterprise Manager της ORACLE. 

 
 

Χειριστές της «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
 
Πραγµατοποιώντας ένα βασικό διαχωρισµό των χρηστών – χειριστών της εφαρµογής 

διαπιστώνονται οι παρακάτω : 
� Ο χειριστής ελέγχου δικτύου 
� Ο χειριστής ελέγχου των ενηµερώσεων των κατανεµηµένων Β∆ 
� Ο διαχειριστής της εφαρµογής 
Πιο αναλυτικά : 
 
 
Χειριστής Ελέγχου ∆ικτύου 
 
Ο χειριστής ελέγχου του δικτύου της εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα παρακολούθησης του δικτύου σχετικά µε : 
� Τις πληροφορίες του κόµβου 
� Την απόκριση του κόµβου στην εντολή ping 
� Την απόκριση του κόµβου σε εντολή ping πακέτου 1024 bytes 
� Τον τρόπο προσέγγισης του κόµβου (trace) 
 
 
Χειριστής Ελέγχου Ενηµέρωσης Κατανεµηµένης Β∆ 
 
Ο χειριστής ελέγχου ενηµέρωσης των κατανεµηµένων Β∆ πρέπει να ασχολείται µε : 
� Τον έλεγχο της ποιότητας απόκρισης, από πλευράς ταχύτητας, της 

κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων (tnsping) 
� Την αξιολόγηση του συνόλου των πληροφοριών των group του replication. 
� Την επιβεβαίωσης της επιτυχούς εκτέλεσης της ενηµέρωσης της κατανεµηµένης 

βάσης δεδοµένων 
 
 
∆ιαχειριστής ΠΣ 
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Ο διαχειριστής του ΠΣ επιφορτίζεται γενικότερα µε την εύρυθµη λειτουργία της 
εφαρµογής. Ειδικότερα, είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα : 

� Της εξουσιοδότησης των χειριστών για σύνδεση στην εφαρµογή 
� Του ελέγχου του δικτύου για τυχόν ξένες προσαρτήσεις συσκευών (scan). 
� Της συντήρησης της εφαρµογής, είτε από τη µεριά της βάσης δεδοµένων 

(database), είτε από τη µεριά του περιβάλλοντος επικοινωνίας (interface). 
 
 
Αντιστοίχιση χειριστών µε τα πραγµατικά καθήκοντα του ΣΞ 
 
Βέβαια οι παραπάνω ρόλοι των χρηστών µπορούν να επιµεριστούν  ακόµα 

περισσότερο και να εξουσιοδοτηθούν µε δικαιώµατα, ανάλογα των καθηκόντων και της θέσης 
τους, καθώς και των ΠΣ τα οποία αυτοί υποστηρίζουν. 

Προκύπτουν, λοιπόν, οι παρακάτω κατηγορίες χρηστών της εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», 
µε αναφορά στο προσωπικό που θα µπορούσε να έχει τη δυνατότητα να ανήκει σε αυτές : 

 
 
Χειριστής ενηµέρωσης δικτύου 
 
� Το προσωπικό του Κέντρου Επικοινωνιών του ΓΕΣ 
� Το προσωπικό των Κέντρων Επικοινωνιών των Σχηµατισµών, για εποπτεία των 

υφιστάµενων σε αυτούς κόµβους 
� Τον προϊστάµενο και το προσωπικό του Τµήµατος ∆ικτύου του ΚΕΥ. 
 
 
Χειριστής ενηµέρωσης δικτύου και ενηµέρωσης του συνόλου των κατανεµηµένων Β∆ 
 
� Το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Υλικού Πολέµου και πιο συγκεκριµένα το Τµήµα 

Πυρκων (5ο Γραφείο) 
� Τους ∆ιοικητή και Υποδιοικητή του ΚΕΥ 
� Τον ∆ιευθυντή της ∆ΑΕΣ 
 
 
Χειριστής ενηµέρωσης δικτύου και ενηµέρωσης των κατανεµηµένων Β∆ της κάθε 

υποστηριζόµενης εφαρµογής («ΟΣΕΥΣ» ή «ΑΣΠΥΣ») 
 
� Τους Υποδιευθυντές της ∆ΑΕΣ για τους υφιστάµενους, στα αντίστοιχα ΠΣ των 

υποδιευθύνσεών τους, κόµβους και κατανεµηµένες Β∆. 
 
 
Χειριστής αποκατάστασης της διακοπής επικοινωνίας καθώς και της ενηµέρωσης της 

κατανεµηµένης Β∆ της υποστηριζόµενης εφαρµογής («ΟΣΕΥΣ» ή «ΑΣΠΥΣ») 
 
� Τους ∆ιαχειριστές των ΠΣ των εφαρµογών «ΟΣΕΥΣ» και «ΑΣΠΥΣ» 
� Τους βοηθούς των ∆ιαχειριστών (Τµηµατάρχες) των Υποδιευθύνσεων της 

∆ΑΕΣ. 
 
 
∆ιαχειριστής της εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
 
� Το ∆ιαχειριστή ή την οµάδα διαχειριστών της Εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
 
 

Αναπαράσταση πεδίου εφαρµογής 
 
Για την ανάλυση και καταγραφή των αναγκών των χειριστών κατά τη χρήση της 

εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», δύναται να χρησιµοποιηθεί ένας πρόχειρος – εισαγωγικός χάρτης 
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των ιστοσελίδων (χάρτης site) περιβάλλοντος χρήσης αυτής. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 
ευκολότερη η εξήγηση των περιπτώσεων χρήσης από τους χειριστές. 

 
� Αρχική 
� Ιστορικά – Ανάγκες ∆ηµιουργίας 
� Σύνδεση Χειριστή (log οn) 
� ∆ίκτυο 

o Πληροφοριακά Στοιχεία Κόµβου 
o Στατιστικά Στοιχεία Απόκρισης Συσκευών Υποδικτύου  (lan) Κόµβου 

� Ενηµερώσεις Κατανεµηµένων Β∆ 
o Πληροφοριακά Στοιχεία Βάσης ∆εδοµένων 
o Ενηµέρωση Β∆ (Replication) 
o Στατιστικά Στοιχεία Απόκρισης και Ενηµέρωσης των Β∆ 

� ∆ιαχείριση 
o Προσωπικό και ∆ιοικητικά καθήκοντα 
o Καθήκοντα «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
o Τερµατικοί Σταθµοί Εργασίας Χειριστών 
o Εξουσιοδότηση 
o Έλεγχος προστιθέµενων µη εξουσιοδοτηµένων Η/Υ στο δίκτυο (scan) 
o ∆ηµιουργία αρχείων Host και Tnsnames 
o Γεωγραφική Απεικόνιση (ορισµός συντεταγµένων) των κόµβων στο χάρτη 
o Πίνακας Μεταβλητών 
o Λήψη Αντιγράφου Ασφαλείας (backup) 

� Χάρτης Ελλάδας 
o Συνολικό ∆ίκτυο 
o ∆ίκτυο ΟΣΕΥΣ 
o ∆ίκτυο ΑΣΠΥΣ 
o Συνολικό και Επιµέρους ∆ίκτυο ∆Β 

� Αίτηση ∆ηµιουργίας Λογαριασµού 
� Επικοινωνία – Links 
 
 
Αρχική Σελίδα 
 
Στην αρχική σελίδα θα εµφανίζεται το λογότυπο της εφαρµογής και µήνυµα 

καλωσορίσµατος. Η σελίδα της εφαρµογής θα έχει στη δεξιά πλευρά της περιοχή µε το σύνολο 
των µενού και υποµενού της, τα οποία θα ενεργοποιούνται ανάλογα µε τα καθήκοντα του 
χειριστή που συνδέθηκε στην εφαρµογή. 

Η πλοήγηση θα γίνεται µέσα από αυτή την περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα εµφανίζεται µε 
έντονη γραφή (bold) η σελίδα προσπέλασης, προκειµένου ο κάθε χειριστής να γνωρίζει την 
περιοχή στην οποία βρίσκεται. 

 
 
Ιστορικά Στοιχεία – Ανάγκες ∆ηµιουργίας 
 
Με την προσπέλαση της συγκεκριµένης σελίδας της εφαρµογής, ο χρήστης θα µπορεί 

να ενηµερώνεται γενικά για την εφαρµογή, για τους λόγους και τις ανάγκες που οδήγησαν στο 
να δηµιουργηθεί καθώς και για τις δυνατότητες που προσφέρει. 

Επίσης, θα µπορεί να εξακριβώσει την προέλευση της ονοµασίας της, ανατρέχοντας σε 
ιστορικά και µυθολογικά στοιχεία. 

 
 
Σύνδεση Χειριστών στην Εφαρµογή 
 
Η εφαρµογή µε την επιλογή του υποµενού «Σύνδεση», θα εµφανίζει ένα αναδυόµενο 

παράθυρο σύνδεσης. 
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Ο χρήστης για να συνδεθεί στην εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», θα χρησιµοποιεί το όνοµα 
χρήσης του (username), τον κωδικό πρόσβασης στην εφαρµογή (password) και τα καθήκοντα 
τα οποία έχει για χρήση της εφαρµογής (connect as). 

Τα καθήκοντα αυτά µπορούν να επιµεριστούν µε τη σειρά τους στην κατηγορία χρήσης 
των χειριστών, όπως για παράδειγµα : 

� Ο χειριστής ελέγχου δικτύου 
� Ο χειριστής ελέγχου δικτύου και ενηµέρωσης των κατανεµηµένων Β∆ 
� Ο διαχειριστής της εφαρµογής 
και στο πληροφοριακό σύστηµα ή τον προϊστάµενο κόµβο (που ελέγχει µέρος κόµβων 

του συνολικού δικτύου), που πρόκειται να αξιολογήσει ο χειριστής, όπως για παράδειγµα : 
� ΑΣΠΥΣ 
� ΟΣΕΥΣ 
� ΚΕΠΙΚ ΓΕΣ 
� ΚΕΠΙΚ ∆’ ΣΣ 
� 25 Λ∆Β Καθήκοντα ∆Β στους κατά τόπους Σχηµατισµούς (θα βλέπουν από εκεί 

και κάτω) 
Στη συνέχεια θα εκτελείται ένας έλεγχος αντιστοίχησης των στοιχείων του χρήστη και 

των καθηκόντων του, µε τα στοιχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, µέσω του οποίου 
πραγµατοποιείται η σύνδεση. 

Στην περίπτωση που ο παραπάνω έλεγχος είναι επιτυχής ο χρήστης θα αποκτά 
πρόσβαση στο σύνολο των ιστοσελίδων που αντιστοιχούν στα καθήκοντα χρήσης του στην 
εφαρµογή. Σε περίπτωση αδυναµίας σύνδεσης θα εµφανίζεται µήνυµα µε τους λόγους εκείνους, 
που κρίνανε ανεπιτυχή τη σύνδεση. 

Κατά τη σύνδεση του χρήστη στην εφαρµογή θα καταχωρείται η ηµέρα και ώρα 
εισόδου, ενώ κατά την αποσύνδεσή του η ηµέρα και ώρα εξόδου. 

Παράλληλα, αποσύνδεση του χειριστή θα γίνεται αυτόµατα είτε µε το κλείσιµο του 
παραθύρου των ιστοσελίδων, είτε µετά από προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα αδράνειας 
χρήσης, όπως για παράδειγµα δύο ώρες χωρίς να χρησιµοποιήσει την σελίδα του browser. 

Με τη σύνδεση, λοιπόν, του χρήστη θα ενεργοποιούνται και τα αντίστοιχα υποµενού 
περιήγησης της εφαρµογής. 

Για την καλύτερη ανάλυση των απαιτήσεων, θα ακολουθήσει η ανάλυση των 
περιπτώσεων χρήσης του κάθε χειριστή ξεχωριστά µέσα από τα αντίστοιχα υποµενού της 
εφαρµογής. 

 
 
Χειριστής Ελέγχου ∆ικτύου 
 
Ο χειριστής ελέγχου του δικτύου, µετά τη σύνδεσή του στην εφαρµογή και την επιλογή 

του υποµενού ∆ίκτυο, θα έχει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων 
της εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» µέσω της εµφάνισης άλλων δύο υποµενού : 

� Πληροφοριακά στοιχεία κόµβου και 
� Στατιστικά Στοιχεία Απόκρισης Συσκευών Υποδικτύου  (lan) Κόµβου 

 
 
Πληροφοριακά στοιχεία κόµβου 
 
Στο σηµείο αυτό των ιστοσελίδων θα εµφανίζεται το σύνολο των κόµβων για τα  οποία 

έχει πρόσβαση ο κάθε χειριστής, βάση της προγενέστερης εξουσιοδότησής του. Στη σελίδα 
αυτή, θα υπάρχει λίστα µε στήλες το όνοµα του κόµβου, την IP διεύθυνση του δροµολογητή 
(router) του κόµβου, τη σειριακή διεύθυνση του δροµολογητή (router) του κόµβου και ένα 
πλήκτρο µε τίτλο «Λεπτοµέρειες». Με τη βοήθεια φίλτρων θα µπορεί να περιορίσει τις εγγραφές 
και να επιλέξει τον κόµβο εκείνο για τον οποίο αναζητά περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία. 

Με την επιλογή, λοιπόν, κάποιου από τους κόµβους, θα εµφανίζεται καρτέλα στην 
οθόνη µε τίτλο το όνοµα του κόµβου και µε το σύνολο των στοιχείων αυτού σε διαχωρισµένες 
νοητά περιοχές. Η πρώτη περιοχή θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως οι IP διευθύνσεις του 
εξοπλισµού και των ονοµάτων του (για παράδειγµα δροµολογητής, εξυπηρετητής, τερµατικοί 
σταθµοί εργασίας, δικτυακοί εκτυπωτές κλπ), ενώ η δεύτερη περιοχή γενικότερες πληροφορίες 
για το όνοµα του κόµβου, διοικητικές και τεχνικές πληροφορίες, όπως για παράδειγµα τη 
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Μονάδα που αυτός βρίσκεται, τον αριθµό NALLA του κυκλώµατος του παρόχου φορέα, τον 
προϊστάµενο υπεύθυνο δικτύου και τηλέφωνά του. 

Επίσης, θα υπάρχει αντίστοιχο πλήκτρο µε τίτλο «Προσέγγιση (trace)», µε το πάτηµα 
του οποίου θα εµφανίζεται αναδυόµενο παράθυρο µε τους ενδιάµεσους κόµβους που 
χρησιµοποιεί, µέσα από το ευρύτερο δίκτυο, ένα πακέτο δεδοµένων για την προσέγγιση του 
επιλεγµένου κόµβου (trace). 

 
 
Στατιστικά Στοιχεία Απόκρισης Συσκευών Υποδικτύου  (lan) Κόµβου 
 
Στο σηµείο αυτό της εφαρµογής, µε την επιλογή από το χειριστή του αντίστοιχου 

υποµενού, θα εµφανίζεται µια σειρά µε τα συνηθέστερα ερωτήµατα ελέγχου του δικτύου 
επικοινωνιών, τα αποτελέσµατα των οποίων, κατόπιν της επιλογής τους, θα εµφανίζονται στην 
οθόνη σε πίνακα. 

Τα ερωτήµατα αυτά είτε θα είναι αυτούσια, είτε θα απαιτούν τη συµπλήρωση 
παραµέτρων, όπως για παράδειγµα επιλογή κόµβων ή εύρους ηµεροµηνιών. 

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει η δυνατότητα της εξαγωγής των αποτελεσµάτων σε αρχείο 
excel ή σε αρχείο jpeg διαγράµµατος όπου είναι εφικτό. 

Τα ερωτήµατα αυτά, περιγράφονται παρακάτω : 
� Εµφάνιση των Κόµβων ∆ικτύου µε τα πληροφοριακά τους στοιχεία  
� Εµφάνιση των Κόµβων ∆ικτύου  
� Εµφάνιση Απόκρισης Κόµβων σε ms την τρέχουσα χρονική περίοδο 
� Εµφάνιση των Κόµβων ∆ικτύου οι οποίοι δεν έχουν επικοινωνία την τρέχουσα 

χρονική στιγµή. 
� Εµφάνιση Απόκρισης των Κόµβων του δικτύου επικοινωνιών σε 

προεπιλεγµένες ηµεροµηνίες και ώρες… 
� Εµφάνιση των Κόµβων οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιητική επικοινωνία την 

τρέχουσα χρονική περίοδο.. 
� Εµφάνιση Απόκρισης Κόµβων σε ms αποστολής πακέτου δεδοµένων ισάξιου 

αυτού της µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ των κατανεµηµένων Β∆ 
� Εµφάνιση απόκρισης των εξυπηρετητών server των υποδικτύων των κόµβων 

της εφαρµογής 
 
 
Χειριστής Ελέγχου Ενηµέρωσης Β∆ 
 
Ο χειριστής ελέγχου ενηµέρωσης των κατανεµηµένων Β∆, µετά τη σύνδεσή του στην 

εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», θα έχει τη δυνατότητα της εµφάνισης αποτελεσµάτων των παρακάτω 
υποµενού : 

� Πληροφοριακά Στοιχεία Βάσης ∆εδοµένων 
� Ενηµέρωση Β∆ (Replication) 
� Στατιστικά Στοιχεία Απόκρισης και Ενηµέρωσης των Β∆ 

 
 
Πληροφοριακά Στοιχεία Βάσης ∆εδοµένων 
 
Στην περιοχή αυτή της εφαρµογής θα δίνονται πληροφοριακά στοιχεία για τη βάση 

δεδοµένων του ΠΣ, για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί να ελέγχει ο χειριστής. Στη σελίδα θα 
εµφανίζεται λίστα µε το όνοµα της βάσης δεδοµένων, τη Μονάδα και τη ∆ιαχείριση στην οποία 
ανήκει η βάση δεδοµένων, την περιοχή – κόµβο που αυτή βρίσκεται και πλήκτρο µε τίτλο 
«Λεπτοµέρειες» για άντληση επιπλέον πληροφοριών. Ειδικά φίλτρα αναζήτησης θα 
διευκολύνουν τις επιλογές του, µειώνοντας τον αριθµό των εγγραφών της οθόνης. Στη συνέχεια, 
ο χρήστης επιλέγοντας την επιθυµητή βάση δεδοµένων από την οθόνη, µέσω του αντίστοιχου 
πλήκτρου, θα δηµιουργείται µια νέα καρτέλα µε τίτλο το όνοµα της Β∆ και θα περιέχει όλες 
εκείνες τις πληροφορίες για το όνοµα της Μονάδας και της διαχείρισης αυτής. 

Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης των ειδικών εκείνων όψεων (Materialized 
Views) οι οποίες οµαδοποιούνται σε αντίστοιχες οµάδες δεδοµένων (Groups) για την οµαλή 
λειτουργία της ενηµέρωσης της Β∆ (Replication). 
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Ταυτόχρονα, θα εµφανίζεται και η τρέχουσα διεύθυνση IP του εξυπηρετητή, στον οποίο 
η προεπιλεγµένη βάση δεδοµένων είναι αποθηκευµένη, καθώς υπάρχει η δυνατότητα 
µεταφοράς του σε άλλο κόµβο για επιχειρησιακούς λόγους. Η τρέχουσα αυτή διεύθυνση θα 
εµφανίζεται δίπλα από την προκαθορισµένη διεύθυνση και θα έχει φόντο διαφορετικού 
χρώµατος για τη γρήγορη επισήµανσή της. 

Στα πληροφοριακά στοιχεία του παραπάνω κόµβου θα εµφανίζεται, µε την επιλογή του 
αντίστοιχου πλήκτρου, σε αναδυόµενο παράθυρο το σύνολο των transactions που δεν 
επετεύχθη η προώθησή τους στην κεντρική Β∆. Το πλήκτρο αυτό θα είναι απενεργοποιηµένο 
στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδοµένα για προώθηση. Με την εµφάνιση του 
αναδυόµενου παραθύρου ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα µε την επιλογή του πλήκτρου 
“Push” να προωθήσει τα παραπάνω δεδοµένα στην κεντρική Β∆. 

Τέλος, ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος, µέσα από αντίστοιχο 
πλήκτρο για τη στιγµιαία ενηµέρωσή του σχετικά µε την ταχύτητα απόκρισης του listener της 
βάσης και κατ’ επέκταση της ταχύτητας απόκρισης της βάσης δεδοµένων για τη συγκεκριµένη 
βάση. 

 
 
Ενηµέρωση Β∆ (Replication)  
 
Στην περιοχή αυτή της εφαρµογής θα εµφανίζεται το σύνολο των Β∆ του ΠΣ του οποίου 

ο χειριστής έχει εξουσιοδοτηθεί για έλεγχο. Ειδικά φίλτρα αναζήτησης θα διευκολύνουν τον 
περιορισµό των εγγραφών αναζήτησής του.  

Με την επιλογή της βάσης δεδοµένων, από την παραπάνω λίστα, θα δηµιουργείται µια 
νέα καρτέλα µε τίτλο το όνοµα της Β∆ και θα περιέχει το σύνολο των group του replication και 
των αποτελεσµάτων επιτυχούς ή αποτυχούς ενηµέρωσής τους.  

Ειδικότερα, θα εµφανίζεται πίνακας µε σειρά στηλών την κατάσταση επιτυχίας της 
ενηµέρωσης του group (status) µε τιµές “normal” και “broken”, των προσπαθειών ενηµέρωσης 
χωρίς επιτυχία (failures), της περιγραφής του group της ενηµέρωσης της Β∆ (definition) και της 
ηµεροµηνίας της τελευταίας επιτυχούς ενηµέρωσης. Στο τέλος της κάθε εγγραφής θα υπάρχει 
ένα πλήκτρο µε την επιλογή “RUN” και ένα µε την επιλογή “MATERIALIZED VIEWS”. 

Με την επιλογή του πρώτου πλήκτρου θα γίνεται δυναµική εκτέλεση της ενηµέρωσης 
για το προεπιλεγµένο group του replication, ενώ µε την επιλογή του δεύτερου, θα 
αναπτύσσονται κάτω από το group το σύνολο των όψεων που περιέχει. 

Στο τέλος της κάθε όψης θα υπάρχει πλήκτρο µε την επιλογή “REFRESH” για τη 
µεµονωµένη ενηµέρωση της όψης (materialized view). 

 
 
Στατιστικά Στοιχεία Απόκρισης και Ενηµέρωσης των Β∆ 
 
Στο σηµείο αυτό της εφαρµογής, µε την επιλογή από το χειριστή του αντίστοιχου 

υποµενού, θα εµφανίζεται µια σειρά µε τα συνηθέστερα ερωτήµατα για την ενηµέρωση των 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, τα αποτελέσµατα των οποίων, κατόπιν της επιλογής τους, 
θα εµφανίζονται στην οθόνη σε πίνακα. 

Τα ερωτήµατα αυτά είτε θα είναι αυτούσια, είτε θα απαιτούν τη συµπλήρωση 
παραµέτρων, όπως για παράδειγµα την επιλογή της βάσης δεδοµένων ή εύρους ηµεροµηνιών 
αποτυχούς ενηµέρωσής τους. 

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει η δυνατότητα της εξαγωγής των αποτελεσµάτων σε αρχείο 
excel ή σε αρχείο jpeg διαγράµµατος όπου είναι εφικτό. 

Τα ερωτήµατα αυτά, περιγράφονται παρακάτω : 
� Απόκριση της βάσης δεδοµένων (Tnsping) 
� Αποτύπωση και καταγραφή των group της κάθε βάσης δεδοµένων 
� Αποτύπωση της τελευταίας επιτυχούς ενηµέρωσης (ηµέρα ώρα) 
� Αποτύπωση των IP διευθύνσεων των εξυπηρετητών (server) σε συνάρτηση µε 

το χρόνο (µεταφορά σε άλλους κόµβους) 
� Έλεγχος των Transaction και Push αυτών 
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Χειριστής Ελέγχου ∆ικτύου και Ενηµέρωσης Β∆ 
 
Για τους χειριστές εκείνους των οποίων τα καθήκοντα της εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», 

είναι ταυτόχρονα δικτύου και ενηµέρωσης θα εµφανίζονται και συνδυαστικά ερωτήµατα µε τα 
δεδοµένα του δικτύου και της κατανεµηµένης Β∆ όπως παρακάτω: 

� Απόκριση ταχύτητας κόµβου και επιτυχούς ενηµέρωσης της Β∆ 
� Αναζήτηση αποτυχηµένων ενηµερώσεων σε συνάρτηση µε τη διακοπή 

επικοινωνίας των µεταξύ των κόµβων. 
 
 
Χάρτης Ελλάδας 
 
Ο χρήστης µε τη σύνδεσή του στην εφαρµογή θα µπορεί να χρησιµοποιήσει και το 

υποµενού της εµφάνισης των κόµβων και των πληροφοριακών τους στοιχείων σε χάρτη της 
Ελλάδας. 

Στον δυναµικό αυτό χάρτη θα εµφανίζεται µε έγχρωµη κουκίδα, (πράσινη για κόµβο µε 
ύπαρξη επικοινωνίας και κόκκινη για διακοπή αυτής), ο κόµβος και η ονοµασία αυτού. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τον κόµβο θα αναδύεται µήνυµα µε µέρος των 
πληροφοριακών στοιχείων αυτού. Ταυτόχρονα µε τη χρήση επιλογών µεγέθυνσης και 
σµίκρυνσης ο χειριστής θα µπορεί να εστιάσει και αντίστροφα σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 
περιοχές του ελλαδικού χώρου. 

Τέλος ο χρήστης µε την επιλογή στο αναδυόµενο παράθυρο της επιλογής διαδροµή 
επίτευξης επικοινωνίας (trace) θα έχει τη δυνατότητα να δει δυναµικά στο χάρτη της Ελλάδος 
την πορεία την οποία ακολουθούν τα πακέτα δεδοµένων από τον κεντρικό κόµβο του ΚΕΥ µέχρι 
το δροµολογητή του προεπιλεγµένου κόµβου. 

 
 
∆ιαχειριστής Εφαρµογής 
 
Ο διαχειριστής της εφαρµογής, πέρα από τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που 

αναλύθηκαν στους παραπάνω χειριστές, θα έχει και τις παρακάτω αρµοδιότητες : 
� Προσωπικό και ∆ιοικητικά καθήκοντα 
� Καθήκοντα «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
� Τερµατικοί Σταθµοί Εργασίας Χειριστών 
� Εξουσιοδότηση 
� Έλεγχος προστιθέµενων µη εξουσιοδοτηµένων Η/Υ στο δίκτυο (scan) 
� ∆ηµιουργία αρχείων Host και Tnsnames 
� Γεωγραφική Απεικόνιση (ορισµός συντεταγµένων) των κόµβων στο χάρτη 

καθώς και των περιοχών που αυτός εδρεύει. 
� Πίνακας Μεταβλητών 
� Λήψη Αντιγράφου Ασφαλείας (backup) 

 
 
∆ιαχείριση προσωπικού 
 
Ειδικότερα για τη διαχείριση του προσωπικού θα µπορεί να ανατρέξει, να προσθέσει και 

να τροποποιήσει τα στοιχεία αυτού, όπως το βαθµό, τον αριθµό µητρώου, το όνοµα και το 
επίθετό του, καθώς και των υπηρεσιακών – επαγγελµατικών καθηκόντων, τα οποία έχει την 
τρέχουσα περίοδο. 

Στη συγκεκριµένη οθόνη, θα εµφανίζεται µια λίστα του προσωπικού και στη συνέχεια, 
µε τη βοήθεια φίλτρων αναζήτησης, θα µπορεί να επιλέξει και να εµφανίσει την καρτέλα 
οποιουδήποτε από αυτό. 

Για κάθε µεταβολή στα στοιχεία του προσωπικού, όπως για παράδειγµα στην αλλαγή 
του βαθµού του, θα δηµιουργείται καινούργια καταχώρηση, προκειµένου να διατηρηθεί η 
ιστορικότητα χρήσης του χειριστή στην εφαρµογή. 
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∆ιαχείριση καθηκόντων προσωπικού για χρήση της εφαρµογής 
 
Ταυτόχρονα από το µενού καθήκοντα «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» θα µπορεί να δει, να προσθέσει και 

να τροποποιήσει τα καθήκοντα χρήσης, του κάθε χειριστή της οµώνυµης εφαρµογής. Στην 
οθόνη αυτή θα εµφανίζεται λίστα µε τα κύρια στοιχεία του προσωπικού και των αντίστοιχων 
καθηκόντων, που του έχουν ανατεθεί για χρήση της εφαρµογής. Η ανάθεση αυτή µπορεί να 
περιλαµβάνει περισσότερα των ενός καθηκόντων, καθώς ο χειριστής µπορεί να εκτελεί 
υπηρεσιακά καθήκοντα σε περισσότερα του ενός τµήµατα, περισσότερα του ενός ΠΣ ή να έχει 
υπό την επίβλεψή του περισσότερα του ενός υποδίκτυα, ανεξάρτητα µεταξύ τους. 

Ο διαχειριστής επιλέγοντας το όνοµα κάποιου από το προσωπικό θα µπορεί να 
προσθέσει και να τροποποιήσει τα προβλεπόµενα καθήκοντα της εφαρµογής. 

 
 
∆ιαχείριση Τερµατικών Σταθµών Εργασίας των Χειριστών 
 
Για την επίτευξη της ασφάλειας των δεδοµένων της εφαρµογής, καθώς πρόκειται για 

διαβαθµισµένες πληροφορίες, η χρήση θα γίνεται µόνο από τερµατικούς Η/Υ οι οποίοι 
προηγουµένως θα έχουν πιστοποιηθεί για σύνδεση σε αυτήν. 

Έτσι ο διαχειριστής της «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» θα µπορεί µέσα από το υποµενού «Τερµατικοί 
Σταθµοί Εργασίας Χειριστών» να καταχωρεί και να τροποποιεί τα στοιχεία εκείνα που κάνουν 
έναν Η/Υ δικτύου µοναδικό, όπως για παράδειγµα την IP διεύθυνση δικτύου, τη διεύθυνση της 
κάρτας δικτύου, το όνοµα του υπολογιστή ή ακόµα και τη Μονάδα στην οποία ο Η/Υ αυτός είναι 
τοποθετηµένος. 

 
 
Αδειοδότηση (αντιστοίχηση προσωπικού – Η/Υ) 
 
Ταυτόχρονα, µε την επιλογή του υποµενού αδειοδότηση, και σύµφωνα µε τις 

προηγούµενες καταχωρήσεις που έχει κάνει, ο διαχειριστής, θα µπορεί να αντιστοιχήσει χρήστη 
µε υπολογιστή, εξουσιοδοτώντας και δηµιουργώντας έτσι, λογαριασµό χρήσης για το χειριστή. 

Στην οθόνη αυτή, εξουσιοδότησης, θα υπάρχει πίνακας µε πρώτη στήλη τα στοιχεία του 
προσωπικού και µε πρώτη γραµµή τα στοιχεία των καταχωρηµένων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής µε την επιλογή – µαρκάρισµα του κοινού πεδίου 
γραµµής και στήλης, θα εξουσιοδοτεί χρήστη µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο 
θα έχει τη δυνατότητα χρήστης να συνδέεται µε περισσότερους από έναν υπολογιστές, σε 
περιπτώσεις πολλαπλών του καθηκόντων. 

Στην περίπτωση που ο αριθµός του προσωπικού ή των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
σύνδεσης είναι µεγάλος, ειδικά φίλτρα αναζήτησης θα περιορίζουν, βάση αντίστοιχων κριτηρίων 
(π.χ. βαθµός, όνοµα για τις γραµµές και  Μονάδα τοποθέτησης του Η/Υ για τις στήλες), το 
µέγεθος εγγραφών του πίνακα. 

 
 
Έλεγχος ασφάλειας δικτύου (scan) 
 
Ο διαχειριστής της εφαρµογής θα επιφορτίζεται και µε την ασφάλεια του δικτύου σχετικά 

µε την πρόσθεση ξένων συσκευών σε αυτό. Οι δικλείδες ασφαλείας πρόσβασης στην 
εφαρµογή, κρίνονται επιτακτικές, καθώς το δίκτυο του Στρατού και των Ενόπλων ∆υνάµεων 
θεωρείται αυξηµένης διαβάθµισης και οι πληροφορίες που µπορούν να αντληθούν για την 
ποιότητα και την απόδοση του δεν πρέπει να εκµεταλλευτούν από µη εξουσιοδοτηµένα 
πρόσωπα. 

Ειδικότερα, η εφαρµογή µε περιοδικούς ελέγχους, θα σαρώνει τα υποδίκτυα (lan) του 
δικτύου και θα καταχωρεί στη βάση της IP διευθύνσεις συσκευών οι οποίες δεν είναι 
πιστοποιηµένες. 

Ο διαχειριστής στην παραπάνω οθόνη, θα εντοπίζει τις δικτυακές συσκευές, οι οποίες 
δεν έχουν πιστοποιηθεί στη Β∆ και κατόπιν ελέγχου, θα νοµιµοποιεί την ύπαρξή τους. 

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που µια ξένη συσκευή προστεθεί στο υποδίκτυο (lan) 
ενός κόµβου (παίρνοντας µια τυχαία διεύθυνση IP) και γίνει αντιληπτή µε τη σάρωση από την 
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εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», θα καταχωρείται στη Β∆ και θα εµφανίζεται στο αντίστοιχο υποµενού 
χρήσης του διαχειριστή. 

Στην οθόνη θα εµφανίζονται τα πεδία κόµβος (στον οποίο παρατηρήθηκε η πρόσθεση 
της νέας συσκευής), IP διεύθυνση της συσκευής, όνοµα συσκευής, περιγραφή – αξιολόγηση, 
αποδοχή, ενώ θα υπάρχει και πλήκτρο µε τίτλο «Χρονικός Εντοπισµός», µε το πάτηµα του 
οποίου θα εµφανίζεται αναδυόµενο παράθυρο µε το σύνολο των ηµεροµηνιών και ωρών που το 
σύστηµα εντόπισε τη σύνδεση. 

Στη συνέχεια, και αφού ο διαχειριστής έχει προβεί στους αντίστοιχους ελέγχους 
εξακρίβωσης, θα πληκτρολογεί στα κενά πεδία όνοµα συσκευής, περιγραφή – αξιολόγηση, 
κείµενο µε τα αντίστοιχα πληροφοριακά στοιχεία της πρόσθετης συσκευής, καθώς και το λόγο 
ύπαρξής της. Τέλος θα µαρκάρεται η συσκευή µε «τικ» ως αποδεκτή ή όχι. 

Ταυτόχρονα, ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα δυναµικής (on time) σάρωσης 
προεπιλεγµένου κόµβου, µέσα από την επιλογή αντίστοιχου πλήκτρου, µε τα αποτελέσµατα να 
καταχωρούνται στη Β∆ της εφαρµογής και στη συνέχεια να εµφανίζονται στην προαναφερόµενη 
οθόνη. 

Ειδικά φίλτρα αναζήτησης θα δίνουν τη δυνατότητα για εµφάνιση των αποτελεσµάτων 
τόσο των νέων εντοπισµών όσο και παλαιότερων πιστοποιηµένων εγγραφών. 

 
 
∆ηµιουργία των αρχείων “host” και “tnsnames” 
 
Η αξία των αρχείων “host” και “tnsnames” είναι ιδιαίτερα µεγάλη, καθώς είναι αυτά που 

επιδρούν στην επικοινωνία και οµαλή λειτουργία των Β∆ των πληροφοριακών συστηµάτων και 
ειδικά αυτών των «ΟΣΕΥΣ» και «ΑΣΠΥΣ». Ταυτόχρονα, η λειτουργία και επικοινωνία της 
τρέχουσας εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» µε τις υπόλοιπες κατανεµηµένες Β∆, επιβάλλει την ανάγκη 
χρήσης των παραπάνω αρχείων. 

Προκειµένου, λοιπόν, να υπάρχει µια ενιαία οµοιοµορφία αυτού του αρχείου στα 
υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα, ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί τα 
αρχεία “host” και “tnsnames”, µέσα από τα στοιχεία της Β∆ «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», από τις πληροφορίες 
είτε των κόµβων είτε των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων. 

Στην παραπάνω οθόνη, ο διαχειριστής θα επιλέγει την αντίστοιχη δηµιουργία αρχείου 
(export) σε προκαθορισµένο χώρο και στη συνέχεια θα µπορεί να το αντιγράψει στον 
προβλεπόµενο φάκελο – µονοπάτι (path) του εξυπηρετητή και των συνδεόµενων τερµατικών 
σταθµών εργασίας. 

 
 
Ορισµός των γεωγραφικών συντεταγµένων των κόµβων 
 
Με την επιλογή του παραπάνω υποµενού, θα δίνεται η δυνατότητα ενηµέρωσης και 

επεξεργασίας από το διαχειριστή, αφενός των περιοχών στις οποίες βρίσκεται ο κόµβος (πόλη 
– χωριό) και αφετέρου των γεωγραφικών συντεταγµένων (γεωγραφικό µήκος και πλάτος) 
αυτού, για δυναµική τοποθέτησή του στο χάρτη της Ελλάδας. 

 
 
Πίνακας Μεταβλητών 
 
Στην παραπάνω οθόνη θα εµφανίζεται σε πίνακα το σύνολο των µεταβλητών εκείνων 

που θα καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εφαρµογής. 
Ειδικότερα, θα είναι οι τιµές εκείνες οι οποίες θα δίνονται από το διαχειριστή και θα 

µεταβάλλονται ανάλογα των δεδοµένων (επιχειρησιακών – λειτουργικών) κλπ 
Οι µεταβλητές αυτές αποτυπώνονται παρακάτω : 
� Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου απόκρισης στο δροµολογητή (router) του 

δικτύου, κάθε πόση ώρα, δηλαδή, θα γίνεται το ping στους router του δικτύου. 
� Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου απόκρισης στο δροµολογητή (router) του 

δικτύου σε αποστολή προεπιλεγµένου πακέτου δεδοµένων, κάθε πόση ώρα, δηλαδή, θα γίνεται 
το ping στους router του δικτύου πακέτου δεδοµένων προεπιλεγµένου µεγέθους. 

� Μέγεθος προεπιλεγµένου πακέτου δεδοµένων που θα αποστέλλεται για έλεγχο 
της ποιότητας απόκρισης των δροµολογητών (router) των κόµβων του δικτύου. 
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� Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου απόκρισης στον εξυπηρετητή (server) του 
δικτύου, κάθε πόση ώρα, δηλαδή, θα γίνεται το ping στους server του δικτύου. 

� Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου απόκρισης της βάσης των εξυπηρετητών 
(server) του δικτύου, κάθε πόση ώρα, δηλαδή, θα γίνεται το tnsping στις βάσεις των server του 
δικτύου. 

� Χρονική στιγµή σάρωσης του κάθε υποδικτύου (lan) του δικτύου, κάθε πόση 
ώρα, δηλαδή, θα γίνεται το scan στο σύνολο των IP του κάθε κόµβου χωριστά. 

� Χρονική διάρκεια αναµονής της σύνδεσης του χειριστή, πόση ώρα, δηλαδή, θα 
παραµένει η σύνδεση του χειριστή στη βάση, στην περίπτωση που αυτός δεν κάνει καµία 
ενέργεια (ενδεικτική τιµή 2ώρες). 

 
 
Λήψη αντιγράφου ασφαλείας της «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
 
Ο διαχειριστής µε την επιλογή, στην παραπάνω οθόνη, του «Λήψη backup» θα έχει τη 

δυνατότητα δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας σε προκαθορισµένο φάκελο ή συσκευή 
αποθήκευσης, ανάλογα και µε τον εξοπλισµό στον οποίο θα τοποθετηθεί η εφαρµογή 
«ΜΕ∆ΟΥΣΑ». 

 
 
Φόρµα Αιτήσεως για σύνδεση στην εφαρµογή 
 
Επίσης, ο χρήστης της εφαρµογής µε την επιλογή του υποµενού της φόρµας αιτήσεως 

χρήσης, θα µπορεί να κατεβάσει και να αποθηκεύσει τη φόρµα εκείνη µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που θα χρειαστούν, για τη δηµιουργία λογαριασµού του στην εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 
και να την υποβάλλει ιεραρχικά, προκειµένου να επιτευχθεί και η ενηµέρωση της ιεραρχίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης σύνδεσης 
κρίνεται εφικτή, από τις πρώτες ακόµα φάσεις αναβάθµισης της εφαρµογής 

 
 
Υπερσυνδέσεις (links) 
 
Τέλος, ο χρήστης θα µπορεί µέσα από την ιστοσελίδα να αντλήσει πληροφορίες για το 

κέντρο διαχείρισης και συντονισµού της εφαρµογής, όπως για παράδειγµα τηλέφωνα και 
διευθύνσεις επικοινωνίας ή και να συνδεθεί µέσω υπερσυνδέσεων µε άλλες ιστοσελίδες του 
δικτύου δεδοµένων στρατού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η υπερσύνδεση στη σελίδα του KEYPORTAL, για άντληση 
πληροφοριών για το ΚΕΥ, σχετικά µε καταλόγους κυρίων υλικών, πληροφορίες ανταλλακτικών 
και γενικά πληροφορίες κάθε είδους σχετικών διαταγών και τεχνικών εγχειριδίων. 

Βέβαια η πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) θα είναι αδύνατη, λόγω του κλειστού 
δικτύου των Ε∆. 
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5 
Σχεδιασµός  
 
 

Εννοιολογικός Σχεδιασµός 
 
Βασική προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης µιας εφαρµογής είναι η 

απεικόνιση της ροής των δεδοµένων της, καθώς και ο ρόλος τον οποίο θα έχουν οι χρήστες 
αυτής. 

 
 

Σχεδιασµός περιπτώσεων χρήσης 
 
Στο σχεδιασµό των περιπτώσεων χρήσης περιλαµβάνεται ο εντοπισµός και η 

καταγραφή, όλων των δυνατών ενεργειών των χρηστών και της αντίστοιχης συµπεριφοράς του 
συστήµατος. 

Απώτερος σκοπός είναι να απεικονιστούν οι απαιτήσεις των χρηστών όπως αυτές 
περιγράφηκαν παραπάνω. 

Η ροή των δεδοµένων µε τη µορφή του ∆ιαγράµµατος Ροής ∆εδοµένων (UML 
διαγράµµατος) αποτυπώνεται παρακάτω : 
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Σύµφωνα, λοιπόν, µε το παραπάνω διάγραµµα ο χειριστής ελέγχου δικτύου 

εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων της ποιότητας του δικτύου, 
σε αντίθεση µε το χειριστή ελέγχου των ενηµερώσεων των Β∆, ο οποίος έχει πέρα από τη 
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δυνατότητα της γνώσης της κατάστασης του δικτύου και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η 
ενηµέρωση των κατανεµηµένων βάσεων. 

Ταυτόχρονα, αναλύοντας το UML διάγραµµα, διαπιστώνουµε ότι ο διαχειριστής της 
εφαρµογής έχει τη δυνατότητα, πέρα από την παρακολούθηση  του δικτύου και της κατάστασης 
των δεδοµένων της κατανεµηµένης Β∆, της αποκατάστασής τους σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας, ενώ είναι αυτός ο οποίος εξουσιοδοτεί για πρόσβαση στην εφαρµογή των 
υπόλοιπων χρηστών και αναλαµβάνει όλες εκείνες τις λειτουργίες για τη συντήρηση του ΠΣ. 

 
 

Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης    (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Είσοδος στην Εφαρµογή» 
Βασική ροή : 
1. Το σύστηµα εµφανίζει την οθόνη επικύρωσης του χρήστη 
2. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
3. Ο χρήστης επιλέγει από την αναδυόµενη λίστα τα καθήκοντα βάση των οποίων 

θα συνδεθεί στην εφαρµογή 
4. Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί «Είσοδος» 
5. Το σύστηµα ανατρέχει στη βάση δεδοµένων της εφαρµογής και ελέγχει τους 

κωδικούς ονόµατος και πρόσβασης, τα καθήκοντα χρήσης και τον τερµατικό Η/Υ από τον οποίο 
γίνεται η σύνδεση. 

6. Το σύστηµα πιστοποιεί το χρήστη και εµφανίζει το βασικό µενού επιλογών, 
βάση των καθηκόντων εξουσιοδότησης χρήσης. 

Εναλλακτική ροή 1 : 
2.α. Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί «Ακύρωση» 
2.β. Το σύστηµα επαναφέρει την αρχική σελίδα 
Εναλλακτική ροή 2 : 
6.α. Το σύστηµα δεν πιστοποιεί το χρήστη για σύνδεση και επιστρέφει µήνυµα µε 

την επιλογή «ΟΚ» πληροφοριών που απέτρεψαν την είσοδο του χειριστή στην εφαρµογή. 
6.β Με την επιλογή του κουµπιού «ΟΚ», το σύστηµα επαναφέρει το παράθυρο 

επικύρωσης του χρήστη για σύνδεση στην εφαρµογή και ακολουθείται η διαδικασία περίπτωσης 
χρήσης από το βήµα µε α/α : 1. 

 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Έξοδος από την Εφαρµογή» 
Βασική ροή : 
1. Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί «Αποσύνδεση» 
2. Το σύστηµα ανατρέχει στη λειτουργία «Καταγραφή στοιχείων, ηµεροµηνίας και 

ώρας σύνδεσης – αποσύνδεσης» 
3. Το σύστηµα επαναφέρει την αρχική σελίδα 
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Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Καταγραφή στοιχείων, ηµεροµηνίας και ώρας 

σύνδεσης – αποσύνδεσης» 
Βασική ροή : 
1. Με τη σύνδεση του χειριστή το σύστηµα καταγράφει την ηµεροµηνία και την 

ώρα εισόδου. 
2. Με την αποσύνδεση του χειριστή το σύστηµα καταγράφει την ηµεροµηνία και 

την ώρα εξόδου. 
 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Αποσύνδεση χειριστή µε το κλείσιµο του παραθύρου ή 

κατόπιν ανενεργής διάρκειας χρήσης» 
Βασική ροή : 
1. Ο χειριστής επιλέγει το ”x” για το κλείσιµο του παραθύρου του φυλλοµετρητή 

της ιστοσελίδας. 
2. Το σύστηµα ανατρέχει στο δεύτερο βήµα της λειτουργίας «Έξοδος από την 

Εφαρµογή» 
Εναλλακτική ροή 1 : 
1. Ο χειριστής δε δίνει καµία εντολή για επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων για 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του προεπιλεγµένου. 
2. Το σύστηµα ανατρέχει στο δεύτερο βήµα της λειτουργίας «Έξοδος από την 

Εφαρµογή». 
 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Εµφάνιση Κόµβων ∆ικτύου µε βάση τα δικαιώµατα του 

χειριστή» 
Βασική ροή : 
1. Επιλογή από το χειριστή του υποµενού «Πληροφορίες κόµβου» 
2. Το σύστηµα ελέγχει τα καθήκοντα χρήσης του χειριστή στην εφαρµογή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει το σύνολο των κόµβων, οι οποίοι δύναται να 

αξιολογηθούν από το χειριστή, σε αλφαβητική λίστα, σύµφωνα µε το όνοµα. 
4. Τα στοιχεία που εµφανίζονται σε κάθε γραµµή της παραπάνω λίστας είναι το 

όνοµα του κόµβου, η IP διεύθυνσή του υποδικτύου (lan), η γεωγραφική τοποθεσία του κόµβου, 
το ΠΣ που ανήκει, πλήκτρο – κουµπί «Λεπτοµέρειες», για την εµφάνιση περισσότερων 
πληροφοριακών στοιχείων 

 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Επιλογή του κόµβου και εµφάνιση περισσότερων 

πληροφοριακών στοιχείων του» 
Βασική ροή : 
1. Επιλογή από το χειριστή  του πλήκτρου «Λεπτοµέρειες» 
2. Εµφάνιση καρτέλας, µε το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων του κόµβου, 

σε νοητές περιοχές αυτής. 
3. Στην παραπάνω καρτέλα θα υπάρχει και το πλήκτρο trace καθώς και 

υπερσύνδεση «Εµφάνιση στο χάρτη» 
 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Επιλογή πλήκτρου (trace) και εµφάνιση αναδυόµενου 

παραθύρου µε τους ενδιάµεσους δροµολογητές για προσέγγιση του προεπιλεγµένου κόµβου 
του δικτύου» 

Βασική ροή : 
1. Με την επιλογή του πλήκτρου trace θα εκτελείται αποστολή πακέτου δεδοµένων 

και θα απεικονίζεται σε αναδυόµενο παράθυρο το σύνολο των δροµολογητών που µεσολαβούν 
για την προσέγγιση του προεπιλεγµένου κόµβου. 

 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Εµφάνιση των Βάσεων ∆εδοµένων των 

Εξυπηρετητών των κόµβων του δικτύου» 
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Βασική ροή : 
1. Επιλογή από το χειριστή του υποµενού «Πληροφοριακά Στοιχεία Βάσης 

∆εδοµένων» 
2. Το σύστηµα ελέγχει τα καθήκοντα χρήσης του χειριστή στην εφαρµογή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει το σύνολο των Βάσεων ∆εδοµένων, οι οποίες δύναται να 

αξιολογηθούν από το χειριστή, σε αλφαβητική λίστα, σύµφωνα µε το όνοµά τους. 
4. Τα στοιχεία που εµφανίζονται σε κάθε γραµµή της παραπάνω λίστας είναι το 

όνοµα της βάσης δεδοµένων, η IP διεύθυνση του εξυπηρετητή που βρίσκεται αποθηκευµένη, η 
τρέχουσα IP διεύθυνση του εξυπηρετητή, ο κόµβος που ανήκει, το ΠΣ που ανήκει, πλήκτρο – 
κουµπί «Λεπτοµέρειες», για την εµφάνιση περισσότερων πληροφοριακών στοιχείων 

 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Επιλογή της Βάσης ∆εδοµένων και εµφάνιση 

περισσότερων πληροφοριακών στοιχείων της» 
Βασική ροή : 
1. Με την επιλογή του πλήκτρου «Λεπτοµέρειες» θα εµφανίζεται καρτέλα, µε το 

σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων της Βάσης ∆εδοµένων, σε νοητές περιοχές αυτής. 
2. Στην παραπάνω καρτέλα θα υπάρχουν πλήκτρα µε τις επιλογές «Εµφάνιση 

Όψεων και Οµάδων τους», «Απόκριση Listener» και το πλήκτρο «Πληροφορίες Κόµβου». 
 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Επιλογή του πλήκτρου Εµφάνιση Όψεων και Οµάδων 

τους» 
Βασική ροή : 
1. Με την επιλογή του πλήκτρου «Εµφάνιση Όψεων και Οµάδων τους» θα 

εµφανίζεται αναδυόµενο παράθυρο δύο περιοχών. Στην αριστερή περιοχή θα εµφανίζεται το 
σύνολο των οµαδοποιηµένων όψεων (groups) και στο δεξί το σύνολο των όψεων (materialized 
views) που περιλαµβάνει το κάθε ένα, όταν αυτό επιλεχθεί. 

 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Εµφάνιση απόκρισης του listener της κατανεµηµένης 

Β∆, κατόπιν επιλογής του πλήκτρου (tnsping) για την προεπιλεγµένη Β∆» 
Βασική ροή : 
1. Με την επιλογή του πλήκτρου «Απόκριση Listener» θα αναδύεται παράθυρο 

στο οποίο θα εµφανίζεται  η εκτέλεση της εντολής «tnsping» και η ταχύτητα απόκρισης σε ms. 
 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Λειτουργία εκτέλεσης RUN των group του replication 

που δεν υλοποιήθηκαν» 
Βασική ροή : 
1. Με την επιλογή του πλήκτρου «Run» το σύστηµα θα εκτελεί τις ενέργειες για 

ανανέωση των όψεων του group της Β∆ 
 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Έλεγχος ασφαλείας δικτύου µε τη σάρωση των 

κόµβων, τον εντοπισµό ξένων συσκευών και την καταχώρησή τους στη Β∆ της εφαρµογής» 
Βασική ροή : 
1. Το σύστηµα, ή ο διαχειριστής µετά την επιλογή του πλήκτρου scan, δίνει εντολή 

για σάρωση των IP διευθύνσεων του υποδικτύου του κάθε κόµβου µε τη σειρά, ή του κόµβου 
που έχει προεπιλεγεί από το διαχειριστή. 

2. Το σύστηµα σαρώνει το υποδίκτυο στο σύνολο των διευθύνσεών του κάθε 
κόµβου. 

3. Το σύστηµα µε τον εντοπισµό διεύθυνσης IP, θα ανατρέχει στις IP διευθύνσεις 
που ανήκουν στο υποδίκτυο και θα τις συγκρίνει. 

4. Το σύστηµα στην περίπτωση που η IP διεύθυνση είναι η ίδια θα συνεχίζει τον 
έλεγχο µέχρι και την ολοκλήρωση του φάσµατος των IP διευθύνσεων του κόµβου.  

Εναλλακτική ροή 1 : 
4α. Το σύστηµα εντοπίζει διαφορετική IP διεύθυνσης από αυτές του κοµβου. 
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4β. Το σύστηµα καταχωρεί την ηµεροµηνία, την ώρα και την IP διεύθυνση της 
άγνωστης συσκευής για περεταίρω επεξεργασία. 

 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Αποδοχή ή όχι των εντοπισµένων ξένων συσκευών 

του δικτύου κατόπιν της σάρωσης της εφαρµογής» 
Βασική ροή : 
1. Ο διαχειριστής επιλέγει το υποµενού «Έλεγχος προστιθέµενων µη 

εξουσιοδοτηµένων Η/Υ στο δίκτυο». 
2. Το σύστηµα εµφανίζει το σύνολο των IP διευθύνσεων που δεν ανήκουν στις 

διευθύνσεις εκείνες των κόµβων του δικτύου. Τα πεδία εµφάνισης των δεδοµένων έχουν ως 
εξής : κόµβος, IP διεύθυνση, όνοµα συσκευής, περιγραφή – αξιολόγηση, αποδοχή. 

3. Ο διαχειριστής επιλέγει την εγγραφή και συµπληρώνει τα κενά πεδία στις 
εγγραφές της κάθε πρόσθετης συσκευής. 

 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «∆ηµιουργία αρχείων host και tnsnames» 
Βασική ροή : 
1. Ο διαχειριστής επιλέγει το υποµενού δηµιουργίας των αρχείων host και 

tnsnames 
2. Το σύστηµα εµφανίζει δύο πλήκτρα µε τους αντίστοιχους τίτλους 
Εναλλακτική ροή 1 : 
2α. Ο διαχειριστής επιλέγει το πλήκτρο «∆ηµιουργία αρχείου host» 
2β. Το σύστηµα δηµιουργεί από στοιχεία της Β∆ του το αρχείο host 
2γ. Το σύστηµα αποθηκεύει µε παράθυρο διαλόγου του λειτουργικού συστήµατος 

το παραπάνω αρχείο σε περιοχή επιλογής του διαχειριστή. 
Εναλλακτική ροή 2 : 
2α. Ο διαχειριστής επιλέγει το πλήκτρο «∆ηµιουργία αρχείου tnsnames» 
2β. Το σύστηµα δηµιουργεί από στοιχεία της Β∆ του το αρχείο tnsnames 
2γ. Το σύστηµα αποθηκεύει µε παράθυρο διαλόγου του λειτουργικού συστήµατος 

το παραπάνω αρχείο σε περιοχή επιλογής του διαχειριστή. 
 
 
Τίτλος περίπτωσης χρήσης : «Λειτουργία λήψης backup» 
Βασική ροή : 
1. Ο διαχειριστής επιλέγει το υποµενού «Λειτουργία λήψης backup» 
2. Το σύστηµα εµφανίζει πλήκτρο µε τον παραπάνω τίτλο. 
3. Ο διαχειριστής επιλέγει το πλήκτρο και ορίζει το σηµείο καταχώρησης του 

αντιγράφου ασφαλείας 
4. Το σύστηµα εκτελεί τη σειρά εκείνων των ενεργειών (απενεργοποίηση services, 

αντιγραφή σε φακέλους κλπ), για τη δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας στο φάκελο που επέλεξε 
ο διαχειριστής. 
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Υποψήφιες οντότητες (χαρακτηριστικά – σχέσεις) 
 
Με βάση την παραπάνω ανάλυση των απαιτήσεων και της λειτουργίας της εφαρµογής 

µέσα από τις επιλογές των χειριστών δηµιουργούνται οι υποψήφιες οντότητες µε τη σειρά που 
εµφανίζονται στο κείµενο, όπως παρακάτω :  

Υποψήφιες Οντότητες  Σκεπτικό – Επεξήγηση 

Λογότυπο εφαρµογής : Η υποψήφια οντότητα είναι αόριστη και απορρίπτεται λόγω 
της αδυναµίας ανάλυσής της. 

Χρήστης – Χειριστής : Είναι βασική οντότητα καθώς συµµετέχει στο σύνολο 
σχεδόν των λειτουργιών της εφαρµογής. 

Βαθµός χρήστη : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πρόσθετο στοιχείο της 
οντότητας του χειριστή και έχει θέση πεδίου σε αυτή, οπότε 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται 
ως χαρακτηριστικό 

Όνοµα χρήστη : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πρόσθετο στοιχείο της 
οντότητας του χειριστή και έχει θέση πεδίου σε αυτή, οπότε 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται 
ως χαρακτηριστικό. 

Επώνυµο χρήστη : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πρόσθετο στοιχείο της 
οντότητας του χειριστή και έχει θέση πεδίου σε αυτή, οπότε 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται 
ως χαρακτηριστικό. 

Μητρώο χρήστη : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πρόσθετο στοιχείο της 
οντότητας του χειριστή και έχει θέση πεδίου σε αυτή, οπότε 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται 
ως χαρακτηριστικό. 

Υπηρεσιακά καθήκοντα 
χρήστη 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πρόσθετο στοιχείο της 
οντότητας του χειριστή και έχει θέση πεδίου σε αυτή, οπότε 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται 
ως χαρακτηριστικό. 

Όνοµα Χρήστη 
(username) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο του 
χρήστη και έχει θέση πεδίου στην οντότητα αυτού, οπότε 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται 
ως χαρακτηριστικό. 

Κωδικός πρόσβασης 
(password) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο του 
χρήστη και έχει θέση πεδίου στην οντότητα αυτού, οπότε 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται 
ως χαρακτηριστικό. 

Καθήκοντα Εφαρµογής 
Χειριστή 

: Είναι βασική οντότητα καθώς αναφέρεται στα καθήκοντα 
του χειριστή στην εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» και περιλαµβάνει 
πληροφοριακά στοιχεία σύνδεσης και χρήσης του, σε 
αυτήν. 

Κατηγορίες Χειριστών : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί οµαδοποίηση των 
καθηκόντων των χειριστών και απορρίπτεται από βασική 
οντότητα, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
χαρακτηριστικό της οντότητας καθήκοντα εφαρµογής των 
χειριστών. 

Το ΠΣ που ελέγχει κατά 
περίπτωση η εφαρµογή 

: Η υποψήφια οντότητα µπορεί να αποτελέσει µέρος των 
καθηκόντων του χειριστή και να συµπεριληφθεί στα 
πληροφοριακά τους στοιχεία, οπότε και απορρίπτεται από 
βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Σύνδεση στην εφαρµογή : Η υποψήφια οντότητα λειτουργεί περισσότερο µε την έννοια 
της σχέσης µεταξύ οντοτήτων και µπορεί να αποτελέσει 
«συσχέτιση» αυτών, οπότε και απορρίπτεται από βασική 
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οντότητα. 
Αποσύνδεση από την 
εφαρµογή 

: Η υποψήφια οντότητα λειτουργεί περισσότερο µε την έννοια 
της σχέσης µεταξύ οντοτήτων και µπορεί να αποτελέσει 
«συσχέτιση» αυτών, οπότε και απορρίπτεται από βασική 
οντότητα. 

Η/Υ Σύνδεσης : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο των 
στοιχείων για την πιστοποίηση σύνδεσης του χειριστή στην 
εφαρµογή. 

Μονάδα τοποθέτησης Η/Υ : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πεδίο της οντότητας Η/Υ 
χρήσης και έτσι απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

IP διεύθυνση Η/Υ χρήσης : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πεδίο της οντότητας Η/Υ 
χρήσης και έτσι απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

∆ιεύθυνση κάρτας δικτύου Η/Υ 
(Mac Address) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πεδίο της οντότητας Η/Υ 
χρήσης και έτσι απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Όνοµα Η/Υ : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πεδίο της οντότητας Η/Υ 
χρήσης και έτσι απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Ηµέρα και Ώρα Σύνδεσης – 
Αποσύνδεσης 

: Η υποψήφια οντότητα περιέχει πρόσθετη πληροφορία του 
συνόλου οντοτήτων χειριστής – καθήκοντα, οπότε και 
απορρίπτεται από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως 
χαρακτηριστικό. 

∆ίκτυο : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο των 
πληροφοριών των κόµβων που ελέγχει η εφαρµογή. 

Όνοµα Κόµβου : Η υποψήφια αυτή οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς 
είναι πληροφοριακό στοιχείο του κόµβου και έχει θέση 
πεδίου σε αυτόν, οπότε και απορρίπτεται από βασική 
οντότητα και χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Πληροφορίες υποδικτύου 
(IP συσκευών lan και σειριακές 
διευθύνσεις router) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία του υποδικτύου του κόµβου και έχει θέση πεδίων 
σε αυτόν, οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

∆ιοικητικές Πληροφορίες 
(Στρατιωτική Μονάδα) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο του κόµβου και έχει θέση πεδίου σε 
αυτόν, οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Τεχνικές Πληροφορίες 
(NALLA) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο του κόµβου και έχει θέση πεδίου σε 
αυτόν, οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Υπεύθυνος Προϊστάµενος  
(τηλέφωνα επικοινωνίας) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο του κόµβου και έχει θέση πεδίου σε 
αυτόν, οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Έλεγχος ∆ικτύου : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο της 
πληροφορίας απόκρισης των κόµβων της εφαρµογής. 

Απόκριση Κόµβων 
(ping – ms) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί λειτουργία του συστήµατος 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα 

Προσέγγιση Κόµβου 
(trace) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί λειτουργία του συστήµατος 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα 

Εξαγωγή αποτελεσµάτων σε 
αρχείο (excel) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί λειτουργία του συστήµατος 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα 

Εξαγωγή αποτελεσµάτων σε 
αρχείο (jpeg) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί λειτουργία του συστήµατος 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα 

Βάση ∆εδοµένων ΠΣ : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο της 
πληροφορίας της κάθε Β∆ των αντίστοιχων ΠΣ, τα οποία 
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ελέγχονται από την εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ». 
Όνοµα Β∆ : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 

πληροφοριακό στοιχείο της βάσης δεδοµένων και έχει θέση 
πρόσθετης πληροφορίας σε αυτήν, οπότε και απορρίπτεται 
από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως 
χαρακτηριστικό. 

Στρατιωτική Μονάδα Β∆ : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της βάσης δεδοµένων και έχει θέση 
πρόσθετης πληροφορίας σε αυτήν, οπότε και απορρίπτεται 
από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως 
χαρακτηριστικό. 

∆ιαχείριση που ανήκει Β∆ : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της βάσης δεδοµένων και έχει θέση 
πρόσθετης πληροφορίας σε αυτήν, οπότε και απορρίπτεται 
από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως 
χαρακτηριστικό. 

ΠΣ που ανήκει Β∆ : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της βάσης δεδοµένων και έχει θέση 
πρόσθετης πληροφορίας σε αυτήν, οπότε και απορρίπτεται 
από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως 
χαρακτηριστικό. 

Όψεις 
(Materialized Views) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της βάσης δεδοµένων και έχει θέση 
πρόσθετης πληροφορίας σε αυτήν, οπότε και απορρίπτεται 
από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως 
χαρακτηριστικό. 

Οµάδες όψεων 
(Groups) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της βάσης δεδοµένων και έχει θέση 
πρόσθετης πληροφορίας σε αυτήν, οπότε και απορρίπτεται 
από βασική οντότητα και χρησιµοποιείται ως 
χαρακτηριστικό. 

Transactions : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πληροφορία, της 
λειτουργίας της κατανεµηµένης Β∆, χωρίς να έχει 
οποιαδήποτε αλληλεπίδραση µε τη Β∆ της εφαρµογής, 
οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Ενηµέρωση Β∆ 
(Replication) 

: Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο της 
πληροφορίας της ενηµέρωσης των όψεων των 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων και κατ’ επέκταση το 
σύνολο της πληροφορίας της βάσης δεδοµένων της 
«ΜΕ∆ΟΥΣΑ». 

Ηµεροµηνία τελευταίας 
επιτυχούς ενηµέρωσης Β∆ 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της αξιολόγησης της βάσης 
δεδοµένων και έχει θέση πρόσθετης πληροφορίας σε 
αυτήν, οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Προσπάθειες εκτέλεσης 
επιτυχούς ενηµέρωσης 
(Failures) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της αξιολόγησης της βάσης 
δεδοµένων και έχει θέση πρόσθετης πληροφορίας σε 
αυτήν, οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Κατάσταση Group 
(Normal – Broken) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της αξιολόγησης της βάσης 
δεδοµένων και έχει θέση πρόσθετης πληροφορίας σε 
αυτήν, οπότε και απορρίπτεται από βασική οντότητα και 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 

Τρέχουσα διεύθυνση 
(IP) 

: Η υποψήφια οντότητα έχει θέση πεδίου της οντότητας 
«ενηµέρωση Β∆» και απορρίπτεται από βασική οντότητα 
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και χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό. 
Απόκριση Listener Β∆ 
(tnsping – ms) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί λειτουργία του συστήµατος 
και απορρίπτεται από βασική οντότητα. 

∆υναµική Ενηµέρωση 
(Run – Refresh) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πρόσθετη λειτουργία της 
εφαρµογής σχετικά µε την ενηµέρωση της κατανεµηµένης 
βάσης δεδοµένων, οπότε και απορρίπτεται από βασική 
οντότητα. 

Χάρτης Ελλάδας : Η υποψήφια οντότητα λειτουργεί ως επικοινωνιακό µέσο µε 
το χρήστη, εκµεταλλευόµενη το σύνολο των οντοτήτων 
(χρήστης – δίκτυο – ενηµέρωση), µε αποτέλεσµα να 
απορρίπτεται από βασική οντότητα. 

Κουκίδα χάρτη : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί πλεονασµό καθώς είναι 
πληροφοριακό στοιχείο της υποψήφιας οντότητας «χάρτης 
της Ελλάδας», οπότε και απορρίπτεται από βασική 
οντότητα. 

∆ιαχείριση Προσωπικού 
Χρήσης 

: Η υποψήφια οντότητα απορρίπτεται από βασική οντότητα, 
λόγω της κάλυψής της από τις οντότητες Προσωπικό και 
Καθήκοντα καθώς αποτελεί λειτουργία της εφαρµογής. 

Αδειοδότηση του χρήστη από 
το διαχειριστή 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί µέρος της λειτουργίας του 
συστήµατος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «συσχέτιση», 
εποµένως και απορρίπτεται από βασική οντότητα 

Σάρωση δικτύου 
(scan) 

: Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο 
πληροφορίας της ασφάλειας του δικτύου. 

Κόµβος πρόσθετης συσκευής : Η υποψήφια οντότητα δεν µπορεί να αποτελέσει βασική 
οντότητα καθώς αποτελεί µέρος της οντότητας «Σάρωση 
∆ικτύου», οπότε και συµπεριφέρεται ως χαρακτηριστικό 
αυτής. 

IP διεύθυνση πρόσθετης 
συσκευής 

: Η υποψήφια οντότητα δεν µπορεί να αποτελέσει βασική 
οντότητα καθώς αποτελεί µέρος της οντότητας «Σάρωση 
∆ικτύου», οπότε και συµπεριφέρεται ως χαρακτηριστικό 
αυτής. 

Όνοµα πρόσθετης συσκευής : Η υποψήφια οντότητα δεν µπορεί να αποτελέσει βασική 
οντότητα καθώς αποτελεί µέρος της οντότητας «Σάρωση 
∆ικτύου», οπότε και συµπεριφέρεται ως χαρακτηριστικό 
αυτής. 

Περιγραφή πρόσθετης 
συσκευής 

: Η υποψήφια οντότητα δεν µπορεί να αποτελέσει βασική 
οντότητα καθώς αποτελεί µέρος της οντότητας «Σάρωση 
∆ικτύου», οπότε και συµπεριφέρεται ως χαρακτηριστικό 
αυτής. 

Αποδοχή πρόσθετης συσκευής : Η υποψήφια οντότητα δεν µπορεί να αποτελέσει βασική 
οντότητα καθώς αποτελεί µέρος της οντότητας «Σάρωση 
∆ικτύου», οπότε και συµπεριφέρεται ως χαρακτηριστικό 
αυτής. 

IP διεύθυνση πρόσθετης 
συσκευής 

: Η υποψήφια οντότητα δεν µπορεί να αποτελέσει βασική 
οντότητα καθώς αποτελεί µέρος της οντότητας «Σάρωση 
∆ικτύου», οπότε και συµπεριφέρεται ως χαρακτηριστικό 
αυτής. 

Χρονική στιγµή εντοπισµού 
πρόσθετης συσκευής 

: Η υποψήφια οντότητα δεν µπορεί να αποτελέσει βασική 
οντότητα καθώς αποτελεί µέρος της οντότητας «Σάρωση 
∆ικτύου», οπότε και συµπεριφέρεται ως χαρακτηριστικό 
αυτής. 

∆ηµιουργία αρχείων 
(“host”, “tnsnames”) 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί εξαγόµενη πληροφορία του 
συστήµατος, κατόπιν ενέργειας του διαχειριστή της 
εφαρµογής και απορρίπτεται από βασική οντότητα 

Λήψη “backup” : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί µέρος της λειτουργίας του 
συστήµατος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ενέργεια 
χρήσης από το διαχειριστή της εφαρµογής, µε αποτέλεσµα 
να απορρίπτεται από βασική οντότητα 
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Πίνακας Μεταβλητών : Η υποψήφια οντότητα αποτελεί βασικά στοιχεία 
καθορισµού της εύρυθµης λειτουργίας της εφαρµογής και 
όχι της καθεαυτού λειτουργίας της, µε αποτέλεσµα να 
απορρίπτεται από βασική οντότητα. 

Φόρµα αιτήσεως χρήσης : Η υποψήφια οντότητα δεν κρίνεται ως βασική οντότητα, 
καθώς αποτελεί πληροφορία για περεταίρω διοικητική 
χρήση, ανεξάρτητη της λειτουργίας της εφαρµογής. 

Υπερσυνδέσεις άλλων site : Η υποψήφια οντότητα προσφέρει πληροφορία για σύνδεση 
σε άλλες εφαρµογές, µε αποτέλεσµα την απουσία 
αλληλεπίδρασης µε την εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», οπότε 
απορρίπτεται από βασική οντότητα. 

 
 

Βασικές Οντότητες και Κύριες Συσχετίσεις 
 
Από την παραπάνω ανάλυση των οντοτήτων έχουµε ως αποτέλεσµα τη συλλογή των 

παρακάτω βασικών οντοτήτων : 

Όνοµα οντότητας  Ανάλυση 

Χρήστης – Χειριστής : Είναι βασική οντότητα καθώς συµµετέχει στο σύνολο 
σχεδόν των λειτουργιών της εφαρµογής 

Καθήκοντα Χειριστή : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει πληροφοριακά 
στοιχεία του χειριστή 

Η/Υ Σύνδεσης : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει σύνολο 
στοιχείων για την πιστοποίηση σύνδεσης του χειριστή στην 
εφαρµογή 

∆ίκτυο : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο των 
πληροφοριών των κόµβων που αποτελείται. 

Έλεγχος ∆ικτύου : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο της 
πληροφορίας απόκρισης των κόµβων της εφαρµογής 

Βάση ∆εδοµένων ΠΣ : Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο της 
πληροφορίας της κάθε Β∆ του αντίστοιχου ΠΣ, βάση του 
οποίου εξουσιοδοτήθηκε ο  χειριστής. 

Ενηµέρωση Β∆ 
(Replication) 

: Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο της 
πληροφορίας της ενηµέρωσης των όψεων του συνόλου των 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων και κατ’ επέκταση το 
σύνολο της πληροφορίας της βάσης δεδοµένων της 
«ΜΕ∆ΟΥΣΑ». 

Σάρωση δικτύου 
(scan) 

: Είναι βασική οντότητα καθώς περιλαµβάνει το σύνολο 
πληροφορίας της ασφάλειας του δικτύου. 
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Ταυτόχρονα, αποτυπώνεται και το σύνολο των βασικών συσχετίσεων µεταξύ των 

κύριων οντοτήτων, όπως παρακάτω : 
 

Συσχετίσεις  Ανάλυση 

Σύνδεση στην εφαρµογή : Η υποψήφια οντότητα λειτουργεί περισσότερο µε την έννοια 
της σχέσης µεταξύ οντοτήτων και µπορεί να αποτελέσει 
«συσχέτιση» αυτών, οπότε και απορρίπτεται 

Αποσύνδεση από την 
εφαρµογή 

: Η υποψήφια οντότητα λειτουργεί περισσότερο µε την έννοια 
της σχέσης µεταξύ οντοτήτων και µπορεί να αποτελέσει 
«συσχέτιση» αυτών, οπότε και απορρίπτεται 

Αδειοδότηση του χρήστη από 
το διαχειριστή 

: Η υποψήφια οντότητα αποτελεί µέρος της λειτουργίας του 
συστήµατος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «συσχέτιση», 
εποµένως και απορρίπτεται από βασική οντότητα 

 
 

∆ιαγράµµατα (E-R) Συσχετίσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το UML διάγραµµα, καθώς και το σύνολο των βασικών οντοτήτων 

και των χαρακτηριστικών τους, αναλύουµε µε τα παρακάτω διαγράµµατα (E-R) συσχετίσεων : 
� ∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Σύνδεσης Χειριστή 
� ∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Αξιολόγησης ∆ικτύου 
� ∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Αξιολόγησης Ενηµέρωσης Κατανεµηµένων Β∆ 
� ∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Ελέγχου ∆ικτύου 
 
 
∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Σύνδεσης Χειριστή 
 
Το διάγραµµα συσχετίσεων σύνδεσης του χειριστή περιγράφει τα χαρακτηριστικά αυτού 

καθώς και τις κατηγορίες των καθηκόντων της εφαρµογής, βάση των οποίων αυτός θα συνδεθεί 
σε αυτή. Στη συνέχεια, αφενός καθορίζεται η σύνδεση µε προκαθορισµένο τερµατικό Η/Υ και 
αφετέρου καταγράφεται η χρονική διάρκεια σύνδεσης του χειριστή στην εφαρµογή. 
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Πιο αναλυτικά περιλαµβάνονται πληροφορίες για το χρήστη σχετικά µε το βαθµό, το 

ονοµατεπώνυµο, το µητρώο και τα καθήκοντά του στην υπηρεσία, καθώς και η κατηγορία των 
καθηκόντων του για χρήση, στην εφαρµογή. 

Η εξουσιοδότηση εισόδου του χειριστή, στα µενού της εφαρµογής, θα γίνεται από 
συγκεκριµένους και µόνο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ θα καταχωρείται και η διάρκεια  κατά 
την οποία θα είναι συνδεδεµένος ο χρήστης σε αυτή. 

Η αντιστοίχιση θα πραγµατοποιείται τόσο µε την διεύθυνση του δικτύου (IP) και την 
εργοστασιακή διεύθυνση της κάρτας δικτύου (Mac Address) όσο και µε το όνοµα του 
υπολογιστή, προκειµένου να αυξηθεί η ασφάλεια του πληροφοριακού συστήµατος και να 
αποτραπούν τυχόν ξένες παρεµβολές. 

Όλες οι παραπάνω δικλείδες ασφαλείας κρίνονται επιτακτικές καθώς το δίκτυο του 
Στρατού και των Ενόπλων ∆υνάµεων θεωρείται αυξηµένης διαβάθµισης. Οι πληροφορίες, 
λοιπόν, που περιέχονται σε αυτό, µπορούν να δηµιουργήσουν κενά σε µέρος της εθνικής 
ασφάλειας, στην περίπτωση που περιέλθουν σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 

 
 
∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Αξιολόγησης ∆ικτύου 
 

 
Χειριστής 

Ηµεροµηνία – Ώρα Σύνδεσης 

Έναρξη 

Συνδέεται - 
Αποσυνδέεται 

 
Τερµατικός Η/Υ 

Mac Address 

IP ∆ιεύθυνση 

Υπηρεσιακά 
Καθήκοντα 

Βαθµός 

Όνοµα 

Computer Name 

Επίθετο 

ΑΜ 

User Name 

Password 

Χρησιµοποιεί 

 
Καθήκοντα Εφαρµογής 

Λήξη 

ΠΣ - Κόµβος Κατηγορία 
Χειριστή 

Μονάδα Τοποθέτησης 
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Το διάγραµµα συσχετίσεων αξιολόγησης δικτύου έχει ως σκοπό την απεικόνιση του 
τρόπου µε τον οποίο η εφαρµογή θα συλλέγει την πληροφορία απόκρισης των συσκευών του 
κάθε κόµβου ξεχωριστά, που απαρτίζει το συνολικό δίκτυο. 

 

 
 
Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή θα παρέχει πληροφορίες στο χειριστή για τον κόµβο 

σχετικά µε τη γεωγραφική του τοποθέτηση, ώστε και µε τη βοήθεια διαδραστικών χαρτών να 
είναι εφικτός ο εντοπισµός του. 

Επίσης, θα δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τη διοικητική υπαγωγή του κόµβου στον 
αρµόδιο φορέα ∆ιαβιβάσεων, τον κωδικό κυκλώµατος (NALLA), καθώς και τηλέφωνα 
επικοινωνίας των Μονάδων και του προσωπικού που υπηρετεί στον εκάστοτε κόµβο, ώστε να 
επιτυγχάνεται άµεσα η επικοινωνία για αποκατάσταση δυσλειτουργιών. 

Οι βασικότερες πληροφορίες, όµως, που θα αντλούνται από την εφαρµογή για τον 
κόµβο, θα αφορούν το όνοµά του (ως κόµβου στο δίκτυο), τη σειριακή IP του router και το 
σύνολο των IP των συσκευών του υποδικτύου (lan). 

Ειδικά εργαλεία θα πραγµατοποιούν τον έλεγχο της ποιότητας επικοινωνίας µεταξύ του 
κόµβου της εφαρµογής και του µεµακρυσµένου κόµβου είτε µε την αποστολή του ελάχιστου 
(προκαθορισµένου) πακέτου δεδοµένων για τη διαπίστωση ύπαρξης επικοινωνίας µε αυτόν, 
είτε µε την αποστολή πακέτων δεδοµένων διαφόρων µεγεθών, τέτοιων ώστε να επιτυγχάνεται η 
εύρυθµη λειτουργία της ενηµέρωσης των κατανεµηµένων Β∆ αυτού. 

 
Έλεγχο Απόκρισης 

Ping Router 
Ping Server Ping Server (–l 1024) 

∆ιοικητικές 

Πόλη – Χωριό 

Συντεταγµένες 
GoogleMaps 

Τεχνικές 

τηλέφωνα 
NALLA 

Προϊστάµενος ∆Β 

Όνοµα 
συσκευής 

Προσέγγιση Κόµβου 
(Trace) 

Υποδικτύου (lan)  

Όνοµα Κόµβου 

IP συσκευής 

IP σειριακή 

 
Πληροφορίες Κόµβου 

(∆ίκτυο) 

∆έχεται 
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Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα ελέγχου του τρόπου µετάβασης των πακέτων 
δεδοµένων µέσα από το δίκτυο (trace). 

 
 
∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Αξιολόγησης Ενηµέρωσης Κατανεµηµένων Β∆ 
 
Το διάγραµµα συσχετίσεων αξιολόγησης ενηµέρωσης των κατανεµηµένων Β∆ 

περιλαµβάνει το σύνολο της πληροφορίας των βάσεων αυτών, καθώς και του τρόπου µε τον 
οποίο θα πραγµατοποιείται η συλλογή της πληροφορίας της επιτυχούς ή όχι ενηµέρωσής τους. 

 

 
 
Πιο αναλυτικά, η εφαρµογή θα παρέχει πληροφορίες αρχικά για την ονοµασία της 

κατανεµηµένης βάσης καθώς και την περιγραφή των groups και των materialized views, που 
περιέχονται σε αυτή. 

Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της απόκρισης, σε ταχύτητα, της µεταφοράς 
των δεδοµένων (tnsping), προκειµένου να εκτιµάται η διάρκεια που λαµβάνει χώρα, για την 
ενηµέρωση του κάθε group ξεχωριστά. 

Ταυτόχρονα, θα αντλείται πληροφορία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων σχετικά µε την επιτυχία ή αποτυχία µεταφοράς των 
δεδοµένων από και προς τον κεντρική βάση δεδοµένων του ΚΕΥ. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα από την εφαρµογή θα δίνεται η δυνατότητα 
άντλησης πληροφορίας, που θα αφορά µεταφορά του Η/Υ Server σε άλλο κόµβο, για την 
επίτευξη της ενηµέρωσης της Β∆. 

 
 
∆ιάγραµµα (E-R) Συσχετίσεων Ελέγχου ∆ικτύου 

 
Κατανεµηµένη Β∆ 

Απόκριση 
Listener 

(Tnsping) 

Τρέχουσα IP ∆ιεύθυνση 

Κατάσταση Group 
(status) 

Οµάδες Όψεων 
(Groups) 

Όνοµα Β∆ 

∆έχεται 

Transactions 

 
Ενηµέρωση Β∆ 

(Replication) 

ΠΣ που ανήκει 

∆ιαχείριση που ανήκει 

Μονάδα που ανήκει 

Όψεις 
(Materialized Views) 

Ηµνια Τελευταίας 
Επιτυχούς Ενηµέρωσης 

Προσπάθειες 
Ενηµέρωσης 

(failures) 
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Το διάγραµµα συσχετίσεων ελέγχου δικτύου καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα 

εκτελείται ο έλεγχος για πιθανή πρόσθεση συσκευής σε κάποιο κόµβο αυτού, ενώ περιλαµβάνει 
και την απαραίτητη πληροφορία για την προσθήκη αυτή. 

 

 
 
Πιο αναλυτικά, η εφαρµογή µε ειδικά εργαλεία σάρωσης των κόµβων του δικτύου θα 

έχει τη δυνατότητα εντοπισµού ξένων συσκευών που προσκολλήθηκαν στο υποδίκτυο. 
Η παραπάνω πληροφορία, σε συνδυασµό µε την πληκτρολόγηση πληροφοριακών 

στοιχείων από τον χρήστη που πραγµατοποιεί τον έλεγχο, θα δίνει την πλήρη εικόνα αυτής της 
ξένης προσάρτησης. 

 

Λογικός Σχεδιασµός (σχεδιασµός πινάκων – σχέσεων) 
 
Κατόπιν της ανάλυσης, µέσω των διαγραµµάτων συσχετίσεως, των ρόλων και της 

λειτουργίας της εφαρµογής, προκύπτει η ανάγκη για καταχώρηση των δεδοµένων στους 
παρακάτω πίνακες : 

� Πίνακας προσωπικό – χειριστής 
� Πίνακας ονόµατος χρήστη και κωδικού ασφαλείας 
� Πίνακας καθηκόντων χρήσης των χειριστών της εφαρµογής 
� Πίνακας ανάθεσης των καθηκόντων στους χειριστές 
� Πίνακας Η/Υ που εξουσιοδοτήθηκαν για σύνδεση στην εφαρµογή 
� Πίνακας ανάθεσης – αδειοδότησης χειριστή και Η/Υ 
� Πίνακας σύνδεσης – αποσύνδεσης χειριστή 
� Πίνακας πληροφοριακών στοιχείων κόµβου 
� Πίνακας πληροφοριακών στοιχείων υποδικτύου (lan) 
� Πίνακας τηλεφώνων κόµβου 
� Πίνακας απόκρισης (ms) των συσκευών 
� Πίνακας απόκρισης (ms) του δροµολογητή πακέτου δεδοµένων 
� Πίνακας γεωγραφικών συντεταγµένων κόµβου 
� Πίνακας πληροφοριακών στοιχείων βάσης δεδοµένων (Β∆) 
� Πίνακας συνόλου οµάδων (groups) και όψεών τους (views) 
� Πίνακας απόκρισης (ms) της βάσης δεδοµένων 
� Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων ενηµέρωσης όψεων 
� Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων ενηµέρωσης οµάδων 
� Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων σάρωσης κόµβων δικτύου 
� Πίνακας Μεταβλητών 

 
Εφαρµογή 

Όνοµα 
Πρόσθετης Συσκευής 

IP ∆ιεύθυνση 
Πρόσθετης Συσκευής 

Περιγραφή 
Πρόσθετης Συσκευής 

Κάνει 

Κόµβος Πρόσθετης 
Συσκευής 

 
Σάρωση ∆ικτύου 

(Scan) Χρονική Στιγµή 
Εντοπισµού Πρόσθετης 

Συσκευής 

Αποδοχή 
Πρόσθετης Συσκευής 
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Πίνακας προσωπικό – χειριστής 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

PK_id Ο αριθµός πιστοποίησης του χειριστή για την 
εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 

ID_USER 

Βαθµός Ο βαθµός του χειριστή BATHMOS_USER 

Όνοµα Το όνοµα του χειριστή ONOMA_USER 

Επώνυµο Το επώνυµο του χειριστή EPITHETO_USER 

ΑΜ Ο Αριθµός Μητρώου του χειριστή AM_USER 

Υπηρεσιακά 
Καθήκοντα 

Τα καθήκοντα του χειριστή σύµφωνα µε τη θέση του 
στο χώρο εργασίας της Μονάδας του 

KATHIKON_USER 

 
Στον παραπάνω πίνακα πρωτοκολλείται κατά κάποιο τρόπο, πραγµατοποιείται δηλαδή, 

η καταχώρηση των στοιχείων του προσωπικού µε έναν αύξων αριθµό χρήσης στην εφαρµογή. 
Ο αριθµός αυτός έχει µοναδική αντιστοίχιση και διατηρείται στην περίπτωση αλλαγής κάποιων 
από τα στοιχεία του χρήστη (κυρίως του βαθµού του) για λόγους διατήρησης της ιστορικότητας 
των συνδέσεων του τελευταίου. 

 
 
Πίνακας ονόµατος χρήστη και κωδικού ασφαλείας 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_προσωπικού Ο αριθµός πιστοποίησης του χειριστή ID_USER 

Username Το όνοµα χρήστη κατά τη σύνδεσή του στην 
εφαρµογή 

USERNAME 

Password Ο κωδικός ασφαλείας σύνδεσης PASSWORD 

 
Στον παραπάνω πίνακα καταγράφεται το όνοµα χρήσης του χειριστή, καθώς και ο 

κωδικός ασφαλείας για τη σύνδεσή του στην εφαρµογή. 
Τα παραπάνω στοιχεία, λόγω του βαθµού ασφαλείας τους, θα είναι ορατά και 

επεξεργάσιµα µόνο από το διαχειριστή της εφαρµογής. 
 
 
Πίνακας καθηκόντων χρήσης των χειριστών της εφαρµογής 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

PK_id Ο αριθµός αντιστοίχησης της περιγραφής 
των καθηκόντων χρήσης ή του ΠΣ στην 
εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 

ID_KATHIKON 

Περιγραφή Η περιγραφή των καθηκόντων χρήσης ή 
του ΠΣ 

PERIGRAFI_KATHIKON 

 
Στον παραπάνω πίνακα πραγµατοποιείται η αντιστοίχηση των βασικών κατηγοριών 

των καθηκόντων χρήσης της εφαρµογής µε συγκεκριµένους αριθµούς, προκειµένου να είναι 
εφικτή η χρήση τους σε άλλους πίνακες. 

 
 
Πίνακας ανάθεσης των καθηκόντων στους χειριστές 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_προσωπικού Ο αριθµός πιστοποίησης του χειριστή ID_USER 

Id_καθηκόντων Ο αριθµός καθηκόντων για την εφαρµογή 
«ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 

ID_KATHIKON 
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Σε αυτό τον πίνακα πραγµατοποιείται η αντιστοίχηση προσωπικού και καθηκόντων 
χρήσης της εφαρµογής. 

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα για πολλαπλή εξουσιοδότηση του χειριστή, σε 
περισσότερα του ενός καθήκοντα χρήσης, ανάλογα και µε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, που 
συνήθως πολλαπλασιάζονται, στο επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας των Μονάδων. 

 
 
Πίνακας Η/Υ που εξουσιοδοτήθηκαν για σύνδεση στην εφαρµογή 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_τερµατικού Ο αριθµός πιστοποίησης του τερµατικού Η/Υ 
για την εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 

ID_PC 

Μονάδα 
τοποθέτησης 

Η Μονάδα στην οποία βρίσκεται 
τοποθετηµένος ο Η/Υ 

MONADA_PC 

Computer_name Το όνοµα του Η/Υ ONOMA_PC 

IP Η ΙΡ διεύθυνση του τερµατικού Η/Υ IP_PC 

Mac Address Η Mac Address του τερµατικού Η/Υ MAC_PC 

 
Ο παραπάνω πίνακας περιλαµβάνει το σύνολο της πληροφορίας, υλικού και 

λογισµικού, βάση της οποίας θα επιτρέπεται η σύνδεσή του στη βάση της εφαρµογής 
«ΜΈ∆ΟΥΣΑ». 

 
 
Πίνακας ανάθεσης – αδειοδότησης χειριστή και Η/Υ 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_προσωπικού Ο αριθµός πιστοποίησης του χειριστή ID_USER 

Id_τερµατικού Ο αριθµός πιστοποίησης του τερµατικού Η/Υ για 
την εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 

ID_PC 

 
Με τον πίνακα αυτό πραγµατοποιείται η αντιστοίχηση τερµατικού και χρήστη για τη 

σύνδεση στην εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ».. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται, κατά το µέγιστο 
δυνατό, η χρήση της εφαρµογής όχι µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό αλλά και από 
εξουσιοδοτηµένη θέση. 

 
 
Πίνακας σύνδεσης – αποσύνδεσης χειριστή 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Ηµεροµηνία – Ώρα 
σύνδεσης 

Η ηµεροµηνία και η ώρα της σύνδεσης του 
χειριστή 

SINDESI 

Ηµεροµηνία – Ώρα 
αποσύνδεσης 

Η ηµεροµηνία και η ώρα της αποσύνδεσης 
του χειριστή 

APOSINDESI 

Id_προσωπικού Ο αριθµός πιστοποίησης του χειριστή ID_USER 

Id_καθηκόντων Ο αριθµός καθηκόντων για την εφαρµογή 
«ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 

ID_KATHIKON 

Id_τερµατικού Ο αριθµός πιστοποίησης του τερµατικού Η/Υ 
για την εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» 

ID_PC 

 
Με τον πίνακα αυτό θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η διάρκεια της σύνδεσης του 

κάθε χειριστή, από συγκεκριµένο τερµατικό Η/Υ, µε συγκεκριµένα καθήκοντα ανάθεσης στην 
εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ». 
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Πίνακας πληροφοριακών στοιχείων κόµβου 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_lan Ο αριθµός πιστοποίησης του 
κάθε κόµβου του δικτύου 

ID_LAN 

Ονοµασία κόµβου - Μονάδα Μια σύντοµη περιγραφή της 
ονοµασίας του κοµβου ή της 
Μονάδας που ανήκει 

ONOMA_LAN 

Id_έδρα κόµβου Κωδικός της έδρας που 
βρίσκεται ο κόµβος 

ID_PLACE 

Προϊστάµενος ∆Β Ο προϊστάµενος υπεύθυνος 
επικοινωνιών για την εύρυθµη 
λειτουργία του κόµβου 

PROISTAMENOS 

Αριθµός κυκλώµατος 
(NALLA) 

Ο αριθµός κυκλώµατος 
σύµφωνα µε τον πάροχο 
επικοινωνίας 

NALLA 

Σειριακή διεύθυνση Ο αριθµός της σειριακής 
διεύθυνσης του δροµολογητή 
του υποδικτύου 

SERIAL_IP 

 
Στο παραπάνω πίνακα καταγράφεται το σύνολο των πληροφοριών του κάθε κόµβου 

του δικτύου κάλυψης της εφαρµογής. Ειδικότερα, αποτυπώνεται ο αύξων εκείνος κωδικός 
ταυτοποίησης του κόµβου, συνοδευόµενος από το όνοµα του κόµβου την έδρα της Μονάδας 
του κόµβου, τον προϊστάµενο υπεύθυνο επικοινωνιών, καθώς και τεχνικά στοιχεία 
πληροφόρησης. 

 
 
Πίνακας πληροφοριακών στοιχείων υποδικτύου (lan) 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_συσκευής Ο αριθµός αντιστοίχησης της 
κάθε συσκευής του 
συνολικού δικτύου της 
εφαρµογής 

ID_SYSKEVIS 

Id_lan Ο αριθµός πιστοποίησης του 
κάθε κόµβου του δικτύου 

ID_LAN 

IP_συσκευής Η διεύθυνση IP του 
υποδικτύου (lan) της κάθε 
συσκευής αυτού 

IP_SYSKEVIS 

Κατηγορία συσκευής Η οµαδοποίηση των 
συσκευών βάση των 
χαρακτηριστικών τους. 
(δροµολογητής, 
εξυπηρετητής, τερµατικός 
σταθµός εργασίας, 
εκτυπωτής κλπ) 

IDOS_SYSKEVIS 

Όνοµα συσκευής Το όνοµα της συσκευής, 
σύµφωνα και µε την εγγραφή 
του στο host αρχείο 

ONOMA_SYSKEVIS 

 
Ο παραπάνω πίνακας περιλαµβάνει το σύνολο των πληροφοριών του υποδικτύου (lan) 

του κάθε κόµβου µε βασική στήλη τη διεύθυνση IP της κάθε συσκευής που υπάρχει στο 
υποδίκτυο. 

Η κατηγορία των συσκευών θα επιλέγεται από µια λίστα τιµών (List of values), για 
παράδειγµα (router, crypto, server, client, printer, barcode κλπ), προκειµένου να αποφευχθούν 
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διπλοεγγραφές λόγω αναγραµµατισµού ή διαφορετικής περιγραφής τους. Επίσης, για µεγάλο 
πλήθος κατηγοριοποίησης των συσκευών συνίσταται η δηµιουργία ξεχωριστού πίνακα. 

Τα πεδία της στήλης id_συσκευής θα τηρούνται αµετάβλητα στην περίπτωση αλλαγών 
των στοιχείων των συσκευών, µε απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ιστορικότητας. 

Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι, από αυτό τον πίνακα θα δηµιουργείται το host αρχείο 
της ORACLΕ µετά από αιτήση του διαχειριστή της εφαρµογής. 

 
 
Πίνακας τηλεφώνων κόµβου 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_lan Ο αριθµός πιστοποίησης του 
κάθε κόµβου του δικτύου 

ID_LAN 

Τηλέφωνο Ο αριθµός τηλεφώνου για 
επικοινωνία 

PHONE 

Περιγραφή Επεξήγηση του αριθµού 
τηλεφώνου 

PERIGRAFI 

 
Ο παραπάνω πίνακας, δευτερεύουσας σηµασίας, δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή για 

άµεση πληροφόρηση και επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους υπεύθυνους δικτύου του κάθε 
κόµβου χωριστά. 

 
 
Πίνακας απόκρισης (ms) των συσκευών 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_συσκευής Ο αριθµός αντιστοίχησης της 
κάθε συσκευής του 
συνολικού δικτύου της 
εφαρµογής 

ID_SYSKEVIS 

Ηµεροµηνία – Ώρα Η ηµεροµηνία και ώρα λήψης 
των αποτελεσµάτων κατόπιν 
αποστολής στη συσκευή 
πακέτου δεδοµένων 

STIGMI_APOKRISIS 

ms Η ταχύτητα απόκρισης της 
συσκευής στην αποστολή 
του παραπάνω πακέτου 
δεδοµένων 

MS_APOKRISIS 

 
Στον παραπάνω πίνακα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα της ταχύτητας απόκρισης 

των συσκευών του υποδικτύου, δροµολογητή (router) και εξυπηρετητή (server), σε (ms) µε 
βάση το αρχικό (default) πακέτο αποστολής δεδοµένων, καθώς και η ηµεροµηνία και ώρα αυτής 
της λειτουργίας. 

 
 
Πίνακας απόκρισης (ms) του δροµολογητή πακέτου δεδοµένων 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_συσκευής Ο αριθµός αντιστοίχησης της 
κάθε συσκευής του 
συνολικού δικτύου της 
εφαρµογής 

ID_SYSKEVIS 

Ηµεροµηνία – Ώρα Η ηµεροµηνία και ώρα λήψης 
των αποτελεσµάτων κατόπιν 
αποστολής στη συσκευή 
πακέτου δεδοµένων 

STIGMI_APOKRISIS 

Ms Η ταχύτητα απόκρισης της MS_APOKRISIS_PACK 
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συσκευής στην αποστολή 
του παραπάνω πακέτου 
δεδοµένων 

 
Στον παραπάνω πίνακα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα της ταχύτητας απόκρισης του 

δροµολογητή (router) του µεµακρυσµένου κόµβου, σε (ms) µε βάση την αποστολή ενός 
πακέτου δεδοµένων που θα καθορίζεται από την τιµή µεταβλητής (αρχικά θα επιλεγεί πακέτο 
1024 bytes) και θα είναι περίπου ίση µε το µέγεθος ενός πακέτου µεταφοράς δεδοµένων των 
εφαρµογών «ΟΣΕΥΣ» - «ΑΣΠΥΣ». 

Ταυτόχρονα θα καταχωρείται και η ηµεροµηνία και ώρα αυτής της λειτουργίας. 
 
 
Πίνακας γεωγραφικών συντεταγµένων κόµβου 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_έδρα κόµβου Κωδικός της έδρας που 
βρίσκεται ο κόµβος 

ID_PLACE 

Id_lan Ο αριθµός πιστοποίησης του 
κάθε κόµβου του δικτύου 

ID_LAN 

Έδρα κόµβου Η ονοµασία του χωριού ή της 
πόλης στην οποία αυτός 
βρίσκεται 

ONOMA_PLACE 

Συντεταγµένες google maps 
(γεωγραφικό µήκος) 

Το γεωγραφικό µήκος του 
κόµβου στο χάρτη της 
Ελλάδας 

X_PARALLEL 

Συντεταγµένες google maps 
(γεωγραφικό πλάτος) 

Το γεωγραφικό πλάτος του 
κόµβου στο χάρτη της 
Ελλάδας 

Y_PARALLEL 

 
 
Πίνακας πληροφοριακών στοιχείων βάσης δεδοµένων (Β∆) 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

PK_id Ο αριθµός πιστοποίησης της 
κάθε βάσης δεδοµένων του 
κόµβου του δικτυου 

ID_DB 

Id_lan Ο αριθµός πιστοποίησης του 
κάθε κόµβου του δικτύου 

ID_LAN 

Όνοµα βάσης Το όνοµα της βάσης 
δεδοµένων 

ONOMA_DB 

ΠΣ Το ΠΣ που ανήκει η Β∆ PLIROF_SYSTIMA 

Όνοµα ∆ιαχείρισης Το διοικητικό όνοµα της 
διαχείρισης στην οποία 
ανήκει η Β∆ 

ONOMA_DIAX 

Protocol Το είδος του πρωτοκόλλου 
(στις εφαρµογές µας 
χρησιµοποιείται το IP) 

PROTOCOL 

Host Το όνοµα του host στον 
οποίο βρίσκεται η βάση 
δεδοµένων 

HOST_NAME 

Port Η πόρτα που χρησιµοποιεί η 
βάση για επικοινωνία µε το 
δίκτυο 

PORT 

SID  SID 

Service name  SERVICE_NAME 
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Ο παραπάνω πίνακας είναι εκείνος ο πίνακας που περιλαµβάνει το σύνολο των 
βασικών – διοικητικών πληροφοριών της κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων και ταυτόχρονα το 
σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη δηµιουργία του tnsname αρχείου. 

Το αρχείο αυτό θα δηµιουργείται και θα τοποθετείται στον αντίστοιχο φάκελο του 
κεντρικού εξυπηρετητή της εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», αντικαθιστώντας το παλιό, κατόπιν 
ενεργειών του διαχειριστή της εφαρµογής. 

 
 
Πίνακας συνόλου οµάδων (groups) και όψεών τους (views) 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_Β∆ Ο αριθµός πιστοποίησης της 
κάθε βάσης δεδοµένων του 
κόµβου του δικτυου 

ID_DB 

Group Το όνοµα της οµάδας όψεων 
της κάθε Β∆ 

GROUPS 

Materialized View Το όνοµα της όψης που 
επιδρά στην ενηµέρωση των 
κατανεµηµένων Β∆ 

MATER_VIEWS 

 
Στον πίνακα αυτό περιέχονται οι πληροφορίες εκείνες των group του Advanced 

Replication, της βάσης δεδοµένων καθώς και των Materialized Views που έχουν συµπεριληφθεί 
στο κάθε group ξεχωριστά. 

Η συµπλήρωσή του θα γίνεται κατόπιν αιτήµατος του διαχειριστή, είτε συγκεντρωτικά, 
είτε σε κάθε βάση µεµονωµένα. 

 
 
Πίνακας απόκρισης (ms) της βάσης δεδοµένων 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_Β∆ Ο αριθµός πιστοποίησης της 
κάθε βάσης δεδοµένων του 
κόµβου του δικτυου 

ID_DB 

IP_Β∆ Η τρέχουσα IP διεύθυνση του 
εξυπηρετητή της Β∆ 

IP_DB 

Ηµεροµηνία – Ώρα Η ηµεροµηνία και ώρα λήψης 
των αποτελεσµάτων κατόπιν 
αποστολής στη βάση 
πακέτου δεδοµένων 

STIGMI_APOKRISIS 

Tnsping (ms) Η ταχύτητα απόκρισης του 
εργαλείου (Listener) της Β∆ 

MS_APOKRISIS 

 
Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνεται η απόκριση της βάσης δεδοµένων σε ms. Με 

αυτό τον τρόπο πραγµατοποιείται ο έλεγχος της λειτουργίας των εξυπηρετητών (server) των 
βάσεων δεδοµένων, καθώς διαπιστώνεται η οµαλή τους λειτουργία. 

Τονίζεται η καταχώρηση της τρέχουσας IP διεύθυνσης του εξυπηρετητή, η οποία 
δηλώνει και την ανάγκη µετακίνησής του για επιχειρησιακούς λόγους, όπως για παράδειγµα την 
ενηµέρωση από τον κόµβο ενός πολεµικού στρατηγείου σε περίοδο επιχειρήσεων. 

 
 
Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων ενηµέρωσης όψεων 
 
Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_Β∆ Ο αριθµός πιστοποίησης της 
κάθε βάσης δεδοµένων του 
κόµβου του δικτυου 

ID_DB 

Ηµεροµηνία – Ώρα Η ηµεροµηνία και ώρα STIGMI_APOKRISIS 
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ελέγχου της ενηµέρωσης 

Materialized View Η περιγραφή της όψης 
ενηµέρωσης 

MATER_VIEWS 

Status Κατάσταση του view 
(normal/broken) 

STATUS 

Failures Ο αριθµός των 
αποτυχηµένων 
προσπαθειών ενηµέρωσης 
του view 

FAILURES 

 
 
Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων ενηµέρωσης οµάδων 
 

Στήλες Περιγραφή Όνοµα 

Id_Β∆ Ο αριθµός πιστοποίησης της 
κάθε βάσης δεδοµένων του 
κόµβου του δικτυου 

ID_DB 

Ηµεροµηνία – Ώρα Η ηµεροµηνία και ώρα 
ελέγχου της ενηµέρωσης 

STIGMI_APOKRISIS 

Group Ο αριθµός της οµάδας των 
όψεων 

GROUPS 

Status Κατάσταση του group 
(normal/broken) 

STATUS 

Failures Ο αριθµός των 
αποτυχηµένων 
προσπαθειών ενηµέρωσης 
του group 

FAILURES 

 
 
Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων σάρωσης κόµβων δικτύου 
 
Στήλες Περιγραφή Χαρακτηριστικά 

Id_lan Ο αριθµός πιστοποίησης του 
κάθε κόµβου του δικτύου 

ID_LAN 

Ηµεροµηνία και ώρα 
σύνδεσης 

Ηµεροµηνία και ώρα 
εντοπισµού της παραπάνω 
συσκευής 

STIGMI_SCAN 

IP πρόσθετης συσκευής Η διεύθυνση IP της ξένης 
συσκυεής 

ENTOPISMOS_NEW_IP 

Όνοµα πρόσθετης συσκευής Το όνοµα της πρόσθετης 
συσκευής 

ONOMA_NEW_IP 

Περιγραφή Πληροφοριακά στοιχεία για 
την πρόσθετη συσκευή 

PERIGRAFI 

Αποδεκτό κατόπιν ελέγχου ΝΑΙ-ΟΧΙ APODOXI_NEW_IP 

 
Στον πίνακα αυτό θα καταγράφονται, έπειτα από περιοδικό έλεγχο ή κατόπιν αιτήµατος 

του εξουσιοδοτηµένου χειριστή, τα αποτελέσµατα εύρεσης τερµατικών σταθµών εργασίας, οι 
οποίοι προσαρτήθηκαν στο δίκτυο χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότηση. 

Η σύγκριση θα γίνεται µε βάση τον ήδη υπάρχον πίνακα των τερµατικών σταθµών 
εργασίας της εφαρµογής, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στον ελεγκτή χειριστή για αποδοχή και 
δικαιολόγηση ύπαρξης ή όχι του συγκεκριµένου ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Ταυτόχρονα, ο τελευταίος θα έχει τη δυνατότητα πληκτρολόγησης, στα πεδία του 
ονόµατος και της περιγραφής της πρόσθετης συσκευής, συνόλου πληροφοριών για το είδος και 
τους λόγους αυτής της πρόσθεσης. 

 
 
Πίνακας Μεταβλητών 
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Τέλος, ένας από τους βασικότερους πίνακες της εφαρµογής είναι ο πίνακας των 

µεταβλητών. 
Ειδικότερα, ο πίνακας αυτός θα περιέχει τιµές των βασικών δεδοµένων, βάση των 

οποίων θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της εφαρµογής και ειδικότερα ο τρόπος µε τον 
οποίο θα πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι του δικτύου και των ενηµερώσεων. 

 

Όνοµα Μεταβλητής Τιµή Μεταβλητής Περιγραφή 

TIME_PING_ROUTER  Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου 
απόκρισης στο δροµολογητή (router) 
του δικτύου 
[κάθε πόση ώρα θα γίνεται το ping 
στους router του δικτύου] 

TIME_PING_ROUTER_PACK  Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου 
απόκρισης στο δροµολογητή (router) 
του δικτύου σε αποστολή 
προεπιλεγµένου πακέτου δεδοµένων 
[κάθε πόση ώρα θα γίνεται το ping 
στους router του δικτύου, πακέτου 
δεδοµένων προεπιλεγµένου 
µεγέθους] 

BYTES_PACK  Μέγεθος πακέτου δεδοµένων που θα 
αποστέλλεται για έλεγχο της 
ποιότητας απόκρισης των 
δροµολογητών (router) των κόµβων 
του δικτύου. 

TIME_PING_SERVER  Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου 
απόκρισης στον εξυπηρετητή 
(server) του δικτύου 
[κάθε πόση ώρα θα γίνεται το ping 
στους server του δικτύου] 

TIME_TNSPING  Χρονική στιγµή εκτέλεσης ελέγχου 
απόκρισης της βάσης των 
εξυπηρετητών (server) του δικτύου 
[κάθε πόση ώρα θα γίνεται το tnsping 
στις βάσεις των server του δικτύου] 

TIME_SCAN  Χρονική στιγµή σάρωσης του κάθε 
υποδικτύου (lan) του δικτύου 
[κάθε πόση ώρα θα γίνεται το scan 
στο σύνολο των IP του κάθε κόµβου 
χωριστά] 
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Συγκεντρωτικό Σχήµα Βάσης 
 

 
 
 

Φυσικός Σχεδιασµός (προγραµµατισµός) 
 
Κατά το φυσικό σχεδιασµό της εφαρµογής «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία : 
� Εγκατάσταση του λειτουργικού στο οποίο θα φιλοξενηθεί η εφαρµογή 
� Εγκατάσταση του λογισµικού της ORACLE 
� ∆ηµιουργία του σχήµατος medousa 
� ∆ηµιουργία του ρόλου EFOD 
� ∆ηµιουργία των πινάκων της εφαρµογής 
� ∆ηµιουργία των συνδέσεων κλειδιών των πινάκων της εφαρµογής 
� ∆ηµιουργία των διαδικασιών (……) 
� ∆ηµιουργία των ιστοσελίδων επικοινωνίας του χειριστή µε τη βάση δεδοµένων. 
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6 
Εφαρµογές 
 
Η εφαρµογή «ΜΕ∆ΟΥΣΑ», µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά βάση στα δίκτυα 

επικοινωνιών του Στρατού Ξηράς και εν γένει των Ενόπλων ∆υνάµεων. Ταυτόχρονα, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στα ΠΣ, τα οποία αποτελούνται από κατανεµηµένες βάσεις, του Σώµατος 
Υλικού Πολέµου καθώς και στα λοιπά ΠΣ των Σωµάτων Ασφαλείας. 

Πέρα, όµως, από τη στρατιωτική χρήση, η δυνατότητα καταχώρησης των 
αποτελεσµάτων απόκρισης διευθύνσεων IP δικτύου, στη βάση δεδοµένων της εφαρµογής, 
διευκολύνει την εφαρµογή της, σε κάθε είδους αξιολογήσεις και ελέγχους δικτύων επικοινωνιών, 
από µικρά τοπικά δίκτυα µεµονωµένων εταιριών, µέχρι και σε δίκτυα, ανοιχτά ή κλειστά 
(intranet),  αποτελούµενα από µεµακρυσµένους κόµβους, αλυσίδας εταιριών. 

Ταυτόχρονα, η δυνατότητα ελέγχου της εφαρµογής σχετικά µε την ενηµέρωση των 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, βοηθά στον έλεγχο και τη διαχείριση της µεταφοράς της 
πληροφορίας που καταλήγουν σε αυτές, ειδικά στις περιπτώσεις που η παροχή δικτύου 
επικοινωνιών δεν είναι αδιάλειπτη. Περιπτώσεις, δηλαδή, κατά τις οποίες µέρος των 
κατανεµηµένων βάσεων βρίσκεται σε κίνηση και σε καταστάσεις αποκοµµένες από το δίκτυο 
επικοινωνιών. 
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7 
Αξιολόγηση – Συµπεράσµατα 
 
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικτυακής εφαρµογής και τη χρονική εξέλιξή 

της, θα δοθεί η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας, του δικτύου επικοινωνίας µεταξύ των 
κόµβων των ΠΣ του Σώµατος Υλικού Πολέµου, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωσή της, ενώ 
ταυτόχρονα θα δοθούν αυτόµατα απαντήσεις για την επιτυχία της διαδικασίας ενηµερώσεως 
των κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων. Αφενός, δηλαδή, θα υπάρχει διαρκής εικόνα για την 
επιτυχία της ενηµέρωσης των κατανεµηµένων βάσεων από την κεντρική βάση και αντίστροφά 
και αφετέρου θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της ποιότητας του δικτύου επικοινωνιών και 
επίλυσης δυσλειτουργιών των εργαλείων ενηµέρωσης. (Replication – ORACLE) 

Η επιτυχής αξιοποίηση της παραπάνω εφαρµογής θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης της 
και από τα υπόλοιπα Σώµατα Ασφαλείας, αξιολογώντας την ποιότητα επικοινωνίας µεταξύ των 
κόµβων των συστηµάτων τους. 

Από την άλλη µεριά, µε τη πάροδο του χρόνου, τη συνεχή ροή και αποθήκευση των 
δεδοµένων αξιολόγησης του δικτύου και της ενηµέρωσης των κατανεµηµένων βάσεων, στη 
βάση της εφαρµογής, θα δοθεί η δυνατότητα µελέτης και άντλησης πληροφοριών µέσα από τις 
τεχνολογίες εξόρυξης γνώσης, σχετικά µε την απόδοση και τη µελλοντική χρήση του 
εξοπλισµού των επικοινωνιών που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα από το Στρατό Ξηράς, ενώ 
ταυτόχρονα θα δοθεί η ευκαιρία για τις δυνατότητες αναβάθµισής του. 
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8 
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Β', (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις ∆ίαυλος, 1998 
«Αντικειµενοστραφής Ανάπτυξη Λογισµικού µε τη UML» των Βασίλη Γερογιάννη, Γιώργου 
Κακαρόντζα, Αχιλλέα Καµέα, Γιάννη Σταµέλου και Πάνου Φιτσιλή 
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