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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσαµεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται µε το σχεδιασµό, την ανάλυση και την 
ανάπτυξη µιας εφαρµογής µε τη χρήση ενός πρόσθετου παρουσίασης 
διαφανειών(cycleplugin). Χρησιµοποιούνται κυρίως δύο τεχνολογίες το Codeigniter και το 
XML-RPC µε σκοπό την παρουσίαση δεδοµένων από µια βάση δεδοµένων. Βασικός στόχος 
είναι η εµφάνιση πραγµατικών δεδοµένων στο plugin, σε πραγµατικό χρόνο. 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνολογίες Codeigniter, Xml-
Rpc, Php, Html, Javascript, Jquery, cycleplygin.  Η ανάλυση και ο σχεδιασµός βασίστηκαν σε 
αντικειµενοστρεφείς τεχνικές (διαγράµµαταuml). 

ABSTRACT 

This paper deals with the design, analysis and development of an application using a plugin 
for presentation (cycle plugin). Twotechnologies are mainly used: Codeigniter and XML-RPC 
to present data from a database. The main objective is the appearance of the real data on the 
plugin, in real time. 

For the application we used the following development technologies: Codeigniter, 
Xml-Rpc, Php, Html, Javascript, Jquery, andcycle plugin. The analysis and design is based 
on object oriented techniques (uml diagrams). 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

Jquerycycleplugin: πρόσθετο προβολής διαφανειών 

plugincarousel:Πρόσθετο καρουσέλ 

Floating: Κυµαινόµενο 

Collage: Κολάζ 

Diagonal:∆ιαγώνιος 

Mixed:Μικτές 

Tile:Πλακάκια 

Slideshow:Παρουσίαση 

Extremedeployment:Ακραία ανάπτυξη 

Webbrowser:Πρόγραµµα περιήγησης στον ιστό 

Attributes:Χαρακτηριστικά 

Cache:προσωρινή µνήµη 

Webdevelopers:Προγραµµατιστές του ιστού 

Framework:Πλαίσιο 

Request:Αίτηµα 

Webservices:Υπηρεσίες Ιστού: 

Suppliers:προµηθευτές 

Users:Χρήστες 

Managers:∆ιευθυντές 

World Wide Web – WWW:Παγκόσµιος ιστός 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σύντοµη αναφορά στην ιστορία του διαδικτύου 

Στις µέρες µας ο όρος πληροφορική είναι πλέον ευρέως γνωστός, καθώς αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας. Μια πληθώρα ενεργειών και λειτουργιών πλέον 
πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων κ.α. Η πληροφορική 
και κατ’ επέκταση η «πληροφορία» έχει εισέλθει σε κάθε σπίτι. 

Πολύ σηµαντικές είναι οι εξελίξεις στα δίκτυα των υπολογιστών και ιδιαίτερα η 
αλµατώδης ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου (Internet) που επέφερε αλλαγές στους τρόπους 
συλλογής, επεξεργασίας και διανοµής της πληροφορίας. Μία από τις εφαρµογές του, ο 
Παγκόσµιος Ιστός (WorldWide Web - WWW) είχε ως αποτέλεσµα να το κάνει εξαιρετικά 
δηµοφιλές µε αποτέλεσµα σήµερα οι χρήστες του να ανέρχονται σε δισεκατοµµύρια και να 
αυξάνονται συνεχώς.  

Το κυριότερο που προσφέρει ο Ιστός είναι η πρόσβαση σε αποµακρυσµένη 
πληροφορία κάθε είδους µε έναν εύχρηστο τρόπο για το χρήστη, ενώ συγχρόνως αποτελεί 
µια πολύ σηµαντική (αν όχι τη σηµαντικότερη) πηγή δεδοµένων για κάθε τοµέα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Έτσι, µε την ολοένα αυξανόµενη ποσότητα πληροφοριών και την ανάγκη του χρήστη 
για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες χρειάζονται εύχρηστοι και γρήγοροι τρόποι εύρεσης 
και ανάκτησης τους. Οι Βάσεις ∆εδοµένων αποτελούν έναν τέτοιο τρόπο, καθώς τα δεδοµένα 
βρίσκονται αποθηκευµένα και κατηγοριοποιηµένα, µε αποτέλεσµα την γρήγορη εύρεση και 

ανάκτησή τους. (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET, ∆εκέµβριος 1997, ΚΕ.∆. - Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας) 

Μια βασική ανάγκη είναι η εύρεση κατοικίας και η εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα 
δεδοµένα είναι αναγκαία. 

Ένα µεσιτικό γραφείο αποτελεί µια γρήγορη και πρακτική λύση για τον πελάτη που 
ενδιαφέρεται για ακίνητα αλλά και για τον ιδιοκτήτη, καθώς περιέχει ποικίλες πληροφορίες 
σχετικά µε τα ακίνητα. Ένα µεσιτικό γραφείο σε ηλεκτρονική µορφή παρέχει και όλα τα 
πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου 
όγκου δεδοµένων και τη διατήρησή τους σε µια βάση. Με αποτέλεσµα, από την πλευρά του 
πελάτη, να παρέχει την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση, σε µια πληθώρα δεδοµένων, 
ανάλογα µε τις ανάγκες του. Επιπρόσθετα τα δεδοµένα όντας σε ηλεκτρονική µορφή 
µπορούν να παρουσιάζουν λεπτοµέρειες, όπως εικόνες των ακινήτων , ακριβή τοποθεσία, 
τετραγωνικά µέτρα κλπ. 

1.2 Ανάλυση θέµατος εργασίας 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή περιγράφει την ανάλυση, το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
µιας εφαρµογής η οποία αναλαµβάνει την παρουσίαση των δεδοµένων από µια 
κτηµατοµεσιτική διαδικτυακή πύλη. Η ανάκτηση των δεδοµένων γίνεται µε τη χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών (webservices). Η παρουσίαση των δεδοµένων γίνεται µε τη χρήση 
του Jquerycycleplugin, από µια διαδικτυακή βάση. Βασικός στόχος είναι η εµφάνιση 
αποτελεσµάτων της αναζήτησης σε πραγµατικό χρόνο. 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνολογίες Php, Html, 
Javascript, Jquery, Codeigniter, Xml-Rpc. Η ανάλυση και ο σχεδιασµός βασίστηκαν σε 
αντικειµενοστρεφείς τεχνικές (διαγράµµαταuml). 

Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε µε το codeigniter και το Jquerycycleplugin. Τα 
διαγράµµατα έγιναν µε το IBMRationalRoseEnterpriseEdition.  Η ιστοσελίδα δηµιουργήθηκε 
µε html, Php και css.  
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1.3 ∆οµή κεφαλαίων 

Η δοµή έχει την ακόλουθη µορφή: 
Στο 1

ο
 κεφάλαιο περιγράφεται µια συνοπτική αναφορά της εργασίας και η δοµή των 

κεφαλαίων. 
Στο 2

ο
 κεφάλαιο περιγράφονται διάφορες εργασίες που είναι σχετίζονται θεµατικά µε την 

παρούσα.  
Στο 3

ο
 κεφάλαιο περιγράφεται το κίνητρο της εργασίας αυτής, πού βασίστηκε και τι θα 

εξυπηρετεί η εφαρµογή που θα αναπτυχθεί καθώς και µε ποια µεθοδολογία και µε ποιες 
τεχνολογίες θα γίνει η ανάπτυξή της.  
Στο 4

ο
 κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση απαιτήσεων και περιγράφονται οι περιπτώσεις χρήσεις για 

την εφαρµογήκαθώς καιτο εγχειρίδιο χρήσης, εγκατάστασης και συστήµατος. 
Στο 5

ο
 κεφάλαιο γίνεται µία ανασκόπηση των όσων έγιναν στην εργασία και αναφέρονται 

τρόποι βελτίωσης και επέκτασης της εφαρµογής.  
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια αναφορά εργασιών οι οποίες χρησιµοποιούν τεχνολογίες 
παρόµοιες µε αυτές της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής. Οι κυριότερες τεχνολογίες που 
αναφέρονται είναι οι XML-RPC και το plygincarousel, τα οποία αποτελούν δύο από τις 
βασικές λειτουργίες της µεταπτυχιακής διατριβής.  

Η εργασία των Cooper, deBruijn, Spence και Witkowski (2006) των πανεπιστηµίων 
ImperialCollege, London και UniversityofManchester του Ηνωµένου Βασιλείουσχετίζεται µε 
τον τρόπο παρουσίασης µιας συλλογής εικόνων.  

Αναλύονται διάφοροι τρόποι κινούµενης και στατικής παρουσίασης  και συγκρίνονται µε βάση 
ένα συγκεκριµένο κριτήριο, την εύρεση µιας εικόνας που έχει αποφασιστεί από πριν. Μέσα 
στους τρόπους κινούµενης παρουσίασης αναφέρεται και η προβολή σε καρουσέλ. 

Με αυτήν την εργασία γίνεται αντιληπτό το πόσο σηµαντικός είναι ο τρόπος παρουσίασης 
ενός δεδοµένου έτσι ώστε να έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα στον χρήστη.  

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή όσον αφορά το χρήστη βασίζεται κυρίως σε αυτό το 
κοµµάτι. Καθώς το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη αποτελείται από µια παρουσίαση 
εικόνων µε σκοπό την εύρεση µιας «εικόνας-στόχου».  

Οι επόµενες εργασίες που αναλύονται σχετίζονται κατά βάση µε την τεχνολογία XML-
RPC, η οποία αποτελεί µια κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας.  

Αναλυτικότερα, ηεργασίατουAllman (2003) τουNASAGlennResearchCenter / 
BBNTechnologiesπαρουσιάζει µια έρευνα στην οποία γίνεται σύγκριση ανάµεσα στο XML-
RPC και στο java.net package.  Αναλύονται οι τρόποι σύνταξης της κάθε τεχνολογίας, καθως 
και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του κάθε κώδικα. Η ανάλυση των τεχνολογιών 
αυτών µας παρέχει πληροφορίες για τη δοµή και τον τρόπο σύνταξης µιας κλήσης 
αποµακρυσµένης διαδικασίας.  

HεργασίατωνDuarte,  Santos, Fernandes,  Neto, 
Pereira και Varandas (2008)απότοΚέντρο Πυρηνικής Σύντηξης στη Λισαβόνα,   
αναλύει τον τρόπο τµηµατοποίησης των συστηµάτων των πυρηνικών αντιδραστήρων µε 
σκοπό τις διεργασίες σε συγκεκριµένα σηµεία του συστήµατος. Ο τρόπος που επιτυγχάνεται 
αυτό είναι µε την κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας, XML-RPC η οποία επιτρέπει την 
διέλευση και την ανάκτηση διαφορετικών τύπων δεδοµένων. Με αυτή την εργασία, βλέπουµε 
την σηµαντική συνεισφορά της XML-RPC σε τοµείς που απαιτούν ακρίβεια και αποφυγή 
λαθών. 

Η  εργασία των Larsson καιSprague (2004) αναφέρεται σε ένα σύστηµα που 
δηµιούργησε το πανεπιστήµιο Drewµε σκοπό την εύκολη πρόσβαση των υπολογιστών των 
φοιτητών στο δίκτυο του πανεπιστηµίου. Και σε αυτήν την εργασία η XML-RPC επιλέχθηκε 
ως ένα πρωτόκολλο πελάτη / εξυπηρετητή, διότι οι XMLRPC βιβλιοθήκες είναι διαθέσιµες για 
µια ποικιλία γλωσσών.  

Και τέλος, ηεργασία των Ardagna, Damiani, DeCapitanidiVimercati, καιSamarati 
(2006) από το Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου του 
Μιλάνοαναφέρεταιστηνασφαλήπρόσβασησευπηρεσίες. Η εφαρµογή αυτή είναι σηµαντική στις 
µέρες µας, λόγω του µεγάλου όγκου πληροφοριών που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Και πάλι η 
XMLέρχεται να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο σε αυτόν τον τοµέα. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες 
γλώσσες ασφαλείας που βασίζονται στην xml, όπως η SecurityAssertionMarkupLanguage 
(SAML). Η γλώσσα XACML έχει σχεδιαστεί για να εκφράσει τις πολιτικές εξουσιοδότησης σε 
XML. 
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Μια σύγκριση µεταξύ στατικής και κινούµενης παρουσίασης µιας 

συλλογής εικόνων 

ΗσυγκεκριµένηεργασίααναπτύχθηκεαπότουςCooper, deBruijn, SpenceκαιWitkowski (2006) 
τωνπανεπιστηµίωνImperialCollege, 
LondonκαιUniversityofManchesterτουΗνωµένουΒασιλείου. 

Σκοπός της εργασίας τους είναι η παρουσίαση, η σύγκριση και η εύρεση του 
αποδοτικότερου τρόπου προβολής εικόνων µε σκοπό την εύρεση µιας εικόνας-στόχου.Στις 
µέρες µας πολλά προσωπικά αλλά και επαγγελµατικά θέµατα παρουσιάζονται µέσα από 
συλλογές εικόνων. Ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι ο χρόνος εύρεσης µιας εικόνας-
στόχου.Εικόνα-στόχος ορίζεται µια εικόνα που αποτελεί το ζητούµενο µιας αναζήτησης.  

Με το πέρασµα του χρόνου, δηµιουργήθηκαν νέοι τρόποι παρουσίασης µε 
διαφορετική λογική και χρόνο παρουσίασης, όπως το καρουσέλ, το κολάζ (Collage) κ.α.Τα 
διάφορα µοντέλα παρουσίασης συγκρίνονται για το ποιο είναι αποδοτικότερο στην εύρεση µια 
εικόνας-στόχου, σύµφωνα µε την περιοχή αναζήτησης και το χρόνο παρουσίασης της 
συλλογής. 

Οι τρόποι παρουσίασης που συγκρίνονται όσον αφορά την κινούµενη παρουσίαση 
είναι το κυµαινόµενο (floating), το κολάζ (collage), το καρουσέλ (carousel) και ο διαγώνιος 
(diagonal). Ο σκοπός του πειράµατος ήταν η παρακολούθηση κάποιων κινούµενων εικόνων 
από τα άτοµα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να αναφέρουν αν µέσα στις εικόνες είδαν την 
εικόνα-στόχο. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι συµµετέχοντες ήταν σε θέση να εστιάσουν και να 
παρακολουθήσουν όλες τις εικόνες έως ότου εντοπιστεί ο στόχος. 

Σε ένα δεύτερο πείραµα παρουσιάστηκαν στατικές εικόνες µε τη µορφή µικτό (mixed), 
πλακίδια (tile) και συρόµενη εµφάνιση (slide-show). Ζητήθηκε από 30 συµµετέχοντες, στους 
οποίους έδειξαν για πρώτη φορά µια εικόνα-στόχο, µετά την παρουσίαση, να πουν αν η 
εικόνα στόχος ήταν παρούσα ή απούσα. Τους ζητήθηκε επίσης να βαθµολογήσουν τη 
δυσκολία που αντιµετώπισαν.  

Στις  συγκρίσεις που έγιναν παρουσιάζονται αποτελέσµατα παλιότερων και νέων 
πειραµάτων.Οι διαφορές στα αποτελέσµατα µεταξύ στατικών και κινούµενων παρουσιάσεων 
εικόνων που αναλύθηκαν, έδειξαν ότιοι στατικές συλλογές έχουν µεγαλύτερο ποσοστό 
εύρεσης της εικόνας-στόχου, σε σχέση µε τις κινούµενες συλλογές. Το συµπέρασµα που 
βγαίνει από την παραπάνω έρευνα είναι ότι οι στατικές συλλογές είναι προτιµότερες από τις 
κινούµενες, όσον αφορά την επιτυχία αναγνώρισης της εικόνας αλλά και την προτίµηση των 
χρηστών. 

Στην εργασία αυτή παρατηρούµε ότι ο τρόπος παρουσίασης µιας συλλογής εικόνων 
αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο έρευνας.Αυτό είναι αντιληπτό, καθώς ο τοµέας της πληροφορικής 
βασίζεται κατά κόρον στην προβολή των πληροφοριών µέσω εικόνων.  Μερικά παραδείγµατα 
που µας κάνουν να αντιληφθούµε την σηµασία της εικόνας στην πληροφορική αναλύονται 
παρακάτω. 

Οι µηχανές αναζήτησης παρέχουν την επιλογή αναζήτησης µόνο εικόνας, για 
παράδειγµα η αναζήτηση µέσω Google. Αυτό αποδεικνύει πόσο βασικές είναι οι εικόνες αλλά 
και πόσο εξυπηρετούν το χρήστη στην όποια αναζήτησή του.Τα διάφορα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης βασίζονται κυρίως στην προβολή εικόνας και υποστηρίζουν ειδικές ρυθµίσεις στην 
προβολή εικόνων διαφηµίσεων.  

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζουν ότι ο τρόπος προβολής τους και τα αποτελέσµατα 
που έχει στους χρήστες είναι ένα κοµµάτι που αξίζει να αναλυθεί.  

Μια αξιολόγηση της XML-RPC * 

ΟMarkAllman (2003)τουNASAGlennResearchCenter / BBNTechnologies 
παρουσιάζει µια έρευνα στην οποία γίνεται σύγκριση ανάµεσα στοXML-RPC και στο java.net 
package. Το xml-rpc είναι ένα πρωτόκολλο Κλήσης Αποµακρυσµένης ∆ιαδικασίας που 
λειτουργεί µέσω του διαδικτύου. Ένα µήνυµα xml-rpc είναι ένα αίτηµαHTTP-POST. Στη 
συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζονται οι διαφορές στη σύνταξη του κώδικα καθώς και τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µεθόδου. 
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Στην περίπτωση του java.net code, χρησιµοποιούνται 3 διαφορετικές κλάσεις. Μια για 
τον πελάτη, µια για τον διακοµιστή και µια τρίτη για τις διάφορες ρουτίνες δικτύωσης που 
χρησιµοποιούν και ο πελάτης και ο διακοµιστής. 

Στην περίπτωση του XML-RPC, το τµήµα δεδοµένων είναι ένα XML αίτηµα που 
τρέχει µια ιδιαίτερη µέθοδο µε τις δεδοµένες παραµέτρους ή µια XML απόκριση που 
κωδικοποιεί τα αποτελέσµατα της αποµακρυσµένης µεθόδου κλήσης. 

Το πρώτο πράγµα που παρατηρούµε είναι ότι ο κώδικας java.net αντιπροσωπεύει 
περισσότερη δουλειά για τον σχεδιαστή από την εφαρµογή του κώδικα XML-RPC επειδή ο 
προγραµµατιστής πρέπει να υλοποιήσει όλες τις λεπτοµέρειες των πράξεων. 

Από την άλλη πλευρά, oκώδικας XML-RPC είναι σύντοµος και εύκολος να 
κατανοηθεί, ακόµη και από κάποιον που δεν έχειµελετήσει τηνXML-RPC. Επίσης αυτό που 
παρατηρούµε είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις που εξετάστηκαν εµφανίζεται µια 
συγκεκριµένη µέθοδος, η LogTransform(). 

Ένας άλλος τρόπος σύγκρισης των δύο εκδόσεων, είναι η µέτρηση των γραµµών του 
κώδικα.Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι ότι η εφαρµογή java.net είναι περίπου 50% 
πιο σύνθετη στην κωδικοποίηση και τη διατήρηση σε σύγκριση µε τον κώδικα XMLRPC 
σύµφωνα µε µια ποικιλία µετρήσεων. 

Με βάση τις συγκρίσεις προκύπτει ότι η XML-RPC παρέχει τη δυνατότητα στον 
προγραµµατιστή να κατανοήσει καλύτερα τον κώδικα αλλά και να είναι πιο 
«τακτοποιηµένος».Επίσης ο χρόνος που απαιτείται για τις µικρές συναλλαγές είναι περίπου ο 
ίδιος ανεξάρτητα από το υποκείµενο σύστηµα επικοινωνίας τόσο στο τοπικό δίκτυο όσο και 
στο διαδίκτυο (Internet).   Ο κωδικός java.net εκτελείται µέχρι µίας τάξης µεγέθους καλύτερα 
από ό, τι ο XML-RPC κώδικας, όταν µεταφέρεται ένα σηµαντικό ποσό των δεδοµένων. 
Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι ο XML-RPC κώδικας παρ’ όλες τις συµπιέσεις που υφίσταται 
παραµένει µεγαλύτερος από το πακέτο java.net. 

Όσο οι τεχνολογίες αναπτύσσονται, η ανάγκη εύρεσης νέων τρόπων επικοινωνίας 
των συστηµάτων κρίνεται επιτακτική. Η ροή της πληροφορίας όντας αµφίδροµη χρήζει 
αποδοτικούς και γρήγορους τρόπους µετάβασης.Η χρήση του µοντέλου διακοµιστής- πελάτης 
και οι κλήσεις αποµακρυσµένης διαδικασίας είναι απαραίτητα όταν τα δεδοµένα που 
διαχειριζόµαστε βρίσκονται σε διαφορετικό serverαλλά και πιθανόν σε διαφορετική µορφή. 

Με αυτό τον τρόπο η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται εύκολα και γρήγορα σε 
πραγµατικό χρόνο. Τα δεδοµένα βρίσκονται αποθηκευµένα σε µια βάση. Ο χρήστης κάνει 
αναζήτηση των δεδοµένων που θέλει µέσα από το σύστηµα του και επιθυµεί να επιστραφούν 
αποτελέσµατα µε βάση την αναζήτηση του. 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των κλήσεων αποµακρυσµένης διαδικασίας,καθώς ο 
πελάτης στέλνει ένα αίτηµα µε τα κριτήρια της αναζήτησης του χρήστη και ο διακοµιστής 
ύστερα από ελέγχους επιστρέφει τα αποτελέσµατα που ταιριάζουν µε τα κριτήρια. 
Με την διαδικασία XML-RPC αυτό είναι εφικτό και σχετικά προσβάσιµο από µη επαγγελµατίες 
προγραµµατιστές µε αποτέλεσµα η χρήση τέτοιων συστηµάτων να αποτελεί µια πολύ έξυπνη 
λύση. 

FireCalc: Ένα πλαίσιο βασισµένο στην XML για την κατανεµηµένη ανάλυση 

των δεδοµένων  

Hσυγκεκριµένηεργασίααπότους Duarte, Santos,Fernandes, Neto,Pereira καιVarandas 
(2008)απότοΚέντρο Πυρηνικής Σύντηξης στη Λισαβόνα,   

αναλύει τον τρόπο τµηµατοποίησης των συστηµάτων των πυρηνικών αντιδραστήρων µε 
σκοπό τις διεργασίες σε συγκεκριµένα σηµεία του συστήµατος.  
 Η συνεχής τεχνολογική  εξέλιξη καθιστά δύσκολο να προβλεφθεί ποια θα είναι η 
καλύτερη διαθέσιµη λύση κατά τη διάρκεια ζωής µιας µηχανής και ειδικά των αντιδραστήρων. 

Τα αρθρωτά συστήµατα επιτρέπουν να γίνονται αλλαγές σε κάποια τµήµατα του συστήµατος, 
χωρίς  να επηρεάζεται όλο το σύστηµα. 

Η χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα αποτελεί µια καλή λύση σε αυτό το πρόβληµα. 

Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο που ονοµάζεται  FireCalc.Το πλαίσιο αυτό 
έπρεπε να είναι γραµµένο σε µια γλώσσα που να υποστηρίζει την τµηµατοποίηση του 
συστήµατος.Η δοµή της γλώσσας XML είναι αρκετά ευέλικτη για να επιτρέψει ανεξάρτητες 
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λύσεις στην πρόσβαση δεδοµένων. Η XML είναι µια τυποποιηµένη µορφή κειµένου που 
χρησιµοποιείται ευρέως για την ανταλλαγή δεδοµένων.  

Το αρχείο περιγραφής χωρίζεται σε δύο µέρη, την κεφαλίδα και τον κώδικα. Η 
κεφαλίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τον διακοµιστή FireCalc µε τον οποίο θα συνδεθεί, 
και τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου.Η XML έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πρωτόκολλα 
δεδοµένων αποµακρυσµένης πρόσβασης. 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο πελάτης και ο διακοµιστής έχουν προγραµµατιστεί 
στη γλώσσα Java. Οι κλήσεις αποµακρυσµένης διαδικασίας επιτρέπουν την εκτέλεση των 
λειτουργιών σε έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή και τη λήψη δεδοµένων από αυτόν, χάρη 
στην κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας, XML-RPC η οποία επιτρέπει την διέλευση και την 
ανάκτηση διαφορετικών τύπων δεδοµένων.  

Η εφαρµογή ήταν απαραίτητο να ακολουθήσει αυτή τη δοµή:  

• Πελάτης (Client): Υπεύθυνος για τη συλλογή τοπικών δεδοµένων, καθώς και την αποστολή 

µε την περιγραφή XML στο διακοµιστή και την αποθήκευση των αποτελεσµάτων σε τοπικό 
επίπεδο. 

• ∆ιακοµιστής (Server): Ανακτά δεδοµένα από το αποµακρυσµένο διακοµιστή δεδοµένων και 
καλεί τον πυρήνα ανάλυσης του λογισµικού για τους ζητούµενους υπολογισµούς. 

• ∆ιακοµιστής ∆εδοµένων (Data server): Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για την πρόσβαση 
στην αποµακρυσµένη βάση δεδοµένων.  Εάν απαιτείται και άδεια, µπορεί να σώσει τα 
αποτελέσµατα εξ αποστάσεως. 

• Ασφάλεια: πιστοποιεί τους χρήστες στο σύστηµα και διαχειρίζεται τα προνόµιά τους για 
πρόσβαση σε δεδοµένα, εκτελεί τον κώδικα και αποθηκεύει τα αποτελέσµατα εξ 
αποστάσεως. 

Η εφαρµογή FireCalc θα αποστείλει το αρχείο σε έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή 
χρησιµοποιώντας ένα πυρήνα Scilab. Οι διάφορες µεταβλητές εισόδου ορίζονται στο 
<remoteData> και η µεταβλητή εξόδου σε <outputData>. Ο κύριος Scilabκώδικας για τον 
υπολογισµό zeff είναι στη  <mainCode> του XMLelement, µέρος του οποίου είχε 
παραλειφθεί, διότι θα ήταν υπερβολικά µεγάλος. 

Η χρήση της τεχνολογίας xmlrpc κάνει το FireCalc ένα πολύ ευέλικτο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη µιας σπονδυλωτής ανάλυσης δεδοµένων και των υπολογιστικών συστηµάτων. Το 
γεγονός ότι η xmlrpc επιτρέπει διαφορετικές γλώσσες, καθιστά δυνατόν να συγκριθούν τα 
αποτελέσµατα από διαφορετικά σενάρια για το ίδιο το περιβάλλον. Το πλαίσιο FireCalc 
επιτρέπει στους χρήστες να δροµολογήσουν εύκολα τις εργασίες υπολογισµού δεδοµένων 
στον τοπικό υπολογιστή τους καθώς και σε αποµακρυσµένα µηχανήµατα ή δίκτυα. 

Η παραπάνω εργασία αναφέρεται στην ανάγκη τµηµατοποίησης του κώδικα που 
διέπει τα συστήµατα των πυρηνικών αντιδραστήρων. Τέτοια συστήµατα είναι απαραίτητο να 
είναι ακριβή και να αποτρέπουν την ύπαρξη λαθών στον κώδικα καθώς οποιοδήποτε λάθος 
µπορεί να αποβεί µοιραίο. Η χρήση λοιπόν ενός προγράµµατος που θα χρησιµοποιεί τον 
κώδικα τµηµατικά αποτελεί µια αποδοτική λύση σε τέτοιου είδους συστήµατα. 

Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευκολότερη η εύρεση αλλά και η διόρθωση λαθών 
καθώς δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή όλου του συστήµατος αλλά µόνο η διόρθωση του 
τµήµατος που αφορά το λάθος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη γρήγορη και εύκολη χρήση του 
συστήµατος. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η χρήση του συστήµατος FireCalc και 
του xml-rpc που τµηµατοποιούν τον κώδικα είναι πολύ σηµαντική.Οι κλήσεις 
αποµακρυσµένης διαδικασίας επιτρέπουν την εκτέλεση των λειτουργιών σε έναν 
αποµακρυσµένο διακοµιστή και τη λήψη δεδοµένων από αυτόν χάρη στην XMLRPC η οποία 
επιτρέπει την διέλευση και την ανάκτηση διαφορετικών τύπων δεδοµένων.  

Η χρήση της XMLRPC και η τµηµατοποίηση του κώδικα βοηθάει στην εύκολη 
διόρθωση, επεξεργασία και αλλαγή ενός ή πολλών τµηµάτων του, χωρίς να επηρεάζεται 
ολόκληρο το σύστηµα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το σύστηµα να είναι πιο αποδοτικό και 
εύχρηστο.  

Ακραία Ανάπτυξη: ∆ιανοµή και ∆ιαµόρφωση 450 Φορητών υπολογιστών 

σπουδαστών σε πέντε ώρες 
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Η ακόλουθη εργασία από τους Larsson καιSprague (2004) αναφέρεται σε ένα σύστηµα που 
δηµιούργησε το πανεπιστήµιο Drewµε σκοπό την εύκολη πρόσβαση των υπολογιστών των 
φοιτητών στο δίκτυο του πανεπιστηµίου.  

Το πανεπιστήµιοDrew δηµιούργησε µια τεχνολογία, την eXtremeDeployment, η οποία 
είναι προ-εγκατεστηµένη στους φορητούς υπολογιστές από τον προµηθευτή. Είναι χτισµένη 
σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και προσδιορίζει τους υπολογιστές από τις ενεργές ετικέτες 
BIOS. Μέσω αυτής της διαδικασίας το πανεπιστήµιο Drew είναι σε θέση να παρέχει άµεση 
εξατοµίκευση των φοιτητικών υπολογιστών χωρίς να τους προδιαθέσει σε συγκεκριµένους 
φοιτητές. Η διανοµή ηλεκτρονικών υπολογιστών µε τη χρήση της eXtremeDeployment ήταν 
µια επιτυχία, µε την εγγραφή πάνω από 450 υπολογιστων στον τοµέα του πανεπιστηµίου σε 
πέντε ώρες. 

Το πανεπιστήµιο Drew ήταν από τα πρώτα που εισήγαγε τους φορητούς υπολογιστές 
και τα email σε πανεπιστήµιο. Εφαρµόζοντας το NovelleDirectory µέσω του οποίου φοιτητές, 
διδάσκοντες και προσωπικό έχουν µια µόνο σύνδεση που παρέχει πρόσβαση σε όλους τους 
δικτυωµένους πόρους. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής αυτού του προγράµµατος 
παρουσιάστηκαν κάποια προβλήµατα, όπως η δυσκολία αποµνηµόνευσης των κωδικών 
σύνδεσης στο σύστηµα αλλά και το µπλοκάρισµα. Μετά από διάφορες λύσεις που 
αποδείχθηκαν µη αποτελεσµατικές, αποφασίστηκε ότι ήταν αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένα 
δικό τους σύστηµα. Το eXtremeDeploymentπου δηµιουργήθηκεείναι χτισµένο πάνω σε 
αρκετές τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα αλλά και σε εµπορικές.  

Ο διακοµιστής εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την παροχή πρόσβασης στη βάση 
δεδοµένων. Οι πελάτες επικοινωνούν µε το διακοµιστή στέλνοντας Xml-rpc µηνύµατα µέσω 
µιας ασφαλούς Http σύνδεσης. Η XML-RPC επιλέχθηκε ως ένα πρωτόκολλο πελάτη / 
εξυπηρετητή, διότι οι XML-RPC βιβλιοθήκες είναι διαθέσιµες για µια ποικιλία γλωσσών. 
Επίσης επιλέχθηκε επειδή έχει ένα πλεονέκτηµα απλότητας πάνω από ανταγωνιστικές 
υπηρεσίες ιστού όπως το πρωτόκολλο SOAP. Ο διακοµιστής XML-RPC εφαρµόζεται στην 
γλώσσα προγραµµατισµού Php και τρέχει στον διακοµιστή ιστού Apache. Η γλώσσα Php 
κρίθηκε κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου αυτού, γιατί έδωσε την δυνατότητα 
αξιοποίησης των υπαρχόντων διαδικασιών ανάπτυξης. Επίσης έγινε ανάπτυξη της βάσης 
δεδοµένων σε MicrosoftSqlServer. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων από το∆ιακοµιστή 
ανάπτυξης PHPscripts επιτεύχθηκε µέσω ODBC. Το eXtremeDeployment βασίζεται στην 
γλώσσα html.  

Μια αρχιτεκτονική για υπηρεσίες ιστού για την εφαρµογή των πολιτικών 

ελέγχου πρόσβασης 

Hεργασία 
αυτήαναφέρεταιστηνασφαλήπρόσβασησευπηρεσίεςιστούαπότουςAgostinoArdagna, Damiani, 
DeCapitanidiVimercati, καιSamarati (2006) από το Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής του 
Πανεπιστήµιου του Μιλάνο. 

Οι υπηρεσίες ιστού αντιπροσωπεύουν µια πρόκληση και µια ευκαιρία για τους 
οργανισµούς που επιθυµούν να εκθέσουν προϊόντα και προσφορές υπηρεσιών µέσω του 
∆ιαδικτύου.Ωστόσο, κάθε οργανισµός που χρησιµοποιεί XML και υπηρεσίες διαδικτύου 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι µόνο οι σωστοί χρήστες που στέλνουν το κατάλληλο περιεχόµενο 
XMLµπορούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ιστού τους. Η εργασία αυτή είναι µια 
προσπάθεια να κατανοήσουµε τις βασικές έννοιες για την εξασφάλιση των υπηρεσιών ιστού 
και τις απαιτήσεις για την εφαρµογή ασφαλών υπηρεσιών ιστού. 

Η πρόσβαση στις πληροφορίες του διαδικτύου έχει γίνει µια βασική απαίτηση της 
σύγχρονης οικονοµίας. Οι υπηρεσίες του ιστού που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό 
επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µέσω του δικτύου βασιζόµενες κυρίως σε τέσσερα 
πρότυπα : την eXtensibleMarkupLanguage (XML) , το SimpleObject Access Protocol (SOAP) 
, το Web ServicesDescriptionLanguage (WSDL), και το UniversalDiscovery, 
DescriptionandIntegration (UDDI). Παρόλο που η XML χρησιµοποιείται ευρέως, υπάρχουν 
δύο βασικά θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν: αν περιορίζεται η πρόσβαση σε µια 
υπηρεσία XML σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες, και δεύτερον αν προστατεύεται η ακεραιότητα 
και το απόρρητο των µηνυµάτων XML που ανταλλάσσονται σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών 
ιστού. 
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Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί διάφορες γλώσσες ασφαλείας που βασίζονται στην xml, 
όπως η SecurityAssertionMarkupLanguage (SAML) που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την 
ασφαλή µεµονωµένη είσοδο χρήση, για εφαρµογές µέσα στους οργανισµούς και στις εταιρίες 
και υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς µηχανισµούς πιστοποίησης.  

Μια άλλη σηµαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εξασφάλιση των 
υπηρεσιών Web είναι ο έλεγχος πρόσβασης του οποίου η λύση απαιτεί διερεύνηση των 
πολιτικών για τον καθορισµό των κανόνων ελέγχου πρόσβασης µαζί µε µια γλώσσα για την 
έκφραση τους.  

Για παράδειγµα η γλώσσα XACML έχει σχεδιαστεί για να εκφράσει τις πολιτικές 
εξουσιοδότησης σε XML. Το πλαίσιο πολίτικής της υπηρεσίας ιστού παρέχει ένα γενικό 
µοντέλο και µια ευέλικτη και επεκτάσιµη γραµµατική για την περιγραφή και την επικοινωνία 
των πολιτικών από µια υπηρεσία Web. Μια πολιτική είναι µια συλλογή ενός ή περισσοτέρων 
ισχυρισµών που αντιπροσωπεύουν µια διαφορετική προτίµηση, απαίτηση, ικανότητα ή άλλες 
ιδιότητες που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση πρόσβασης.  

Η αρχιτεκτονική για την εφαρµογή των πολιτικών ελέγχου πρόσβασης ικανοποιεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: Τµηµατοποίηση, Πολιτικές ανεξαρτησίας της γλώσσας, 
Επεκτασιµότητα, Επαναχρησιµοποίηση, Υψηλή απόδοση, Ανεξαρτησία γλώσσας 
προγραµµατισµού. Η αρχιτεκτονική περιέχει έναν «εφαρµοστή» που περιλαµβάνει τον 
υπολογισµό των δικαιωµάτων πρόσβασης στις επιµέρους υπηρεσίες του ιστού και επιστρέφει 
για κάθε αίτηση αν παρέχεται πρόσβαση ή όχι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1. Αρχιτεκτονική του συστήµατος 
 

Στο Σχήµα 1 παρατηρούµε την αρχιτεκτονική του συστήµατος. Αρχικά η  µονάδα 
απόφασης πολιτικής PDP (PolicyDecisionPoint) λαµβάνει ένα αίτηµα πρόσβασης και 
επιστρέφει ένα «ναι» ή ένα «όχι».  

Η µονάδα αξιολόγησης πολιτικής PEP (PolicyEvaluationPoint) αλληλεπιδρά µε την PAP και 
αξιολογεί το αίτηµα σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πολιτικές και επιστρέφει την τελική απόφαση 
στην ενότητα PDP. 

Η µονάδα διοίκησης πολιτικής PAP (PolicyAdministrationPoint) ξαναδοκιµάζει τις 
πολιτικές που εφαρµόζονται σε ένα αίτηµα και επιστρέφει την πρόσβαση τους στη µονάδα 
PEP.Στη συνέχεια περιγράφεται πως επεξεργάζονται οι αιτήσεις πρόσβασης που 
υποβάλλονται από τους πελάτες. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής της ενότητας PAP είναι ότι µπορεί 
να αποτρέψει την εισαγωγή άκυρων πολιτικών και την ενηµέρωση εργασιών που 
δηµιουργούν άκυρες πολιτικές. Η µονάδα PEP αντιλαµβάνεται την εφαρµογή των πολιτικών 
που επέστρεψε η µονάδα PAP. Η αίτηση πρόσβασης χορηγείται, εφόσον τουλάχιστον µία 
πολιτική ικανοποιείται. 

Η µονάδα PDP είναι η διεπαφή µεταξύ των υπηρεσιών και του εξυπηρετητή.  

Όταν υπάρχει µια εξαίρεση κατά την αξιολόγηση ενός αιτήµατος πρόσβασης που 
υποβάλλεται από έναν πελάτη, το σύστηµα δεν θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά και µόνο 
τις εξαιρέσεις, αλλά και να επικοινωνεί για την εξαίρεση µε τον πελάτη.Εάν δεν επιτρέπεται η 
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πρόσβαση στην αίτηση, οδιαχειριστής της αίτησης  πρέπει να αναφέρει ένα σφάλµα που 
υποδεικνύει τον λόγο για τον οποίο έχει απορριφθείη αίτηση πρόσβασης που υποβλήθηκε. 

Κλείνοντας παρατηρούµε ότι η ασφάλεια αποτελεί σήµερα µία από τις κύριες ανησυχίεςκαι 
πολλές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη µε στόχο την επίτευξη µιας τυποποιηµένης 
µορφής για την υποστήριξη της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας, και ελέγχου πρόσβασης 
για υπηρεσίες XML Web. 

Το θέµα που αναλύεται στην παραπάνω εργασία αφορά την πολιτική ελέγχου 
πρόσβασης σε υπηρεσίες ιστού. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η ύπαρξη ασφάλειας 
θεωρείται απαραίτητη. Η χρήση της eXtensibleMarkupLanguage (XML) σε µια πληθώρα 
εφαρµογών του ιστού έδωσε την αφορµή δηµιουργίας της γλώσσας XACML που έχει 
σχεδιαστεί για να εκφράσει τις πολιτικές εξουσιοδότησης σε XML. 

Ο τρόπος που λειτουργεί η αρχιτεκτονική, περιέχει έναν «εφαρµοστή» που ελέγχει τα 
δικαιώµατα πρόσβασης στις επιµέρους υπηρεσίες του ιστού και επιστρέφει για κάθε αίτηση 
αν παρέχεται πρόσβαση ή όχι.Ο τρόπος που λειτουργεί βασίζεται στην δηµιουργία αιτηµάτων 
και απαντήσεων από έναν πελάτη σε ένα διακοµιστή. 

Στοκεφάλαιο αυτό έγινε παρουσίαση διαφόρων εργασιών που χρησιµοποιούν 
ανάλογες τεχνολογίες µε τη µεταπτυχιακή διατριβή. 

Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι η XML-RPCκαι το plugincarouselγια την 
παρουσίαση εικόνων.  

Με βάση την παραπάνω ανάλυση παρατηρούµε τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο 
εφαρµόζονται αυτές οι τεχνολογίες και την ποικιλία εφαρµογών τους.  

Αυτό µας παρακινεί να αντιληφθούµε το ευρύ φάσµα εφαρµογής αλλά και τρόπους που 
µπορούν να συµπεριληφθούν στην ίδια τη µεταπτυχιακή διατριβή. 

Στη συνέχεια αναλύονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν στη µεταπτυχιακή διατριβή. 
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3.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3.1 Το πλαίσιο ανάπτυξης της εφαρµογής 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον στον τρόπο παρουσίασης και διάδοσης 
της πληροφορίας. Με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η επίτευξη της παρουσίασης και 
διάδοσης των πληροφοριών είναι εφικτή µε πολλούς και πρωτότυπους τρόπους. Για να είναι 
επιτυχηµένη µια ιστοσελίδα πρέπει να παρέχει στο χρήστη, αρχικά τα δεδοµένα τα οποία του 
είναι χρήσιµα, να υπάρχει ενδιαφέρον τρόπος παρουσίασης τους και τέλος να υπάρχει 
διάδραση.  

Η πληροφορία που βρίσκεται αποθηκευµένη σε βάσεις δεδοµένων µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και να επεξεργαστεί µε σκοπό την προβολή της σε διάφορους ιστότοπους. 
Ο τρόπος παρουσίασης διαφέρει από ιστότοπο σε ιστότοπο, µε βάση τα δεδοµένα. 
Η παρουσίαση των δεδοµένων µέσω µιας εφαρµογής εναλλαγής δεδοµένων, είναι ένας 
εύχρηστος και ενδιαφέρον τρόπος. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πάρει όλες τις πληροφορίες που του χρειάζονται 
αλλά και να συµµετέχει στον τρόπο µε τον οποίο θα του παρουσιαστούν καθώς µε τα 
κουµπιά πλοήγησης και τις σελίδες, µπορεί να µεταβεί στα δεδοµένα που τον ενδιαφέρουν. 
Επίσης µια εφαρµογή αυτόµατης εναλλαγής δεδοµένων κρατάει αµείωτο το ενδιαφέρον του 
χρήστη. 

3.2 Ανάπτυξη της εφαρµογής 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν αντικειµενοστρεφείς τεχνολογίες. 
Υπάρχουν διάφορες µεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τον κύκλο ζωής µιας τέτοιας 
εφαρµογής. Μία µεθοδολογία ορίζει την διαδικασία ανάπτυξης του λογισµικού, στην οποία 
συµπεριλαµβάνονται τα βήµατα, οι πρακτικές και οι τεχνικές που πρέπει να ακολουθηθούν. 
Στο µοντέλο του καταρράκτη (waterfallmodel) όλη η ανάλυση και ο σχεδιασµός γίνεται πριν 
την υλοποίηση (συγγραφή του κώδικα. (IanSommerville, 2011, Softwareengineering) 

Στην Ενοποιηµένη ∆ιαδικασία Rational (RationalUnifiedProcess) πρώτα γίνεται η ανάλυση 
απαιτήσεων και οι δραστηριότητες ανάλυσης και σχεδιασµού για ολόκληρο το σύστηµα και 
στη συνέχεια το σύστηµα κατασκευάζεται µε επαναληπτικό τρόπο. (WernerHeijstek , 2010, 
TheRationalUnifiedProcess) 

Ακολουθήθηκαν ορισµένες από τις πρακτικές που αυτές προτείνουν. Οι κυριότερες από αυτές 
είναι: 

Επαναδιατύπωση του κώδικα (refactoring) – Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται για την αλλαγή 
της εσωτερικής δοµής του κώδικα, ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανόηση και διαχείρισή του. 

∆ιαγράµµατα UML- Τα διαγράµµατα UML χρησιµοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου 
ζωής του λογισµικού, από την ανάλυση και τον σχεδιασµό µέχρι την τεκµηρίωση. 

Επαναληπτική ανάπτυξη (iterativedevelopment) – Επιτρέπει τη διασαφήνιση των απαιτήσεων 
και την βελτίωση του σχεδιασµού, καθώς και τη γρήγορη ανάδραση από τους χρήστες. 

Σχεδιασµός οδηγούµενος από τους χρήστες (userdrivendesign) – Το λογισµικό πρέπει να 

ικανοποιεί τις συγκεκριµένες απαιτήσεις των χρηστών. 

3.3 Τεχνολογίες 

3.3.1 Βάσεις δεδοµένων 

Με τον όρο βάση δεδοµένων εννοείται µία συλλογή από συστηµατικά οργανωµένα  

(formatted) σχετιζόµενα δεδοµένα. Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, για παράδειγµα, θεωρείται 
βάση δεδοµένων, καθώς αποθηκεύει και οργανώνει σχετιζόµενα τµήµατα πληροφορίας, 
όπως είναι το όνοµα και ο αριθµός τηλεφώνου.  
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Ωστόσο, στον κόσµο των υπολογιστών, µε τον όρο βάση δεδοµένων αναφερόµαστε 
σε µια συλλογή σχετιζόµενων δεδοµένων τµηµάτων πληροφορίας ηλεκτρονικά 
αποθηκευµένων. Πέρα από την εγγενή της ικανότητα να αποθηκεύει δεδοµένα, η βάση 
δεδοµένων παρέχει βάσει του σχεδιασµού και του τρόπου ιεράρχησης των δεδοµένων της σε 
προγράµµατα ή συλλογές προγραµµάτων, τα αποκαλούµενα συστήµατα διαχείρισης 
περιεχοµένου, τη δυνατότητα γρήγορης άντλησης και ανανέωσης των δεδοµένων.  

Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων χρησιµοποιεί ιδιαίτερου τύπου λογισµικό 
προκειµένου να οργανώσει την αποθήκευση των δεδοµένων της. Το διακριτό αυτό λογισµικό 
είναι γνωστό ως Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων συντοµευµένα (DBMS). 

(Βάση δεδοµένων,2013, Βικιπαίδεια) 

3.3.2 Html 

H HTML είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperTextMarkupLanguage (γλώσσα µορφοποίησης 
υπερκειµένου) και είναι η βασική γλώσσα δόµησης σελίδων του WorldWide Web (ή απλά 
ιστού: Web). Είναι µία γλώσσα προγραµµατισµού. Χρησιµοποιείται για να επισηµάνει ένα 
τµήµα κειµένου και να το κάνει να εµφανίζεται καλύτερα. Επιτρέπει την ενσωµάτωση ήχου και 
εικόνων στις σελίδες του ιστού.  

Αρχικά είχε κατασκευασθεί µε σκοπό µόνο την µορφοποίηση κειµένου, αλλά 
µεγάλωσε και ενσωµάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές κ.α. 

Η γλώσσα χρησιµοποιεί ένα αριθµό από ετικέτες - tags για την µορφοποίηση κειµένου, για 

την δηµιουργία συνδέσµων (links) µετάβασης ανάµεσα στις σελίδες, για την εισαγωγή 

εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα 

στοιχεία (tags) µεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά µε αποτελέσµατα στην εµφάνιση 

και στην λειτουργικότητα της συγκεκριµένης σελίδας. (Τι είναι η html, 2004, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) 

Στο παρακάτω τµήµα κώδικα δίνεται ένα παράδειγµα html: 

<table border="0"  
style="border-width: 0px; 
  
 border-style: none; 
  
 border-collapse: separate; 
 background-color: #E6F6F6;"> 
  
<tr>  
<td width='30%' valign="top" height="50"> 

Στο παραπάνω παράδειγµα ορίζεται ένας πίνακας µε το tag<table> καθώς και η 
µορφοποίηση του µε την εντολή style. Στη συνέχεια ορίζονται τα κελιά και οι γραµµές του 
πίνακα µε τα tags<tr> και <td>. 

3.3.3 Css 

To CSS είναι µια απλή γλώσσα που µας βοηθάει να ορίσουµε µε σαφήνεια και ιδιαίτερη  
ευελιξία τον τρόπο µε τον οποίο θα εµφανίζονται τα διάφορα στοιχεία στην ιστοσελίδα µας.  
(CSS, 2012, Βικιπαίδεια)  

Τα πλεονεκτήµατα πουέχει η χρήση CSS έναντι της µορφοποίησης µέσω HTML 
attributes είναι:  

• Πολύ µεγαλύτερη ευελιξία. Το CSS κατέστησε εφικτές µορφοποιήσεις οι οποίες ήταν  
αδύνατες ή πολύ δύσκολες µε την κλασσική HTML. 

• Ευκολότερη συντήρηση των ιστοσελίδων. Η εµφάνιση ενός ολόκληρου site µπορεί να 
ελέγχεται από ένα µόνο εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή στο στυλ της ιστοσελίδας 
µπορεί να γίνεται µε µια µοναδική αλλαγή σε αυτό το αρχείο, αντί για την επεξεργασία  
πολλών σηµείων σε κάθε σελίδα που υπάρχει στην εφαρµογή. 

• Μικρότερο µέγεθος αρχείου, δεδοµένου ότι ο κάθε κανόνας µορφοποίησης γράφεται 
µόνο µια φορά και όχι σε κάθε σηµείο που εφαρµόζεται. 

• Καλύτερο SEO(Searchengineoptimization). Οι µηχανές αναζήτησης δεν 
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«µπερδεύονται» ανάµεσα σε περιεχόµενο και τη µορφοποίηση του, αλλά έχουν πρόσβαση  
στο περιεχόµενο σκέτο, οπότε είναι πολύ ευκολότερο να το καταγράψουν και να το αρχειοθετ
ήσουν (indexing). 

• Γρηγορότερες σελίδες. Όταν χρησιµοποιούµε εξωτερικό αρχείο CSS,ο browser την  
πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια σελίδα της 
εφαρµογής µας το αποθηκεύει στην cacheµνήµη, οπότε  
δεν χρειάζεται να το κατεβάσει ξανά κάθε φορά που κατεβάζει ο χρήστης του  
κάποια άλλη σελίδα της εφαρµογής µας. 

Στο παρακάτω τµήµα κώδικα δίνεται ένα παράδειγµα css: 

.main 
{ 
 
margin:auto; 
padding-left:20px; 
width:300px; 
height: 450px; 
} 

Με τη σύνταξη .main ορίζουµε τη µορφοποίηση της κλάσης main που είναι ορισµένη 
στο php έγγραφο. Οι εντολές που βρίσκονται στα άγκιστρα { } ορίζουν διάφορες λειτουργίες 
για την main, όπως το πλάτος, το ύψος κλπ. 

3.3.4 Php 

H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων ιστού µε δυναµικό 
περιεχόµενο.  

ΗPHP, όπουτααρχικάσηµαίνουνHypertextPreProcessor, 
είναιµιαγλώσσασυγγραφήςσεναρίων (scriptinglanguage) 
πουενσωµατώνεταιµέσαστονκώδικατηςHTMLκαιεκτελείταιστηνπλευράτουserver (server-
sidescripting). 

Το µεγαλύτερο µέρος της σύνταξής της, η PHP το έχει δανειστεί από την C, την Java 
και την Perl και διαθέτει και µερικά δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά. Ο σκοπός της γλώσσας 
είναι να δώσει τη δυνατότητα στους webdevelopers να δηµιουργούν δυναµικά παραγόµενες 
ιστοσελίδες. 

Για την επεξεργασία και ανάπτυξη δυναµικών ιστοσελίδων, θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουν και να κατανοήσουν διάφορες τεχνολογίες. Υπάρχουν τρία βασικά 
συστατικά για τη δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων: 

• Ένας διακοµιστής web 

• ΜΙα γλώσσα προγραµµατισµού από την πλευρά του server 

• Μια βάσηδεδοµένων 

Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε  τη σχέση των τριών αυτών συστατικών της δυναµικής 
ιστοσελίδας που αναφέρονται παραπάνω.(PHP&MYSQLTUTORIAL - PREVIEW 2013, 
Bogotobogo © 2013) 
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Σχήµα 2. Σχεδιάγραµµα λειτουργίας Php 

 

Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό διακοµιστή του 
Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό 
περιεχόµενο, που θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή 
κώδικα HTML. Ο κώδικας της PHP περικλείεται µε ειδικές ετικέτες-tags αρχής και τέλους για 
να µπορούµε να εισερχόµαστε και να εξερχόµαστε από την κατάσταση PHP. 

(PHP,2013, Βικιπαίδεια) 

Ίσως το δυνατότερο και πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της PHP είναι η υποστήριξη 
που παρέχει σε µια ευρεία γκάµα από βάσεις δεδοµένων. Έτσι, το να δηµιουργήσουµε µια 
ιστοσελίδα που να παρέχει υποστήριξη σε βάσεις δεδοµένων είναι απίστευτα απλό. 
Υποστηρίζει τις εξής βάσεις δεδοµένων : 

Adabas D dBase Empress FilePro Informix InterBase mSQL 

MySQL Oracle PostgreSQL Solid Sybase Velocis Unix dbm 

Πίνακας 1. Βάσεις δεδοµένων υποστηριζόµενες από την php 

Η ιδέα για την δηµιουργία της PHP ελήφθη το φθινόπωρο του 1994 από 
τον Rasmus Lerdorf. Οι πρώτες ανεπίσηµες εκδόσεις (versions) της PHP χρησιµοποιήθηκαν 
στην αρχική του σελίδα (home page) για να µπορεί να παρακολουθεί αυτούς που έµπαιναν 
στην σελίδα. Η πρώτη έκδοση που δόθηκε για χρήση στο κοινό ήταν διαθέσιµη στις αρχές 
του 1995 µε το όνοµα Personal Home Page Tools. 

Αποτελείτο από µια πολύ απλοϊκή µηχανή ανάλυσης (parser engine) η οποία 
καταλάβαινε λίγες µόνο ειδικές µακροεντολές (macros) και έναν αριθµό από utilities που 
βρίσκονταν σε κοινή χρήση στις home pages εκείνη την εποχή. Ένα guestbook, ένας 
µετρητής (counter) και κάποιο άλλο υλικό. Ο αναλυτής (parser) ξαναγράφηκε στα µέσα του 
1995 και ονοµάστηκε PHP/FI Version 2. 

Το όνοµα FI προέρχεται από ένα άλλο πακέτο που είχε γράψει ο Rasmus και το 
οποίο διερµήνευε (interpreted) τα δεδοµένα από φόρµες της HTML. Συνδύασε τα 
εργαλεία scripts της Personal Home Page µε τον Form Interpreter και πρόσθεσε υποστήριξη 
για mSQL. Έτσι γεννήθηκε η PHP/FI, η οποία αναπτύχθηκε αλµατωδώς και διάφοροι χρήστες 
άρχισαν να συνεισφέρουν κώδικα σ’ αυτήν. 

Υπολογίζεται ότι µέχρι τα τέλη του 1996, η PHP/FI χρησιµοποιείτο σε τουλάχιστον 
15.000 web sites σ’ όλον τον κόσµο και στα µέσα του 1997 αυτός ο αριθµός είχε ξεπεράσει 
τις 50.000. Στα µέσα του 1997 είχαµε επίσης µια αλλαγή στην ανάπτυξη της PHP. 

Σταµάτησε να αποτελεί το αγαπηµένο αντικείµενο του Rasmus και έγινε ο στόχος 
µιας πιο καλά οργανωµένης οµαδικής εργασίας. Ο αναλυτής (parser) ξαναγράφηκε από την 
αρχή από τους Zeev Suraski και Andi Gutmans και αυτός ο νέος parser αποτέλεσε τη βάση 
για τηνPHP Version 3. Ένα µεγάλο µέρος του utility code µεταφέρθηκε από 
την PHP/FI στην PHP3 και ένα µεγάλο µέρος του ξαναγράφηκε από την αρχή. 

Σήµερα, η PHP/FI και η PHP3 έρχονται µ’ έναν αριθµό εµπορικών προϊόντων όπως 
ο web server C2 StrongHold και το RedHat Linux. Σύµφωνα µε µια συντηρητική εκτίµηση, 
η PHP χρησιµοποιείται από περισσότερα από 150.000 sites σ’ όλον τον κόσµο. 

(Η Γλώσσα Προγραµµατισµού PHP Αναλυτικά, 2005, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 

Στο παρακάτω τµήµα κώδικα δίνεται ένα παράδειγµα php: 

 <?phpforeach($listingsas$listing):?> 
<divclass="a" onmouseover="this.style.background='#FAFAD2';"  
onmouseout="this.style.background='#E6F6F6';"> 
 <imgsrc="<?phpecho $listing["photoUrl"];?>"  class="thumbnail"/>  
 <p><?php echo $listing["categ"]; ?> 
 <?php echo $listing["litype"]; ?> 
 <?php echo $listing["livarea"].'M&sup2;'; ?></p> 
 <h3><?php echo '&euro; '.$listing["pric"]; ?><br> 
 <?php echo 'Rooms: '.$listing["room"]; ?><br> 
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<?php echo 'Type: '.$listing["proptype"]; ?></h3> 
 <h4><?php echo 'Id: '.$listing["id"]; ?><br> 
<?php echo 'Contact Name: '.$listing["name"]; ?><br> 
 <?php echo 'Email: '.$listing["mail"]; ?></h4> 
</div> 

Στο παραπάνω παράδειγµα προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία listings του πίνακα 
array µε την εντολή <?phpforeach ($listingsas $listing):?>. 

Στη συνέχεια µε το tagdiv η οποία ορίζει ένα τµήµα στο HTML έγγραφο. Ένα τµήµα 
οµαδοποιεί τα περιεχόµενα που είναι µέσα στις ετικέτες <div>...</div> ώστε να µπορούµε να 
ορίζουµε ένα ενιαίο στυλ (χρώµα, γραµµατοσειρά, στοίχιση) µε την ιδιότητα style, ορίζουµε τη 
µορφοποίηση της κλάσης a.  

Στο επόµενο τµήµα κώδικα παρατηρείται η εντολή echoπου αποτελεί τη έξοδο ενός ή 
περισσοτέρων γραµµατοσειρών. Η echo δεν είναι λειτουργία (function), είναι 
ένακατασκεύασµα γλώσσας. Με την εντολή <?php echo λοιπόν, εµφανίζονται τα δεδοµένα 
που ορίζουµε κάθε φορά, από τα listings που προαναφέρθηκαν. 

3.3.5Codeigniter 

Οτρόπος επικοινωνίας µε την βάση διαφέρει ανάλογα µε τη γλώσσα προγραµµατισµού που 
χρησιµοποιείται. Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας η εφαρµογή έγινε σε codeigniter. 

Το Codeigniter είναι ένα framework (πλαίσιο) ανοιχτού λογισµικού για την κατασκευή 
δυναµικών ιστοσελίδων µε PHP. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 
έργα, γρηγορότερα απ’ ότι αν ο κώδικας γραφόταν από το µηδέν. Αυτό το πετυχαίνει 
παρέχοντας ένα πλούσιο σύνολο βιβλιοθηκών για τις εργασίες που συνήθως απαιτούνται, 
καθώς και ένα απλό περιβάλλον διεπαφής και µια λογική δοµή για πρόσβαση στις 
βιβλιοθήκες του. Το codeigniter επιτρέπει στον προγραµµατιστή να επικεντρωθεί στο έργο 
του, ελαχιστοποιώντας το µέγεθος του κώδικα που απαιτείται για µια εργασία. 

M-V-C Πρότυπο. 

(Greek codeigniter framework, 2010-2013, Computerman) 

To πλαίσιοCodeigniter χρησιµοποιείτοπρότυποανάπτυξης MVC (model-view-
controller).Το MVC είναι ένα κλασσικό σχεδιαστικό πρότυπο που χρησιµοποιείται 
συχνά από εφαρµογές που χρειάζονται την δυνατότητα να διατηρούν πολλαπλές 
διαφορετικές παρουσιάσεις/όψεις των ίδιων δεδοµένων. Το πρότυπο MVC βασίζεται στον 
σαφή διαχωρισµό των αντικειµένων σε τρεις κατηγορίες –  τα µοντέλα για να διατηρούν τα 
δεδοµένα (model),  τις όψεις (view) για την παρουσίαση όλων ή µέρους των δεδοµένων και 
τους ελεγκτές (controllers) για να διαχειρίζονται τις ενέργειες που επηρεάζουν τα µοντέλα ή τις 
όψεις.  

Εξαιτίας αυτού του διαχωρισµού, πολλές όψεις και πολλοί ελεγκτές µπορούν να 
αλληλεπιδρούν µε το ίδιο µοντέλο.Το πρότυπο αυτό, που δηµιουργήθηκε αρχικά για να 
καλύψει εφαρµογές σε προγράµµατα πελάτη (client-side), προωθεί το διαχωρισµό του 
κώδικα σε τρεις καλά διακριτές ενότητες: 

1. Model (Μοντέλο): η απεικόνιση των πληροφοριών τις οποίες διαχειρίζεται η  
εφαρµογή – διαφορετικού τύπου κάθε φορά, ανάλογα µε το πεδίο  
δραστηριοποίησης (domain). Το µοντέλο είναι στην ουσία το κοµµάτι εκείνο που  
ασχολείται µε τη λογική της εφαρµογής (applicationlogic). H λογική της εφαρµογής 
είναι αυτή που δίνει νόηµα σε ανεπεξέργαστα δεδοµένα (π.χ. προσδιορίζει ότι ένα 
σύνολο αριθµών αποτελεί στην πραγµατικότητα τα ποσά εσόδων και εξόδων µιας 
εταιρίας). Πολλές εφαρµογές χρησιµοποιούν έναν µόνιµο µηχανισµό αποθήκευσης, 
όπως συστήµατα βάσεων δεδοµένων ή αρχεία, για την αποθήκευση δεδοµένων. Το 
MVC δεν προσδιορίζει ρητά τέτοιους διακριτούς µηχανισµούς διαχείρισης πόρων, 
επειδή θεωρείται ότι αποτελούν επί µέρους τµήµατα που περικλείονται στο Μοντέλο. 

2. View (Όψη): το κοµµάτι που ασχολείται µε το τι είναι ορατό στον τελικό χρήστη και 
αναλαµβάνει να δηµιουργήσει τα στοιχεία διεπαφής (UI) που θα δώσουν στο χρήστη 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει µε το Μοντέλο. Τυπικά, στις Web εφαρµογές, αυτά 
τα στοιχεία περιλαµβάνουν HTML σελίδες που περιέχουν  
φόρµες ή εκθέτουν πληροφορία.                                                                                    

3. Controller (Ελεγκτής): ο κώδικας που αναλαµβάνει να διασυνδέσει τα δύο  
παραπάνω επίπεδα, καθορίζοντας το ποιες λειτουργίες γίνονται στο επίπεδο του  
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Μοντέλου ως απόκριση σε ενέργειες που προκαλεί ο χρήστης µέσω της διεπαφής. 
Τυπικά, όταν ένας χρήστης υποβάλλει τα στοιχεία µιας φόρµας στο επίπεδο View, o 
Controller µεταφέρει τον έλεγχο εκτέλεσης σε κάποια κατάλληλη µέθοδο κάποιας 
κλάσης του επιπέδου Model που θα οδηγήσει στη µόνιµη αποθήκευσή τους. 

 

 
Σχήµα 3.  Σχηµατική παρουσίαση του πρότυπουMVC 

 
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο κύριος διαχωρισµός που επιτυγχάνει το 

MVC είναι ανάµεσα στο ορατό στον τελικό χρήστη τµήµα της εφαρµογής και σε αυτό που  
περιέχει τη λογική της εφαρµογής. Ενώ το view και ο controller είναι απαραίτητο µέρος της 
ανάπτυξης στο πλαίσιο του codeigniter, το κοµµάτι του model είναι προαιρετικό.  

 

3.3.6Javascript 

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία έχει σαν 

σκοπό την παραγωγή δυναµικού περιεχοµένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του 

πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισµό 

τυποποίησης ECMA ονοµάζεται ECMAscript. (JavaScript,2013, Βικιπαίδεια) 

Στο παρακάτω τµήµα κώδικα δίνεται ένα παράδειγµα JavaScript: 

<scripttype="text/javascript" src="<?phpecho $baseUrl;?>js/jquery.min.js"></script> 
<scripttype="text/javascript" src="<?phpecho $baseUrl;?>js/jquery.cycle.all.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl;?>js/slideshow.js"></script> 

Οι παραπάνω εντολές έχουν σαν σκοπό την επέκταση των html εγγράφων µε 
εξαιρετικά ενεργό και δραστικό τρόπο. Τα αρχεία που ενσωµατώνονται στο έγγραφο αυτό 
εξυπηρετούν τη λειτουργία του slideshow.  

3.3.7Jquery 

Η Jquery είναι µια βιβλιοθήκη µε συναρτήσεις γραµµένες σε Javascript. Το πλεονέκτηµα της 
Jquery είναι ο συµπαγής κώδικας και η ευκολία στην εκµάθηση αλλά και στη συγγραφή.  

Απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάποιος πριν αρχίσει να ασχολείται µε την 
Jquery είναι η Html, η Css, και η Javascript. 

H jQuery είναι µια βιβλιοθήκη (framework) JavaScript που χρησιµοποιείται από 
προγραµµατιστές για τη ταχεία ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρµογών που 
χρειάζονται µεγάλη ευχρηστία και διαδραστικότητα (interactivity). Η jQueryπρωτοεµφανίστηκε 
τον Ιανουάριο του 2006 στο BarCamp από τον JohnResig. Πρόκειται για µια βιβλιοθήκη 
Javascript ανοιχτού κώδικα, υπό τις άδειες MIT License και την GNU GeneralPublicLicense. 
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Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της Jquery είναι ότι ακολουθεί την αρχή KISS 
(KeepItSimpleStupid): Η βιβλιοθήκη JQuery προσπαθεί να υπεραπλουστεύσει τον 
προγραµµατισµό σε Javascript προσφέροντας πραγµατικά απλούς µηχανισµούς και εντολές 
µέσω του framework της. 

Παρέχει πλήρη και αναλυτικότατη τεκµηρίωση που συµπληρώνεται από την 
εκτεταµένη παρουσία ηλεκτρονικών βοηθηµάτων. Εκτός από την 
πολύκαλοδουλεµένη τεκµηρίωσή τηςJQuery, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν και 
στην σελίδα του VisualJQuery όπου µπορούν να βρουν µία εναλλακτική αλλά πολύ βολική, 
από άποψη δοµής, τεκµηρίωση. 

Υποστηρίζεται από µία πάρα πολύ ενεργή κοινότητα: Όπως για τα περισσότερα open 
source έργα λογισµικού, έτσι και για το JQuery η ύπαρξη µιας κατά το µέγιστο δυνατό 
ενεργής κοινότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και ευηµερία του. 

Έχει µικρό µέγεθος: Το γεγονός ότι το βασικό πακέτο της JQuery είναι µόλις 20Kb 
αφενός επιβεβαιώνει την πρώτη παρατήρηση, ότι δηλαδή η φιλοσοφία της έγκειται στην 
απλότητα και αφετέρου κάνει πολύ εύκολη την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της. 

Έχει ποικιλία χαρακτηριστικών: Η JQuery δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 
χρησιµοποιήσει σχεδόν το σύνολο των δυνατοτήτων που προσφέρει η γλώσσα JavaScript. 
Από απλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε βασικές λειτουργίες εµφάνισης / απόκρυψης, 
ως Ajax κλήσεις και σύνθετα εφέ. 

Παρέχει τη δυνατότητα επεκτασιµότητας: Η λογική µε την οποία είναι φτιαγµένη η 
JQuery είναι απλή, πράγµα που αντικατοπτρίζεται και στον ίδιο της τον κώδικα. Αυτό κάνει 
πολύ εύκολη την επέκτασή / τροποποίησή της µε τη χρήση plugins.  
(ΕισαγωγήστηνjQuery, 2013, iDesigner) 

 

3.3.8Plugin 

Ως plug-in, επίσης plugin (ελλ. άρθρωµα), ορίζεται ένα σύστηµα συστατικών κάποιου 
λογισµικού που προσθέτει ιδιαίτερες δυνατότητες σε ένα µεγαλύτερο λογισµικό. Τα plug-in 
χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα σε φυλλοµετρητές για την προβολή video, την ανίχνευση ιών, και 
την επίδειξη νέων τύπων αρχείων. Πολύ γνωστά παραδείγµατα plug-in είναι το Adobe 
FlashPlayer και το QuickTime. 

Τα plug-in είναι εξειδικευµένες µορφές αυτού που αποκαλείται add-on ή πρόσθετο και 
περιλαµβάνει επεκτάσεις ή οπτικά θέµατα.Οι διάφορες διαδικτυακές εφαρµογές υποστηρίζουν 
plug-in για πολλούς λόγους, ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνονται η δυνατότητα άλλων 
προγραµµατιστών να προγραµµατίσουν επιπλέον δυνατότητες κάποιας εφαρµογής, η 
υποστήριξη εύκολης πρόσθεσης νέων χαρακτηριστικών, η µείωση του µεγέθους του πυρήνα 
µιας εφαρµογής και ο διαχωρισµός του πηγαίου κώδικα από της εφαρµογή σε περίπτωση 
ασύµβατων αδειών. (Plug-in, 2012, Βικιπαίδεια) 

3.3.9jQueryCyclePlugin 

Το jQueryCyclePlugin είναι ένα πρόσθετο προβολής σελίδων που υποστηρίζει πολλούς 
διαφορετικούς τύπους εφέ µετάβασης. Υποστηρίζει αυτόµατο σταµάτηµα, αυτόµατη 
προσαρµογή, κουµπιά ενεργοποίησης κ.α. Επίσης υποστηρίζει, αλλά δεν απαιτεί, το 
easingplugin. (jQueryPlugins (bymalsup), 2013, GitHub, Inc.) 

Το plugin παρέχει µια µέθοδο που ονοµάζεται κύκλος (cycle) η οποία ενεργοποιείται 
σε ένα περιεχόµενο στοιχείο. Κάθε στοιχείο-παιδί του περιεχοµένου γίνεται µια σελίδα 
«slide». Οι επιλογές ελέγχουν το πώς και το πότε θα αλλάζουν οι σελίδες «slides». 

Με λίγα λόγια το jQueryCyclePlugin παίρνει κάθε αξιόπιστη οµάδα εµφωλευµένων html 
στοιχείων και τα µετατρέπει σε µια προβολή διαφανειών (slideshow) χρησιµοποιώντας 
διάφορα εφέ jQuery.  

Στο παρακάτω τµήµα κώδικα δίνεται ένα παράδειγµαjQueryCyclePlugin: 

$(function() { 
 
   $('#slideshow').cycle({ 
fx:      'scrollHorz', 
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timeout:  7000, 
prev:    '#prev', 
next:    '#next', 
pager:   '#nav', 
pagerAnchorBuilder: pagerFactory 
    }); 
 
functionpagerFactory(idx, slide) { 
var s = idx>5? ' style="display:none"' : ''; 
return '<li'+s+'><a href="#">'+(idx+1)+'</a></li>'; 
}; 
 
}); 

Στον παραπάνω κώδικα ορίζεται όλη η λειτουργία του slideshow. Το plugin παρέχει 
µια µέθοδο που ονοµάζεται κύκλος (cycle), όπως προαναφέρθηκε. Μέσα σε αυτήν την 
µέθοδο ορίζονται οι διάφορες παράµετροι της λειτουργίας του slideshow, όπως ο τρόπος 
µετάβασης των slides:fx: 'scrollHorz', ο χρόνος αλλαγής τους: timeout: 7000, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε 7 sec, κ.α.  

3.3.10 Xml-Rpc 

Το xml-rpc είναι ένα πρωτόκολλο Κλήσης Αποµακρυσµένης ∆ιαδικασίας που λειτουργεί µέσω 
του διαδικτύου. Ένα µήνυµα xml-rpc είναι ένα HTTP-POST αίτηµα. Το σώµα του αιτήµατος 
είναι σε xml. Μια διαδικασία εκτελείται στον διακοµιστή (server) και η τιµή που επιστρέφει είναι 
επίσης σε µορφή xml. Οι παράµετροι των διαδικασιών µπορεί να είναι αριθµοί, ηµεροµηνίες 
κλπ.Μπορούν επίσης να είναι σύνθετες καταγραφές ή δοµηµένες λίστες. 

Tο XML-RPC βασίζεται στο µοντέλο πελάτη-διακοµιστή και στο πρωτόκολλο HTTP. Ο 

πελάτης στέλνει το όνοµα και τις παραµέτρους της αποµακρυσµένης διαδικασίας σε αίτηµα 

µορφής XML request, και ο διακοµιστής απαντά µε παραµέτρους επιστροφής πάλι σε µορφή 

XML. Το XML-RPC δεν αντιλαµβάνεται αντικείµενα, ούτε µπορεί να επεκτείνει το λεξιλόγιο 

XML. Το XML-RPC επιτρέπει την ολοκλήρωση ετερογενών εφαρµογών που είναι γραµµένες 

σε διαφορετικές γλώσσες, τεχνολογίες ή πλατφόρµες και ανταλλάσσουν απλές δοµές 

δεδοµένων. (XML-RPC και Java,1994 – 2009, Pdplab ) 

Το XML-RPC αποτελείται από τρία τµήµατα:                                                                        

• Μοντέλο δεδοµένων  
Το σύνολο των επιτρεπόµενων τύπων δεδοµένων για τις παραµέτρους των 
διαδικασιών και τα σφάλµατα.  

• ∆οµές αιτηµάτων 
Πρόκειται για εντολές HTTP POST που περιέχουν ονόµατα διαδικασιών και τιµές 
παραµέτρων κλήσης.                                                                          

• ∆οµές απαντήσεων 
Πρόκειται για απαντήσεις HTTP που περιέχουν τιµές παραµέτρων επιστροφής ή 
σφάλµατα. 

Το Μοντέλο δεδοµένων XML-RPC ορίζει τους ακόλουθους τύπους δεδοµένων: int, 
double, Boolean, string, dateTime.iso8601, base64. Οι βασικοί τύποι πάντα περικλείονται 
από στοιχεία value. Μόνο τα strings µπορεί να  περικλείονται σε στοιχεία value χωρίς τα 
στοιχεία string. Οι βασικοί τύποι µπορούν να συνδυαστούν σε σύνθετους τύπους, array και 
struct. Το array παριστά ακολουθιακά αποθηκευµένη πληροφορία, ενώ το struct παριστά 
ζεύγη ονόµατος-τιµής. 

Οι τιµές στο τύπο array περικλείονται από στοιχεία value, array, data. 

Τα αιτήµατα XML-RPC είναι συνδυασµός περιεχοµένου XML και κεφαλίδων HTTP. Το 
περιεχόµενο XML παρέχει πληροφορία για τη διαδικασία που καλείται και τις παραµέτρους 
που απαιτούνται, ενώ οι κεφαλίδες HTTP παρέχουν ένα κέλυφος για την µεταβίβαση του 
περιεχοµένου µέσω του Ιστού. 

Κάθε αίτηµα περιέχει µόνο ένα κείµενο XML, µε αρχικό στοιχείο το methodCall. 
Το methodCall περιέχει ένα στοιχείο methodName και ένα στοιχείο params. 
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Το methodName περιέχει το όνοµα της καλούµενης διαδικασίας, ενώ το params περιέχει τη 
λίστα των παραµέτρων µε τις τιµές τους, δηλαδή στοιχεία value.  

H απάντηση XML-RPC περιέχει µόνο µια παράµετρο. Όµως µε το δεδοµένο οτι η 
παράµετρος επιστροφής µπορεί να είναι array ή struct, µπορούµε να επιστρέψουµε 
πολλαπλές τιµές.  Η απάντηση πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε µια παράµετρο. Στην 
απλούστερη περίπτωση επιστρέφουµε µια τιµή "επιτυχούς εκτέλεσης", πχ µια τιµή 
booleantrue.  

Όπως και τα αιτήµατα, οι απαντήσεις XML-RPC έχουν κεφαλίδες HTTP. Οι 
απαντήσεις χρησιµοποιούν τον κωδικό 200 OK, ακόµη και αν η απάντηση περιέχει µήνυµα 
σφάλµατος.  

Μόλις η απάντηση παραληφθεί από τον πελάτη η σύνδεση XML-RPC κλείνει. Κάθε 
νέο αίτηµα απαιτεί ξεχωριστή σύνδεση XML-RPC. 

Ένας τύπος απάντησης XML-RPC είναι τα σφάλµατα. Αν παρουσιαστεί κάποιο 
πρόβληµα στην επεξεργασία του αιτήµατος από τον διακοµιστή, το 
στοιχείο methodResponse θα περιέχει ένα στοιχείο σφάλµατος αντί του στοιχείου της 
παραµέτρου. Το στοιχείο σφάλµατος έχει και αυτό µια µοναδική τιµή, η οποία δείχνει τι πήγε 
στραβά.  

Η XML - RPC λειτουργεί κωδικοποιώντας τις αιτήσεις RPC σε XML και την αποστολή 
τους σε µια τυπική σύνδεση HTTP σε ένα κοµµάτι server ή ακροατή . Ο ακροατής 
αποκωδικοποιεί η XML , εκτελεί την απαιτούµενη διαδικασία , και στη συνέχεια τα πακέτα 
ανεβάζουν τα αποτελέσµατα σε XML και τα στέλνουν πίσω στον πελάτη . Ο πελάτης 
αποκωδικοποιεί την XML , µετατρέπει τα αποτελέσµατα σε στάνταρ γλωσσικούς τύπους 
δεδοµένων, και συνεχίζει την εκτέλεση . Το σχήµα 1 είναι ένα διάγραµµα που δείχνει µια 
πραγµατική XML - RPC συνοµιλία µεταξύ ενός πελάτη και έναν ακροατή ο οποίος επιστρέφει 
τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής . 

 

 
Σχήµα 4. Η λειτουργία του xmlrpc 
 

Στο παρακάτω τµήµα κώδικα δίνεται ένα παράδειγµαxml-rpc: 
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$this->xmlrpc->request($request); 
        $image_url='localhost/codecarousel3/photos1/noimage.jpg'; 
  if ( ! $this->xmlrpc->send_request()) 
  { 
   echo $this->xmlrpc->display_error();  
  }  
else 
  { 
                               $response = $this->xmlrpc->display_response(); 
    
   foreach ( $response["listings"] as $listingKey => $listingValue) 
   {    
    $this->data["listings"][$listingKey]["key"] = $listingKey; 
if ($listingValue['mainImageURL'] !="") 
    {$this->data["listings"][$listingKey]["photoUrl"] = 
$listingValue['mainImageURL']; 
    } 

Η βιβλιοθήκη Codeigniter περιλαµβάνει την κλάση xml-rpc που έχει την ανωτέρω 
σύνταξη. Όπως και οι άλλες κλάσεις σε Codeigniter, οι xml-rpc και xml-rpcs κλάσεις 
αρχικοποιούνται στον controller µε την εντολή $this->load->library ().  

Στο παράδειγµα ορίζεται το αίτηµα xmlprcrequest. Η επόµενη εντολή, ορίζει την τιµή 
της µεταβλητής image_url, που είναι ένα µονοπάτι (path) µιας εικόνας. 

Στη συνέχεια γίνεται ένας έλεγχος αποστολής request. Σε περίπτωση αποτυχίας εµφανίζεται 
µήνυµα λάθους, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας,  για κάθε στοιχείο της λίστας του πίνακα που 
επιστρέφεται, ορίζονται διάφορες µεταβλητές που παίρνουν αυτά τα στοιχεία.  

3.3.11 Υπηρεσίες Ιστού 

Webservice είναι µια µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ δύο ηλεκτρονικών συσκευών µέσω του 
WorldWideWeb (WWW). Ένα Webservice είναι µια λειτουργία λογισµικού που παρέχεται σε 
µια διεύθυνση δικτύου και µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µια υπηρεσία που είναι πάντα ενεργή 
µε την έννοια του βοηθητικού προγραµµατισµού.  

Τα Webservices είναι µια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρµογές να επικοινωνούν 
µεταξύ τους, ανεξαρτήτως πλατφόρµας και γλώσσας προγραµµατισµού. Ένα Webservice 
είναι µια διεπαφή λογισµικού (softwareinterface) που περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες 
οι οποίες µπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο µέσω πρότυπων µηνυµάτων XML. 
Χρησιµοποιεί πρότυπα βασισµένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει µια λειτουργία 
(operation) προς εκτέλεση και τα δεδοµένα προς ανταλλαγή µε κάποια άλλη εφαρµογή. Μια 
οµάδα από Webservices οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, καθορίζει µια εφαρµογή 
Webservice. 

Τα webservices εκθέτουν χρήσιµη λειτουργικότητα σε χρήστες του διαδικτύου µέσα 
από ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το 
πρωτόκολλο είναι το SOAP (SimpleObject Access Protocol). 

Τα webservices παρέχουν ένα τρόπο να περιγράψουν τις διεπαφές τους µε αρκετή 
λεπτοµέρεια ώστε να επιτρέψουν στο χρήστη τους να χτίσει µια εφαρµογή πελάτη η οποία να 
επικοινωνήσει µαζί τους. Η περιγραφή συνήθως παρέχεται σε ένα έγγραφο XML το οποίο 
ονοµάζεται έγγραφο WSDL (Web ServicesDescriptionLanguage).Τα webservices 
καταχωρούνται ώστε οι δυνητικοί χρήστες να µπορούν να τα βρουν εύκολα. Αυτόγίνεταιµετο 
UDDI (Universal Discovery Description and Integration). 

Τα webservices λοιπόν αποτελούν µία αρχιτεκτονική κατανεµηµένων συστηµάτων 
κατασκευασµένη από πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα τα οποία επικοινωνούν 
µέσω του δικτύου ώστε να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα. Αποτελούνται από ένα σύνολο από 
πρότυπα τα οποία επιτρέπουν στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη (προγραµµατιστές - 
developers) να υλοποιήσουν κατανεµηµένες εφαρµογές (χρησιµοποιώντας διαφορετικά 
εργαλεία από διαφορετικούς προµηθευτές) ώστε να κατασκευάσουν εφαρµογές που 
χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό από ενότητες λογισµικού (softwaremodules) οι οποίες 
καλούνται από συστήµατα που ανήκουν σε διαφορετικά τµήµατα ενός οργανισµού ή σε 
διαφορετικούς οργανισµούς. (Web service, 2013, Wikipedia) 
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Σχήµα 5. Η αρχιτεκτονική του webservice 
 

Όπως είδαµε παραπάνω, η δηµιουργία µιας εφαρµογής περιλαµβάνει πληθώρα 
γλωσσών προγραµµατισµού οι οποίες διαφέρουν από εφαρµογή σε εφαρµογή.Η 
πραγµατοποίηση µιας εφαρµογής όµως δεν εξαρτάται µόνο από τις γλώσσες 
προγραµµατισµού αλλά και από τον προσδιορισµό και την ανάλυση των απαιτήσεων. 

Σε κάθε στάδιο υλοποίησης οι απαιτήσεις διαφέρουν. Ένας τρόπος ελέγχου της 
υλοποίησης της εφαρµογής είναι το αντικειµενοστρεφές µοντέλο RationalUnifiedProcess.  

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.1 Σύντοµη παρουσίαση της RUP 

Το αντικειµενοστρεφές µοντέλο RationalUnifiedProcess έχει αναπτυχθεί από τους 
δηµιουργούς της αντικειµενοστρεφούς γλώσσας µοντελοποίησης UML, τους Booch, 
Rumbaugh και Jacobson(WernerHeijstek , 2010, TheRationalUnifiedProcess) 

Βασίζεται στο µοντέλο του καταρράκτη, αλλά θεωρεί ότι η ανάλυση απαιτήσεων, ο 
σχεδιασµός, η υλοποίηση και ο έλεγχος δεν συµπίπτουν µε χρονικές φάσεις αλλά 
αντιπροσωπεύουν τµήµατα διαδικασίας τα οποία λαµβάνουν χώρα σε διάφορες χρονικές 
φάσεις. 

Η διαδικασία RationalUnifiedProcess αποτελείται από ένα σύνολο οδηγιών σχετικά µε 
τις τεχνικές και οργανωτικές απόψεις της ανάπτυξης λογισµικού. Η διαδικασία αυτή αφορά 
κυρίως στην Ανάλυση Απαιτήσεων και στο Σχεδιασµό.  

Η διαδικασία RationalUnifiedProcess είναι δοµηµένη σε δύο διαστάσεις: 

1) Χρόνο - Χωρισµός του κύκλου ζωής σε φάσεις και επαναλήψειςκαι 
2) Τµήµατα διαδικασίας - Καλά ορισµένες εργασίες.  

Η δόµηση έργου σύµφωνα µε τη διάσταση των τµηµάτων διαδικασίας περιλαµβάνει 
τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1) Σύλληψη απαιτήσεων (Requirementscapture): Μια αφήγηση του τι πρέπει να κάνει το 
σύστηµα. 
2) Ανάλυση και σχεδιασµός (Analysisanddesign): Μια περιγραφή του πώς θα υλοποιηθεί το 
σύστηµα. 
3) Υλοποίηση (Implementation): Η παραγωγή του κώδικα. 
4) Έλεγχος (Test): Η επαλήθευση του συστήµατος. 

4.2 ∆ιαγράµµατα UML 

Η UML ορίζει 9 είδη διαγραµµάτων για να αναπαραστήσει τις διάφορες απόψεις 
µοντελοποίησης. 

 Μερικά από αυτά είναι, τα ∆ιαγράµµατα τάξεων (ClassDiagrams), στα οποία 
αναπαρίσταται µια στατική δοµή των τάξεων και των σχέσεων τους,  τα ∆ιαγράµµατα 
αντικειµένων (ObjectDiagrams) τα οποία αναπαριστούν τα αντικείµενα και τις σχέσεις τους, τα 
∆ιαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης (Usecasediagrams) τα οποία περιγράφουν τη 
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συµπεριφορά ενός συστήµατος από την οπτική γωνία ενός χρήστη, τα ∆ιαγράµµατα σειράς 
(Sequencediagrams) τα οποία αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα από 
µία χρονική άποψη και άλλα τα οποία αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω.  

4.3 Ανάλυση και σχεδιασµός 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα διαγράµµατα σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή αλλά 
και τµήµατα του Codeigniter που µπορούν να αναπαρασταθούν διαγραµµατικά. 

∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης  

Οι περιπτώσεις χρήσης εφευρέθηκαν από τον IvanJacobson(MartinFowler,2006,Εισαγωγή 
στη UML Συνοπτικός οδηγός της πρότυπης γλώσσας µοντελοποίησης αντικειµένων). 
Περιγράφουν τη συµπεριφορά ενός συστήµατος από την οπτική γωνία ενός χρήστη. 
Επιτρέπουν τον ορισµό των ορίων του συστήµατος και του περιβάλλοντος. 

Μία περίπτωση χρήστης αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο είδος χρήσης του 
συστήµατος. Είναι µια εικόνα της λειτουργικότητας ενός συστήµατος το οποίο ενεργοποιείται 
για να ανταποκριθεί σε έναν εξωτερικό ενεργοποιό (actor). 

Το µοντέλο περιπτώσεων χρήσης περιλαµβάνει : 

1) Τις ίδιες τις περιπτώσεις χρήσης 

2) Τους ενεργοποιούς (actors) 

Το σύνολο της λειτουργικότητας ενός δεδοµένου συστήµατος καθορίζεται διαµέσου 
της µελέτης των λειτουργικών απαιτήσεων κάθε ενεργοποιού. Αυτές εκφράζονται µε τις 
περιπτώσεις χρήσης σε µορφή οικογενειακών διεπαφών. Οι ενεργοποιοί συµβολίζονται µε 
ανθρωπάκια που ενεργοποιούν τις περιπτώσεις χρήσης. Οι περιπτώσεις χρήσης 
συµβολίζονται µε ελλείψεις. 

Το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης αναπαριστά τις λειτουργίες του συστήµατος από 
την οπτική γωνία του χρήστη. Περιγράφονται οι ενεργοποιοί του συστήµατος, οι suppliers, οι 
users και οι managers. Οι περιπτώσεις χρήσης προέκυψαν από τον ορισµό του προβλήµατος 
και τη µελέτη του συστήµατος. supplier/suppliers που εφοδιάζουν το σύστηµα µε µη 
επεξεργασµένα δεδοµένα. Στη συνέχεια ο manager/managers επεξεργάζεται τα δεδοµένα και 
τα «ανεβάζει» στο σύστηµα. Τέλος ο user/users έχει πρόσβαση στα επεξεργασµένα 
δεδοµένα. 

Στο παρακάτω διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης αναπαρίσταται η εφαρµογή, όπου ο 
supplier/suppliers εφοδιάζουν το σύστηµα µε µη επεξεργασµένα δεδοµένα. Στη συνέχεια ο 
manager/managers επεξεργάζεται τα δεδοµένα και τα «ανεβάζει» στο σύστηµα. Τέλος ο 
user/users έχει πρόσβαση στα επεξεργασµένα δεδοµένα. 

Σχήµα 6. ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης της εφαρµογής 
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Στο παρακάτω διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης αναπαρίσταται  ο Codeigniter. 
Ο προγραµµατιστής επικοινωνεί µε την εφαρµογή, η οποία περιλαµβάνει το µοντέλο, την 
προβολήκαι τον ελεγκτή. Μέσω του ελεγκτήστέλνεται ένα αίτηµα στον διακοµιστήκαι 
λαµβάνεται µια απάντηση. Τα τελικά δεδοµένα ο χρήστης τα βλέπει µέσω του view. 

 
Σχήµα 7. ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του προγράµµατος 

∆ιάγραµµα τάξεων  

Οι τάξεις αναπαρίστανται ως ορθογώνια τα οποία περιέχουν διαχωρισµούς. Το πρώτο τµήµα 
του ορθογωνίου περιέχει το όνοµα της τάξης, το δεύτερο περιέχει τα χαρακτηριστικά της 
τάξης και το τρίτο τις λειτουργίες της.Στο διάγραµµα τάξεων αναπαρίσταται µια στατική δοµή 
των τάξεων και των σχέσεών τους.Το διάγραµµα των τάξεων ενός συστήµατος είναι ένα 
διάγραµµα δοµής που περιέχει τις κλάσεις µαζί µε τους αντίστοιχους δεσµούς εξάρτησης, 
γενίκευσης και σύνδεσης. Έτσι ένα διάγραµµα κλάσεων µπορεί να απεικονίσει τη χρήση της 
κληρονοµικότητας στο σχεδιασµό µε τη χρήση δεσµών γενίκευσης. 

Στο παρακάτω διάγραµµα τάξεων αναπαρίσταται ο Codeigniter 
Η κλάση controllerµέσω του xmlrpc_client1 επικοινωνεί µε τον serverαλλά και µε το view.  
Τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στο viewµέσω του example1 είναι ορατά στην εφαρµογή. 
Σχήµα 8. ∆ιάγραµµα τάξεων του προγράµµατος 
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∆ιάγραµµα αντικειµένων  

Κάθε αντικείµενο αναπαρίσταται µε ένα ορθογώνιο, το οποίο περιέχει είτε το όνοµα του 
αντικειµένου, είτε το όνοµα και την τάξη του αντικειµένου (χωρισµένα µε άνω και κάτω τελεία), 
ή µόνο την τάξη του αντικειµένου (σε αυτή την περίπτωση το αντικείµενο θεωρείται ότι είναι 
ανώνυµο).Το όνοµα από µόνο του αντιστοιχεί σε ένα ελλιπές µοντέλο, στο οποίο η τάξη του 
αντικειµένου δεν έχει ακόµα καθοριστεί. Η τάξη από µόνη της αποφεύγει την εισαγωγή µη 
απαραίτητων ονοµάτων στα διαγράµµατα, ενώ επιτρέπει την έκφραση γενικών µηχανισµών 
που είναι έγκυροι για πολλά αντικείµενα.  

Ταδιαγράµµατα αντικειµένων αναπαριστούν τα αντικείµενα και τις σχέσεις τους και 
αντιστοιχούν σε απλοποιηµένα διαγράµµατα συνεργασίας αλλά δεν αναπαριστούν µετάδοση 
µηνυµάτων. 

 

Σχήµα 9. ∆ιάγραµµα αντικειµένων του προγράµµατος 

∆ιάγραµµα συνεργασίας 

Τα διαγράµµατα συνεργασίας απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα 
αντικείµενα,χρησιµοποιώντας µία στατική χωρική δοµή, που διευκολύνει την αναπαράσταση 
της συνεργασίας ενός συνόλου αντικειµένων. Τα διαγράµµατα συνεργασίας εκφράζουν τόσο 
το περιβάλλον ενός συνόλου αντικειµένων (µέσω των αντικειµένων και των συνδέσµων) όσο 
και την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε αυτά τα αντικείµενα (αναπαριστώντας εκποµπές 
µηνυµάτων). Αυτά τα διαγράµµατα είναι µία επέκταση των διαγραµµάτων αντικειµένων. 

Ένα διάγραµµα συνεργασίας αναπαριστά τα αντικείµενα, τις συνδέσεις και τις 
αλληλεπιδράσεις.  Πρώτη ενέργεια είναι η παροχή δεδοµένων από τον supplier, η δεύτερη 
ενέργεια είναι η επεξεργασία από τον manager, η τρίτη ενέργεια είναι το ανέβασµα των 
δεδοµένων από τον manager και η τέταρτη και τελευταία είναι η προβολή των δεδοµένων 
στον user. 
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Στο παρακάτω διάγραµµα συνεργασίας αναπαρίσταται η Εφαρµογή. 

Σχήµα 10. ∆ιάγραµµα συνεργασίας της εφαρµογής 

 

Αντίστοιχη αναπαράσταση της λειτουργίας του Codeigniterφαίνεται στο παρακάτω 
διάγραµµα. 

 
Σχήµα 11. ∆ιάγραµµα συνεργασίας του προγράµµατος 
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∆ιάγραµµα σειράς  

Tα διαγράµµατα σειράς αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα από µία 

χρονική άποψη. Σε αντίθεση µε τα διαγράµµατα συνεργασίας, το περιβάλλον των 
αντικειµένων δεν αναπαρίσταται σαφώς. Η αναπαράσταση επικεντρώνεται στην έκφραση των 
αλληλεπιδράσεων. 

Το διάγραµµα σειράς αποτελεί τη χρονική αναπαράσταση των αντικειµένων και των 
αλληλεπιδράσεων τους. Μέσω του ακόλουθου διαγράµµατος είναι εµφανείς οι διάφορες 
λειτουργίες στις οποίες υπόκεινται τα δεδοµένα µε χρονική σειρά. 

Codeigniter 

Πάλι παρουσιάζεται η λειτουργία του Codeigniterµε βάση τη χρονική αναπαράσταση και την 
αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 
 

 
Σχήµα 12. ∆ιάγραµµα σειράς του προγράµµατος 

∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων  

Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων είναι µία παραλλαγή των διαγραµµάτων καταστάσεων 
οργανωµένο σύµφωνα µε ενέργειες, το οποίο στοχεύει κυρίως στην αναπαράσταση της 
εσωτερικής συµπεριφοράς µίας µεθόδου (την υλοποίηση µίας λειτουργίας) ή µίας 
περίπτωσης χρήσης. 

Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων αναπαριστά την κατάσταση εκτέλεσης ενός 
µηχανισµού σαν µία σειρά βηµάτων που οµαδοποιούνται σειριακά σαν παράλληλες 
διακλαδώσεις ροής ελέγχου. Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων µπορεί επίσης να 
αναπαραστήσει αυτή την ακολουθία βηµάτων. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της διαδικαστικής 
φύσης της υλοποίησης των λειτουργιών – στην οποία τα περισσότερα γεγονότα απλά 
ανταποκρίνονται στο τέλος της προηγούµενης δραστηριότητας – δεν είναι απαραίτητο να 
διαχωρίσουµε καταστάσεις, δραστηριότητες, και γεγονότα συστηµατικά. Γι’ αυτό είναι χρήσιµο 
να έχουµε µία απλοποιηµένη αναπαράσταση για την άµεση αναπαράσταση δραστηριοτήτων. 
Σε αυτό το περιβάλλον, µία δραστηριότητα αναπαρίσταται σαν στερεότυπο µίας κατάστασης. 
Μία δραστηριότητα αναπαρίσταται µε ένα στρογγυλεµένο ορθογώνιο, µε τον ίδιο τρόπο όπως 
και οι καταστάσεις, αλλά περισσότερο οβάλ στην εµφάνιση. 
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Το διάγραµµα δραστηριοτήτων αναπαριστά τη συµπεριφορά µιας λειτουργίας ως 
σύνολο ενεργειών. Στο συγκέκριµένο παράδειγµα γίνεται η ανάλυση εύρεσης αγγελίας 
(advert) από ένα χρήστη. 

 
Στο παρακάτω διάγραµµα δραστηριοτήτων αναπαρίσταται η Εφαρµογή. 

Σχήµα 13. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων της εφαρµογής 

 

Σε αυτό το διάγραµµα φαίνεται η διαδικασία κατά την οποία στέλνεται το αίτηµα από τον 
controllerστον serverκαι οι περιπτώσεις σωστών και λάθος κριτηρίων.  

 
Σχήµα 14. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων του προγράµµατος 

 



Κλεισσά Μαρία    Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 

 

 
Ανάπτυξη εφαρµογής για την επικοινωνία µε τη διαδικτυακή υπηρεσία XML-RPC 

35 

∆ιάγραµµα εξαρτηµάτων  

Τα διαγράµµατα εξαρτηµάτων περιγράφουν τµήµατα λογισµικού και τη σχέση τους µε το 
περιβάλλον υλοποίησης. Υποδηλώνουν τις επιλογές που γίνονται κατά τη χρονική στιγµή 
υλοποίησης. 

 Τα εξαρτήµατα αναπαριστούν όλα τα είδη των στοιχείων που αναφέρονται στην 
τµηµατοποίηση των εφαρµογών λογισµικού. Μεταξύ άλλων, αυτά µπορεί να είναι απλά 
αρχεία ή βιβλιοθήκες που «διαβάζονται» και χρησιµοποιούνται δυναµικά. 
Εξ’ ορισµού, κάθε τάξη στο λογικό µοντέλο έχει έναν προσδιορισµό και ένα κυρίως σώµα. Ο 
προσδιορισµός περιέχει το σύστηµα διεπαφής της τάξης, η οποία αναπαρίσταται µε 
τοσυµβολισµό της UML µε ένα µικρό κύκλο που συνδέεται µέσω µιας γραµµής µε το σώµα 
της τάξης. Το σώµα περιέχει την υλοποίηση της ίδιας της τάξης και αναπαρίσταται µε το ίδιο 
το σύµβολο τουεξαρτήµατος. 

 Το διάγραµµα εξαρτηµάτων αναπαριστά τα φυσικά εξαρτήµατα µιας εφαρµογής. 

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται τα φυσικά εξαρτήµατα που αφορούν το 
Codeigniter. 

Σχήµα 15. ∆ιάγραµµα εξαρτηµάτων του προγράµµατος 

 

Με τη βοήθεια του αντικειµενοστρεφούς µοντέλου rationalroseκαι των διαγραµµάτων 
umlαποσαφηνίζεται ο τρόπος υλοποίησης της εφαρµογής καθώς τµηµατοποιείται και είναι πιο 
σωστά καθορισµένες οι λειτουργίες κάθε τµήµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αποφυγή 
λαθών αλλά και την ευκολότερη πρόληψη τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση της υλοποίησης της εφαρµογής. 

4.4Παρουσίαση της εφαρµογής 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστεί η εφαρµογή στη µορφή που την βλέπει ο χρήστης. 
Αρχική σελίδα εφαρµογής. 
Στην αρχική σελίδα φορτώνεται το πρόσθετο παρουσίασης εικόνων όπου υπάρχουν σαν 
προκαθορισµένη επιλογή τα δεδοµένα που αφορούν τις πωλήσεις ακινήτων. Αυτό είναι 
εµφανές από τη διεύθυνση urlόπου αναγράφεται το sale αλλά και από τον τίτλο πάνω από το 
πρόσθετο. 
Ο χρήστης στην αρχική σελίδα έχει τη δυνατότητα να δει τα δεδοµένα που πληρούν τα 
κριτήρια που έχουν δοθεί στον controller.   
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Σχήµα 16. Αρχική σελίδα της εφαρµογής 

 
 
Η προβολή γίνεται µέσω της παρουσίασης εικόνων (slideshow) όπου σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις που έχουν γίνει στο plugin. Γίνεται αυτόµατη εναλλαγή των εικόνων κάθε 7 
δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί µε τη χρήση 
κουµπιών και αριθµηµένων σελίδωνπου βρίσκονται στο κάτω µέρος του πρόσθετου. Τα 
κουµπιά δίνουν την επιλογή να δει την προηγούµενη ή την επόµενη παρουσίαση από αυτή 
που βρίσκεται, ενώ οι σελίδες δίνουν την επιλογή να µεταβεί στην παρουσίαση που επιθυµεί 
αυτόµατα. 
 

 
Σχήµα 17. Πλοήγηση του χρήστη µε αλλαγή σελίδων 
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Στα δεξιά υπάρχουν δύο επιπλέον κουµπιά που δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει 
ποια ακίνητα θα δει σύµφωνα µε το αν είναι προς πώληση ή προς ενοικίαση. 
Με το πάτηµα του forrentαυτόµατα, αλλάζουν τα δεδοµένα του πρόσθετου. 
 

 
Σχήµα 18. Προβολή των δεδοµένων προς ενοικίαση 

 
 
Και σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί µε τα κουµπιά και τις 
αριθµηµένες σελίδες. 
 

 
Σχήµα 19. Μετάβαση του χρήστη σε επόµενη παρουσίαση 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή περιγράφει την ανάλυση, το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
µιας εφαρµογής η οποία αναλαµβάνει την παρουσίαση των δεδοµένων από µια 
κτηµατοµεσιτική διαδικτυακή πύλη. Η ανάκτηση των δεδοµένων γίνεται µε τη χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών (webservices). Η παρουσίαση των δεδοµένων γίνεται µε τη χρήση 
του Jquerycycleplugin, από µια διαδικτυακή βάση. Βασικός στόχος είναι η εµφάνιση 
αποτελεσµάτων της αναζήτησης, σε πραγµατικό χρόνο. 

Απώτερος σκοπός ήταν η κατανόηση και η υλοποίηση µιας κλήσης αποµακρυσµένης 
διαδικασίας.  

Για την υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες, όπως το 
πλαίσιο ανοιχτού λογισµικού Codeigniter που παρέχει ταχεία ανάπτυξη εφαρµογών ιστού και 
χρησιµοποιείται  για την κατασκευή δυναµικών ιστοσελίδων µε PHP. Ο στόχος του είναι να 
επιτρέψει στους προγραµµατιστές να αναπτύξουν εφαρµογές πολύ πιο γρήγορα από ό, τι αν 
έγραφαν τον κώδικα από το µηδέν, παρέχοντας ένα πλούσιο σύνολο των βιβλιοθηκών για τα 
πιο κοινά των καθηκόντων που απαιτούνται, καθώς και ένα απλό περιβάλλον εργασίας. 

Ο Codeigniter χρησιµοποιεί τοπρότυποανάπτυξηςMVC (model-view-controller). 

Ενώ η προβολή και ο ελεγκτής είναι ένα απαραίτητα µέρη της ανάπτυξης στο πλαίσιο 
CodeIgniter, το µοντέλο είναι προαιρετικό. 

Η συγγραφή κώδικα σε τµήµατα παρέχει πολλές δυνατότητες, όπως η διατήρηση του 
κώδικα πιο ξεκάθαρου και ευανάγνωστου, η ευκολία διόρθωσης των λαθών σε κάθε τµήµα 
του κώδικά καθώς και η κατανόηση της λειτουργίας του κάθε τµήµατος. 
Για την δηµιουργία της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν οι γλώσσες Html,PHPκαι Xml-Rpc 
όπου µε αυτό τον τρόπουλοποιήθηκε η κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας. 
Μέσω της xml-rpcέγινε η σύνδεση µε µια διαδικτυακή βάση δεδοµένων, καθώς και η 
διαδικασία αποστολής αιτήµατος από τον πελάτηκαι η αποστολής απάντησης από το 
διακοµιστή. Με αυτόν τον τρόπο συλλέχθηκαν τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην 
εφαρµογή.  

Τα αποτελέσµατα ήταν εµφανή στο χρήστη µέσω του πρόσθετου Jquery. Το 
Jquerycyclepluginείναι ένα πρόσθετο προβολής σελίδων που υποστηρίζει πολλούς 
διαφορετικούς τύπους εφέ µετάβασης. Υποστηρίζει αυτόµατο σταµάτηµα, αυτόµατη 
προσαρµογή, κουµπιά ενεργοποίησης κ.α. Μέσω της εισαγωγής των βιβλιοθηκών που 
παρέχει αλλά και της συγγραφής κώδικα σε JavaScript, διαµορφώθηκε ο τρόπος προβολής 
των σελίδων. 

Πιο αναλυτικά, υπάρχει δυνατότητα να οριστεί ο τρόπος µετάβασης από τη µια σελίδα 
στην άλλη, ο χρόνος αυτόµατης εναλλαγής σελίδων, ο αριθµός σελίδων αλλά και η ύπαρξη 
κουµπιών για εναλλακτική µετάβαση µέσω αυτών. Επιπρόσθετα µέσω του CSS, που 
 είναι µια απλή γλώσσα που µας βοηθάει να ορίσουµε µε  
σαφήνεια και ιδιαίτερη  ευελιξία τον τρόπο µε τονοποίο θα εµφανίζονται τα διάφορα στοιχεία  
στην ιστοσελίδα µας, γίνεται η µορφοποίηση του περιεχοµένου που προβάλλεται στο χρήστη. 

5.1 Περιορισµοί 

Περιορισµός ήταν το γεγονός ότι δεν έγινε χρήση του πιο πρόσφατου πρωτοκόλλου 
JSONRPC - µια «ελαφριά» κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας. Η προδιαγραφή 
(specification) ορίζει διάφορες δοµές δεδοµένων και κανόνες γύρω από την επεξεργασία 
τους. Είναι αγνωστικιστής µεταφοράς (transportagnostic) δηλαδή οι έννοιες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, πάνω από υποδοχές (sockets), µέσω 
HTTP, ή να περνάει διάφορα µηνύµατα σε περιβάλλοντα. Χρησιµοποιεί JSON (RFC 4627), 
για τη µορφή των δεδοµένων αλλά τουXMLPRC επειδή µε το συγκεκριµένο πρωτόκολλο ήταν 
υλοποιηµένο το webservice µε το όποιο επικοινωνούσε η 
εφαρµογή.(MattMorley of MPCMTechnologiesLLC, 2013. JSON-RPC 2.0 Specification) 

Επιπλέον δεν χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνολογίες  AJAX / JSON . Η χρήση της τεχνικής AJAX 

επιτρέπει σε µια ιστοσελίδα να ανανεώνεται ασύγχρονα (asynchronously) ανταλλάσοντας στο 

παρασκήνιο µικρού όγκου δεδοµένα µε τον server επιτρέποντας να ανανεώνονται µέρη της 

ιστοσελίδας (ένα div για παράδειγµα), χωρίς να ανανεώνεται ολόκληρη η σελίδα. 

( ΆκηςΚαργιοφύλλης, 2013. WLEARN) 
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Το JSON από την άλλη πλευρά είναι ένα ελαφρύ πρότυπο ανταλλαγής δεδοµένων. Οι 

τεχνολογίες αυτές δεν ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση της εφαρµογής.  

(Google, 2013,  Εισαγωγή στο Json) 

 

5.2 Βελτιώσεις  

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή θα µπορούσε να επεκταθεί και να υποστεί βελτιώσεις. 

Αρχικά θα µπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα εισόδου του εκάστοτε χρήστη στην εφαρµογή. 

Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την βοήθεια της γλώσσας php. Αρχικά πρέπει να 
δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων όπου θα κρατάει το όνοµα χρήστη και των κωδικό 
εισόδου. 

Στη συνέχεια, αφότου γίνει η σύνδεση της εφαρµογής µε τη βάση, έρχεται το σηµείο 
που ο χρήστης θα κάνει εγγραφή στην εφαρµογή. Τα νέα δεδοµένα θα καταχωρούνται στη 
βάση και έτσι κάθε φορά που ο χρήστης θα κάνει loginθα γίνεται έλεγχος µέσω της 
διαδικασίας select,για το αν τα στοιχεία είναι καταχωρηµένα στη βάση. Αν είναι θα εµφανίζεται 
µήνυµα επιτυχούς σύνδεσης, αν όχι θα εµφανίζεται µήνυµα ανεπιτυχούς σύνδεσης. Επίσης 
θα υπάρχει επιλογή αποσύνδεσης. 

Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης που θα είναι συνδεδεµένος στην εφαρµογή θα 
µπορούσε να έχει πρόσθετες επιλογές. Μια επιλογή θα ήταν η προβολή συναφούς 
περιεχοµένου µε βάση τις πρόσφατες αναζητήσεις του. Επίσης θα µπορούσε να δηµιουργεί 
µια λίστα µε το περιεχόµενο που τον ενδιαφέρει µε σκοπό την προβολή του αργότερα.  

Αυτή η επιλογή θα έκανε την εφαρµογή πιο αποδοτική και θα βοηθούσε τον χρήστη στη 
διαδικασία αναζήτησης περιεχοµένου. 

Μια επιπλέον λειτουργικότητα που θα µπορούσε να προστεθεί είναι η ύπαρξη 
επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης από το χρήστη. Η υπάρχουσα εφαρµογή παρέχει τη 
δυνατότητα επιλογής ενοικίασης ή πώλησης ακινήτου στο χρήστη. Υπάρχουν δύο αντίστοιχα 
κουµπιά, που µε το πάτηµα τους εµφανίζονται είτε τα ακίνητα που είναι προς πώληση είτε 
προς ενοικίαση. Αντίστοιχα θα µπορούσε να γίνεται αναζήτηση µε βάση κάποια επιπλέον 
κριτήρια, όπως τον τύπο ακινήτου, την τιµή και άλλα. 

Ο τρόπος που θα µπορούσε να επιτευχθεί αυτό, όπως και στην περίπτωση της 
αναζήτησης µε βάση την ενοικίαση ή την πώληση, θα ήταν µε την βοήθεια µιας µεταβλητής 
που θα κρατούσε τα δεδοµένα που επιστρέφει η κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας. Στη 
συνέχεια θα δίνεται η επιλογή στο χρήστη να διαλέξει µέσα από µια λίστα δεδοµένων του 
κάθε κριτηρίου (selectbox) και ανάλογα την επιλογή του θα εµφανίζονται τα δεδοµένα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις αναζήτησης. 

Η διαδικασία κριτηρίων µας δίνει την επιλογή µεµονωµένης αλλά και σύνθετης 
αναζήτησης καθώς έχουµε την επιλογή να επιλέξουµε περισσότερα από ένα κριτήρια που 
επιθυµούµε. Με αυτόν τον τρόπο η εφαρµογή θα ήταν πιο λειτουργική και εύχρηστη καθώς ο 
χρήστης θα έβλεπε µόνο τα δεδοµένα που τον ενδιαφέρον σύµφωνα µε την αναζήτηση του 
και έτσι θα ήταν πιο εύκολο να επιλέξει αυτό που πληροί τις ανάγκες του. 
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Αρχείο Controller 

 
<?php 
 
class Xmlrpc_client1 extends CI_Controller { 
 
 public function __construct() 
 { 
  parent::__construct(); 
   
      $this->load->helper(array('form', 'url')); 
   $this->data["baseUrl"] = base_url(); 
   $this->load->library('javascript'); 
 
   
 } 
 
  
  
  
  
  
 function search( $listingType = "sale" ) 
 { 
    
  $this->load->helper('url'); 
  $server_url = site_url('xmlrpc_server'); 
 
  $this->load->library('xmlrpc'); 
  $this->xmlrpc->server('http://webservices.sp-
orfeas.com/mobileDeviceSearch/v1_0', 80); 
  $this->xmlrpc->method('sg_mobile.search'); 
 
       $struct=array( 
       'language'=> 'gr', 
                            'listingType'=> $listingType, 
       'category'=>'residential', 
       'limit'=>'6', 
       'latitudeLow'=> '0.123457', 
       'latitudeHigh'=>'30.123457', 
       'priceLow'=>'10', 
       'priceHigh'=>'1000000', 
       'livingAreaLow'=>'10', 
       'livingAreaHigh'=>'50000', 
       'offset'=>'0', 
       'region'=>'100', 
       'longitudeLow'=>'0.678902', 
       'longitudeHigh'=>'20.678902', 
       'sortBy'=>'rankingScore', 
       'sortOrder'=>'desc', 
        
            ); 
     
           
           
      $request = array ( 
        array( "d3c10e1840823cb941c0a1924", 'string'), 
        array( $struct, 'struct'), 
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      );  
     
  $this->xmlrpc->request($request); 
$image_url='localhost/codecarousel3/photos1/noimage.jpg'; 
  if ( ! $this->xmlrpc->send_request()) 
  { 
   echo $this->xmlrpc->display_error(); 
    
  } 
   
      else 
  { 
    
   $response = $this->xmlrpc->display_response(); 
   //echo "<pre>"; 
   //print_r($response["listings"]); 
   //die(); 
   foreach ( $response["listings"] as $listingKey => $listingValue) 
   {    
    
     
    $this->data["listings"][$listingKey]["key"] = $listingKey; 
     
    if ($listingValue['mainImageURL'] !="") 
    {$this->data["listings"][$listingKey]["photoUrl"] = 
$listingValue['mainImageURL']; 
    } 
    else{ 
     
    $this->data["listings"][$listingKey]["photoUrl"] = base_url() . 
"photos1/noimage.jpg"; 
    } 
    $this->data["listings"][$listingKey]["categ"] = 
$listingValue['category']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["litype"] = 
$listingValue['listingType']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["livarea"] = 
$listingValue['livingArea']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["pric"] = 
$listingValue['price']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["room"] = 
$listingValue['rooms']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["proptype"] = 
$listingValue['propertyType']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["id"] = 
$listingValue['listingID']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["name"] = 
$listingValue['contactName']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["tele"] = 
$listingValue['contactTelephone']; 
    $this->data["listings"][$listingKey]["mail"] = 
$listingValue['contactEmail']; 
   } 
    
   $this->data["listingType"] = ucfirst($listingType); 
    
   
   $this->load->view("example1",$this->data); 
   //echo "<pre>"; 
   //print_r($this->data); 
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      //echo "</pre>"; 
    
  } 
 } 
} 
 

Αρχείο View 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head class="head"> 

 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1253" /> 

<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php echo 
$baseUrl;?>css/slideshow.css" /> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl;?>js/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl;?>js/jquery.cycle.all.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl;?>js/slideshow.js"></script> 

<title> Real estate</title> 

<table border="1" width='100%' valign="top" height="100" 

style="border-width: 2px; 

 border-style:solid ; 

 border-color:#528E90; 

 border-collapse: separate; 

 background-color: #ACD1D2;"> 

<tr>  

<td> 
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<imgsrc="<?php echo $baseUrl;?>photos1/SmurfHouse.jpg" class="smurf" /> 

<imgsrc="<?php echo $baseUrl;?>photos1/logo.jpg" class="stroumf" /> 

 

<h2> 

 Real estate office</h2> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</head> 

<body onload="initialize()"> 

<table border="0"  

style="border-width: 0px; 

 border-style: none; 

 border-collapse: separate; 

 background-color: #E6F6F6;">  

<tr>  

<td width='30%' valign="top" height="50"> 

<br> 

<br> 

<imgsrc="<?php echo $baseUrl;?>photos1/wellcome1.jpg" class="wellcome" /> 

</td> 

<td width='40%' valign="top" height="50" > 

<div class="main"> 
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<h3 style="font-size:20px; color: #c00000; padding-top:60px;">Property for<?php echo 
$listingType ?> 

</h3> 

 

<div id="carousel" class="carousel"> 

<div id="slideshow" class="pics" > 

<?phpforeach ($listings as $listing):?> 

<div class="a" onmouseover="this.style.background='#FAFAD2';"  

onmouseout="this.style.background='#E6F6F6';"> 

 <imgsrc="<?php echo $listing["photoUrl"];?>"  class="thumbnail"/>  

 <p><?php echo $listing["categ"]; ?> 

 <?php echo $listing["litype"]; ?> 

 <?php echo $listing["livarea"].'M&sup2;'; ?></p> 

 <h3><?php echo '&euro; '.$listing["pric"]; ?><br> 

 <?php echo 'Rooms: '.$listing["room"]; ?><br> 

<?php echo 'Type: '.$listing["proptype"]; ?></h3> 

 <h4><?php echo 'Id: '.$listing["id"]; ?><br> 

<?php echo 'Contact Name: '.$listing["name"]; ?><br> 

 <?php echo 'Contact Tlephone: '.$listing["tele"]; ?><br> 

 <?php echo 'Email: '.$listing["mail"]; ?></h4> 

</div> 

<?phpendforeach;?> 

</div> 

<div id="demos"> 



Κλεισσά Μαρία    Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 

 

 
Ανάπτυξη εφαρµογής για την επικοινωνία µε τη διαδικτυακή υπηρεσία XML-RPC 

48 

<div>  

<div id="prev">  

 <a href name="prev" value="Prev" title="previous"> 

 <imgsrc= "<?php echo $baseUrl;?>photos1/back-button1.jpg" width="45" 
height="45"/> 

 </a> 

 </div> 

 <div id="next"> 

 <a href name="next" value="Next" title="next"> 

 <imgsrc= "<?php echo $baseUrl;?>photos1/next_button1.jpg" width="45" 
height="45"/> 

 </a> 

 </div> 

  <ul id="nav"></ul> 

  <br> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</td> 

<td width='30%' valign="top"  align="right" height="50" style="padding-left:20px;"> 

<h3 style="font-size:20px; color: #c00000; padding-top:60px;">Description</h3> 

<h3 style="font-size:17px; text-align:center; top:1px;"> 

Results are derived  
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from a server database. 

In order to see them, 

navigate to the next  

slide with the buttons 

or the page slider.  

You can also choose homes  

for rent or for sale  

by pressing the appropriate  

sign from below. </h3> 

<hr> 

<div class="sale"> 

 

<a href="<?php echo $baseUrl; ?>index.php/xmlrpc_client1/search/sale"> 

<img id="img1"  

src= "<?php echo $baseUrl;?>photos1/sale.jpg" width="100" height="100"/> 

  </a> 

 </div> 

  

 <div class="rent">  

  

  <a href="<?php echo $baseUrl; ?>index.php/xmlrpc_client1/search/rent"> 

  <img id="img2"  

  src= "<?php echo $baseUrl;?>photos1/rent.jpg" width="100" height="100"/> 
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  </a>   

 </div> 

  

</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

ΑρχείοJquery 

// slideshow.js 

 

$(function() { 

 

   $('#slideshow').cycle({ 

fx:      'scrollHorz', 

       timeout:  7000, 

prev:    '#prev', 

       next:    '#next', 

       pager:   '#nav', 

pagerAnchorBuilder: pagerFactory 

    }); 

   function pagerFactory(idx, slide) { 

var s = idx>5? ' style="display:none"' : ''; 
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       return '<li'+s+'><a href="#">'+(idx+1)+'</a></li>'; 

    };    

}); 

Αρχείο CSS 

#nav {padding-left:60px; padding-top:10px} 

#nav li { float: left; list-style: none} 

#nav a { margin: 5px; padding: 3px 5px; border: 2px solid #ccc; background: #F5F5F5;  

text-decoration: none } 

#navli.activeSlide a { background:#FFE4B5; color: black } 

#nav a:focus { outline: none; } 

 

body 

{ 

background-color:#E6F6F6; 

} 

 

.main 

{ 

 

margin:auto; 

padding-left:20px; 

width:300px; 

height: 450px; 
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} 

 

 

.carousel 

{ 

border-width: 5px ; 

border-style: ridge; 

border-color:#CBEEEE; 

} 

 

.pics 

{ 

height: 415px; 

} 

 

.smurf 

{ 

width:100px; 

height:100px; 

padding-left:5px; 

float:left; 

} 
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.stroumf 

{ 

width:300px; 

height:100px; 

padding-left:5px; 

} 

 

.wellcome 

{ 

width:280px; 

height:380px; 

padding-top:50px; 

padding-left:5px; 

float:left; 

} 

 

 

.sale 

{ 

 

float:left;  

 

} 
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.rent 

{ 

 

float:right;  

 

} 

 

.thumbnail  

{ 

padding-left:5px; 

width:280px; 

height:200px; 

} 

 

#prev 

{ 

 

text-decoration:none; 

float:left; 

} 
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#next 

{ 

 

text-decoration:none; 

float:right; 

} 

 

.a   

{ 

 

width:300px; 

float:center; 

padding:2px; 

} 

 

p 

{ 

font-family:Arial; 

font-weight:bold; 

font-size:16px; 

color:#c00000; 

text-align:center; 

} 
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h2 

{ 

padding-top:25px; 

font-family:Arial; 

font-size:20px; 

color: #c00000; 

float:right; 

} 

 

h3 

{ 

font-family:Arial; 

font-size:15px; 

color: #CA0202; 

text-align:center; 

} 

h4 

{ 

font-family:Arial; 

font-size:13px; 

color: #D10C0C; 

text-align:center; 
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} 

 

 




