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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Πρόλογος 

Η έρευνα σχετικά µε τη δοµή και τη λειτουργία των ζωντανών οργανισµών, 

ιδιαίτερα του ίδιου του ανθρώπου, αποτελούσαν ανέκαθεν ένα σηµαντικό 

επιστηµονικό, αλλά και φιλοσοφικό, ζήτηµα. Σήµερα, µε την ανάπτυξη νέων 

επιστηµών, όπως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική Μηχανική, η έρευνα αυτή 

λαµβάνει πλέον συστηµατικό χαρακτήρα. 

Αν και η εµπειρία των επιστηµόνων περιορίζεται στο δεύτερο µισό του τρέχοντος 

αιώνα, η αφοµοίωση των αποτελεσµάτων των ερευνών συχνά ξεπερνά τις 

υπάρχουσες δυνατότητες και γνώσεις σε αρκετούς τοµείς. Ο τεράστιος όγκος 

πληροφοριών που παράγονται από διεθνές πρόγραµµα καταγραφής του ανθρώπινου 

DNA, γνωστό ως Human Genome Project Initiative (Υπουργείο Ενέργειας, ΗΠΑ), 

δηµιουργεί την ανάγκη ενός αποδοτικού τρόπου αποθήκευσης και διαχείρισης των 

πληροφοριών αυτών. 

Όπως είναι φυσικό, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν εν γένει την επιλογή 

για την πραγµατοποίηση αυτών των προοπτικών. Η ταχύτητα και η αξιοπιστία της 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών καθιστά ιδανική την εφαρµογή µεθόδων 

από την (επίσης νέα) Επιστήµη Υπολογιστών για τη διαχείριση και ανάλυση του 

γενετικού υλικού. Η συνθετότητα και η πολυπλοκότητα του προβλήµατος της 

κατανόησης του γενετικού κώδικα, κάτι που αποτελεί απώτερο στόχο των 

επιστηµόνων, είναι εξαιρετικά µεγάλη και έξω από τα όρια των δυνατοτήτων του 

ανθρώπου, κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα στη χρήση τέτοιων ισχυρών εργαλείων για 

την αντιµετώπισή τους. 

Η ανάλυση του γενετικού υλικού µέσω «παραδοσιακών» τεχνικών επεξεργασίας 

δεδοµένων αποδεικνύεται αναποτελεσµατική για παρόµοιου µεγέθους προβλήµατα. 

Αντίθετα, ευρετικές (heuristic) µέθοδοι από τον ευρύτερο τοµέα της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης εφαρµόζονται στην πράξη µε αξιόλογα αποτελέσµατα. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι, όπως και ο ίδιος ο άνθρωπος, χρησιµοποιούν δοµές ελέγχου 

καθοδηγούµενες από τα γεγονότα (data-driven process), ένας πολύ αποδοτικός τρόπος 

επεξεργασίας πολλαπλών περιπτώσεων, ιδιαίτερα σε «αβέβαιο» περιβάλλον. 
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Επίκεντρο των εφαρµογών αυτών είναι µερικά από τα σηµαντικότερα -επιµέρους- 

θέµατα έρευνας, όπως η ανάλυση γενετικών ακολουθιών (DNA), η πρόβλεψη και 

αναπαράσταση πρωτεϊνών, βοηθήµατα αυτόµατης ανάλυσης και επεξεργασίας και η 

εξοµοίωση πραγµατικών βιολογικών συστηµάτων. 

Ειδικά το θέµα της ανάλυσης ακολουθιών DNA και πρόβλεψης (εντοπισµού και 

αναγνώρισης) γονιδίων σε αυτές αποτελεί ζήτηµα µείζονος σηµασίας για την 

κατανόηση των ζωτικών λειτουργιών ενός οργανισµού. Η µελέτη της συσχέτισης των 

γονιδίων µε αντίστοιχες πρωτεϊνες του οργανισµού είναι το σηµαντικότερο ίσως 

πρόβληµα, όσο αφορά τις έρευνες σχετικά στοιχεία κληρονοµικότητας 

(κληροδοτούµενα χαρακτηριστικά, γενετικές ασθένειες, καρκίνος, κτλ.). Είναι 

σηµαντική, λοιπόν, η ύπαρξη ενός αποδοτικού και αξιόπιστου εργαλείου διερεύνησης 

για τον κάθε επιστήµονα που ασχολείται µε παρόµοια γενετικά προβλήµατα. 

 

Λίγα λόγια για την εφαρµογή 

Η εφαρµογή που πραγµατεύεται η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί ένα πρότυπο 

πειραµατικό πρόγραµµα πρόβλεψης γονιδίων σε αλυσίδες νουκλεοτιδίων γενετικού 

DNA. Είναι µια κατανεµηµένη εφαρµογή τύπου πελάτη-εξυπηρέτη, αλλά µε κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσο αφορά στο µοντέλο σχεδίασης και την κατασκευή. 

Συνδυάζει, αφ’ ενός τις υπάρχουσες ανάγκες σχετικά µε το πρόβληµα της πρόβλεψης 

γονιδίων σε ακολουθίες DNA και αφ’ εταίρου τις σύγχρονες τεχνολογικές 

δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και επεξεργασίας των δεδοµένων. 

Το λογισµικό της εφαρµογής έχει υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας ως βάση τη 

γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η γλώσσα αυτή, αν και έχει ιστορία µόλις µερικών 

ετών, αποτελεί την ιδανική λύση για το σύγχρονο περιβάλλον διαδικτυακής 

επικοινωνίας µέσω του Internet και του World Wide Web. Ταυτόχρονα, η ευχρηστία 

και η συµβατότητα που προσφέρεται σε όλα τα υπολογιστικά συστήµατα εξασφαλίζει 

υψηλό βαθµό διαθεσιµότητας και πρακτικής χρήσης από επιστήµονες που 

ασχολούνται µε σχετικά θέµατα. Η συγκεκριµένη εφαρµογή έρχεται να καλύψει ένα 

σηµαντικό κενό στον τοµέα των προγραµµάτων ανάλυσης που χρησιµοποιούνται 

σήµερα από µοριακούς βιολόγους για τη µελέτη γονιδίων και ταυτόχρονα να 

προτείνει ένα εντελώς νέο τρόπο επεξεργασίας, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της 
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σύγχρονης τεχνολογίας όσο αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα 

ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας. 

Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο 

σχετικά µε το ευρύτερο θέµα της χρησιµοποίησης µεθόδων ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας δεδοµένων στη Μοριακή Βιολογία, ενώ το µεγαλύτερο τµήµα της είναι 

αφιερωµένο στην περιγραφή και ανάλυση όλων των σταδίων ανάπτυξης του 

λογισµικού της εφαρµογής. Παρουσιάζονται τα σχέδια του γενικότερου µοντέλου 

κατασκευής και λειτουργίας των επιµέρους προγραµµάτων, αναφέρονται 

πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της εφαρµογής και τις τεχνικές προδιαγραφές, και 

επίσης αναλύονται κάποια ειδικά ζητήµατα σχεδίασης και υλοποίησης της τελικής 

εφαρµογής. 

 

∆οµή εργασίας και οργάνωση της ύλης 

Η ανάγκη αναφοράς σε πολλαπλά θέµατα από διάφορους κλάδους επιστηµών, 

καθώς και η αναλυτική µορφή παρουσίασης όλων των πληροφοριών σχετικά µε την 

ίδια την εφαρµογή, οδήγησε στο διαχωρισµού του συνόλου της ύλης σε ενότητες. Ο 

διαχωρισµός αυτός έγινε µε βάση κυρίως το περιεχόµενο των αντίστοιχων θεµατικών 

ενοτήτων, έχοντας παράλληλα υπόψη τη λογική σύνδεση και την αναγνωσιµότητα 

της εργασίας ως συνόλου, χωρίς δυσκολία από πλευράς του αναγνώστη. 

Η ύλη που περιλαµβάνεται στην εργασία αποτελεί συνοπτική -µόνο- παρουσίαση 

του τεράστιου πραγµατικά όγκου πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν τόσο κατά τη 

συγγραφή της εργασίας, όσο και κατά το στάδιο ανάπτυξης του λογισµικού της 

εφαρµογής. Τα επιµέρους κεφάλαια είναι σχετικά αυτόνοµα και κατά συνέπεια ο 

αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει άµεσα σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα της εργασίας, 

όµως για την εύκολη και πλήρη κατανόηση του περιεχοµένου προτείνεται η 

διαδοχική ανάγνωση όλων των ενοτήτων, µε τη σειρά που παρουσιάζονται. 

Το κύριο µέρος της εργασίας είναι χωρισµένο σε δύο µέρη. Στο πρώτο 

παρουσιάζονται διάφορα θέµατα χρήσιµα για την κατανόηση της ίδιας της 

εφαρµογής, όπως εισαγωγικές έννοιες Βιολογίας, µια σύντοµη παρουσίαση της 

γλώσσας προγραµµατισµού Java, µια εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Συστήµατα, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά µε προγράµµατα ανάλυσης γενετικών πληροφοριών. 
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Η δεύτερη ενότητα, που αποτελεί και το µεγαλύτερο τµήµα της εργασίας, αφορά στη 

σχεδίαση, την υλοποίηση και την τελική µορφή της ίδιας της εφαρµογής. 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι µια σύντοµη εισαγωγή σε βασικές έννοιες Βιολογίας, µε 

επίκεντρο, φυσικά, τη δοµή και τη λειτουργία του γενετικού κώδικα στα κύτταρα 

όλων των ζωντανών οργανισµών. Αναφέρονται έννοιες όπως γενετικό υλικό, 

νουκλεϊκά οξέα, πρωτεϊνες, DNA, χρωµοσώµατα. Επίσης, ένα µεγάλο µέρος του 

κεφαλαίου έχει αφιερωθεί στην παρουσίαση του γενικότερου προβλήµατος 

αναγνώρισης γονιδίων σε αλυσίδες DNA, µέτρα πρόβλεψης και αξιολόγησης, καθώς 

και το σηµερινό στάδιο έρευνας σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή τους. 

Στο δεύτερο περιγράφεται συνοπτικά το -αυτόνοµο- πρόγραµµα ανάλυσης 

(NEURAL) που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη εφαρµογή. ∆ίνονται πληροφορίες, 

τόσο σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του (υλοποιεί κατάλληλα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα), όσο και µε τον τρόπο πρακτικής χρήσης του σε σύγχρονα υπολογιστικά 

συστήµατα. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά τη γλώσσα προγραµµατισµού Java. 

Πέρα από κάποιες ιστορικές πληροφορίες, αναφέρονται έννοιες όπως 

αντικειµενοστραφής σχεδίαση και αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός, ενώ επίσης 

γίνεται σύγκριση µε άλλες -παραδοσιακές- γλώσσες προγραµµατισµού. 

Το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το τελευταίο του πρώτου µέρους της 

εργασίας, είναι αφιερωµένο στα κατανεµηµένα συστήµατα. Η ανάλυση 

επικεντρώνεται, όπως είναι φυσικό, στο µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη και την 

υλοποίησή του χρησιµοποιώντας το πρότυπο του socket interface. Επειδή η 

λειτουργία του µοντέλου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από πρακτικές παραµέτρους, 

γίνεται αναφορά στους τύπους των στοιχειωδών κλήσεων του συστήµατος, καθώς και 

στους τύπους πραγµατοποίησης επικοινωνίας (session, datagram). Τέλος, γίνεται µια 

εκτενής αναφορά στα είδη των εξυπηρετών, κυρίως όσο αφορά τη δυνατότητα 

παράλληλης επεξεργασίας πολλαπλών αιτήσεων, ενώ περιγράφονται κάποιες 

εξελιγµένες παραλλαγές του αρχικού θεωρητικού µοντέλου πελάτη-εξυπηρέτη. 

Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος-πελάτη της 

εφαρµογής. Περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις του 

προγράµµατος, τον τρόπο χρήσης και τις διαδικασίες λειτουργίας, έχοντας πάντοτε 
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ως στόχο τον τελικό χρήστη. Εξηγούνται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας εισαγωγής 

των δεδοµένων και της µορφής παρουσίασης των αποτελεσµάτων της ανάλυσης, 

τόσο περιγραφικά, όσο και µε παραδείγµατα χρήσης του προγράµµατος. 

Το έκτο κεφάλαιο είναι, σε αναλογία µε το προηγούµενο κεφάλαιο, το εγχειρίδιο 

χρήσης του προγράµµατος-εξυπηρέτη της εφαρµογής. Εκτός από τις απαιτήσεις του 

προγράµµατος, αναφέρονται και κάποιες σηµαντικές λεπτοµέρειες σχετικά µε την 

εγκατάσταση, µια και αυτό το κοµµάτι (εξυπηρέτης) της εφαρµογής είναι το πιο 

πολύπλοκο. Παρουσιάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή διαµόρφωση 

των παραµέτρων λειτουργίας και της πολιτικής εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ 

επίσης υπάρχει µια σύντοµη αναφορά στα βοηθητικά προγράµµατα διαχείρισης που 

χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε το κύριο πρόγραµµα του εξυπηρέτη. Τέλος, 

υπάρχουν πρακτικά παραδείγµατα λειτουργίας και διαχείρισης του προγράµµατος. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο υπάρχει µια εκτενής αναφορά στην πρωτότυπη βιβλιοθήκη 

κλάσεων, η οποία υλοποιεί στην ουσία ολόκληρη την εφαρµογή. Αν και η βιβλιοθήκη 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ’ αρχής για την υποστήριξη της συγκεκριµένης 

εφαρµογής, η σχεδίαση έγινε µε τέτοιο τρόπο, ώστε πολλές από τις κλάσεις να είναι 

γενικού χαρακτήρα και να µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν σε άλλες εφαρµογές. 

Επίσης, περιγράφονται κλάσεις οι οποίες, αν και δεν χρησιµοποιούνται από την 

τρέχουσα έκδοση της εφαρµογής, εν τούτοις υλοποιούν σε µεγάλο βαθµό κάποιες 

πρόσθετες δυνατότητες, συµβάλλοντας έτσι στην επεκτασιµότητα ολόκληρου του 

πακέτου της εφαρµογής. 

Το όγδοο κεφάλαιο αποτελεί µια συλλογή ειδικών θεµάτων σχεδίασης σχετικά µε 

το λογισµικό της εφαρµογής. Εκτός από την παρουσίαση των διαγραµµάτων 

καταστάσεων των προγραµµάτων πελάτη και εξυπηρέτη, λεπτοµερής αναφορά 

γίνεται σχετικά µε τη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας τους σε επίπεδο εσωτερικής 

σχεδίασης. Επίσης, περιγράφονται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (επίπεδο εφαρµογής) 

που χρησιµοποιούνται, η διασύνδεση µε το λειτουργικό σύστηµα και η προσωρινή 

µνήµη αποθήκευσης. Εκτενής αναφορά γίνεται στην αρχική σχεδίαση του εξυπηρέτη 

ως ταυτόχρονου µε ειδικά διαµορφωµένης ουράς αναµονής µε προτεραιότητες 

(επιλογή αλγορίθµου δροµολόγησης αιτήσεων), τα πρακτικά προβλήµατα που 

εµφανίστηκαν κατά την υλοποίηση και το τελικό (περιορισµένο) µοντέλο που τελικά 

υιοθετήθηκε. Το κεφάλαιο κλείνει µε µια αναφορά σε θέµατα ασφάλειας, καθώς 
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επίσης και στις δυνατότητες επέκτασης της τρέχουσας εφαρµογής σε ολοκληρωµένο 

σύστηµα ανάλυσης, χωρίς τη χρήση εξωτερικών προγραµµάτων. 

Το ένατο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται σε διάφορες πληροφορίες τεχνικής 

φύσεως, σχετικά µε τις προδιαγραφές της τελικής εφαρµογής. Αναφέρονται 

αναλυτικά τα υπολογιστικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως πλατφόρµες 

ανάπτυξης και αξιολόγησης των τελικών προγραµµάτων, καθώς επίσης και τα πακέτα 

λογισµικού που χρησιµοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της εφαρµογής. Το 

κεφάλαιο κλείνει µε µια µικρή αναφορά σε πρακτικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης και 

χρήσης του πακέτου της εφαρµογής στα παραπάνω υπολογιστικά συστήµατα. 

Τέλος, ως παραρτήµατα, υπάρχουν τα αναλυτικά ∆ιαγράµµατα Ροής ∆εδοµένων 

του µοντέλου λειτουργίας, καθώς και τα ιεραρχικά διαγράµµατα κλάσεων και 

αντικειµένων που χρησιµοποιεί η εφαρµογή. Τα ∆Ρ∆ αποτελούν ένα τυποποιηµένο 

τρόπο παρουσίασης της όλης λειτουργίας, ενώ τα ιεραρχικά διαγράµµατα 

αντικειµένων παρουσιάζουν την εσωτερική δοµή ολόκληρου του πακέτου 

λογισµικού. 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί πτυχιακή διατριβή µε θέµα: «Σχεδιασµός σε JAVA ενός 

γραφικού περιβάλλοντος για ανάλυση ακολουθιών DNA», που εκπονήθηκε υπό την 

επίβλεψη του κ. ∆ηµήτρη Καρρά, στα πλαίσια του οδηγού σπουδών (προπτυχιακό 

επίπεδο) του Τµήµατος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στην περίοδο από τον Οκτώβριο του 1996 έως τον 

Οκτώβριο του 1997. 

 



 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ - Α’ 

 

Η πρώτη ενότητα της εργασίας αφορά στο απαραίτητο 

θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση του προβλήµατος 

και την προσέγγισή του µέσω αυτοµατοποιηµένων µεθόδων. 

Στα τέσσερα κεφάλαια αυτού του µέρους αναφέρονται 

χρήσιµες θεωρητικές ενότητες σχετικά µε εισαγωγικές 

έννοιες Βιολογίας και Κατανεµηµένων Υπολογιστικών 

Συστηµάτων, καθώς και πιο πρακτικά θέµατα, όπως τα 

απαραίτητα πακέτα λογισµικού και η γλώσσα 

προγραµµατισµού που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση 

της τελικής εφαρµογής. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 

Ανάλυση ακολουθιών DNA και πρόβλεψη γονιδίων 

 

 

 

1.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1.1.1  Το κύτταρο και οι βασικές οργανικές λειτουργίες 

Η µικρότερη µονάδα ζωής, σύµφωνα µε την Κυτταρική Θεωρία, είναι το κύτταρο. 

Κάθε ζωντανός οργανισµός, µε εξαίρεση τους ιούς, αποτελείται από ένα 

(µονοκύτταρος) ή περισσότερα (πολυκύτταρος) κύτταρα. Αν και αποτελούν την 

ελάχιστη µονάδα ζωής, τα κύτταρα έχουν πολύπλοκη λειτουργία και δοµή, που 

περιλαµβάνει από 3000 έως και 6000 είδη χηµικών ενώσεων. Τα µικρότερα κύτταρα 

είναι τα βακτήρια και ιδιαίτερα τα µυκοπλάσµατα, τα οποία έχουν µέγεθος 0.1µm 

(1µm=10-6m), ενώ τα τυπικά κύτταρα έχουν µέγεθος της τάξης από 10µm έως 100µm. 

Υπάρχουν δύο είδη κυττάρων: τα κύτταρα των «προκαρυωτικών» και τα κύτταρα 

των «ευκαρυωτικών» οργανισµών. Προκαρυωτικά είναι τα βακτήρια και τα 

κυανοφύκη, οργανισµοί σχετικά πρωτόγονοι χωρίς σχηµατισµένο πυρήνα. Αντίθετα, 

τα κύτταρα των ευκαρυωτικών οργανισµών είναι πιο πολύπλοκα και έχουν 

σχηµατισµένο πυρήνα. 

Η γενική δοµή του κυττάρου περιλαµβάνει την κυτταρική µεµβράνη, το 

κυτταρόπλασµα και τον πυρήνα: 

• Η κυτταρική µεµβράνη διαχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον του και 

ελέγχει την είσοδο και την έξοδο ουσιών από το κυτταρόπλασµα 

(«εκλεκτική διέλευση ουσιών»). Αποτελείται, ανάλογα µε το είδος του 

οργανισµού (ζωικός ή φυτικός), από φωσφορολιπίδια, υδατάνθρακες και 
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πρωτεϊνες και έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα γειτονικά του 

κύτταρα, µέσω ερεθισµάτων που δέχεται από το περιβάλλον. Στα φυτικά 

κύτταρα η κυτταρική µεµβράνη περιβάλλεται από το κυτταρικό τοίχωµα 

που αποτελείται από κυτταρίνη. 

• Το κυτταρόπλασµα αποτελεί τον κορµό του κυττάρου. Έχει την όψη 

παχύρευστης οµοιογενούς ύλης που διατρέχεται από δίκτυο καναλιών, το 

ενδοπλασµατικό δίκτυο. Μέρος του δικτύου αυτού επικοινωνεί µε την 

κυτταρική µεµβράνη. Στα άκρα των καναλιών υπάρχουν µικρά 

οργανίδια, τα ριβοσώµατα, που έχουν ως αποστολή τη σύνθεση 

πρωτεϊνών. Άλλα σηµαντικά οργανίδια του κυττάρου είναι τα 

µιτοχόνδρια (αναπνοή κυττάρου), τα πλαστίδια (χλωροπλάστες, 

ελαιοπλάστες, αµυλοπλάστες, χρωµοπλάστες), τα λυσοσώµατα 

(διάσπαση ουσιών µε ένζυµα), τα χυµοτόπια (διαλύµατα οργανικών και 

ανόργανων ουσιών σε νερό) και τα στοιχεία Golgi (τροποποίηση 

πρωτεϊνών, παραγωγή κυτταρικής µεµβράνης). 

• Ο πυρήνας είναι ίσως το πιο σηµαντικό οργανίδιο του κυττάρου. 

Αποτελείται από την πυρηνική µεµβράνη και τον πυρηνίσκο, ο οποίος 

περιλαµβάνει το γενετικό υλικό. 

Ανάλογα µε το είδος του οργανισµού (προκαρυωτικός ή ευκαρυωτικός, ζωικός ή 

φυτικός) το κύτταρο περιλαµβάνει µερικά από τα είδη των οργανιδίων. Για 

παράδειγµα, µόνο τα ζωικά κύτταρα περιλαµβάνουν ένα οργανίδιο που ονοµάζεται 

κεντρόσωµα. 

Η εσωτερική δοµή του κυττάρου περιλαµβάνει, επίσης, ένα σύνολο από 

εσωτερικές µεµβράνες που έχουν ως σκοπό τη διαµερισµατοποίηση και την 

ανοµοιοµέρεια, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συνολική κυτταρική επιφάνεια πάνω 

στην οποία πραγµατοποιούνται διάφορες χηµικές αντιδράσεις. 

Το κύτταρο είναι ικανό για την αυτόνοµη εκτέλεση όλων των βασικών οργανικών 

λειτουργιών, όπως η λήψη θρεπτικών ουσιών (φαγοκύτωση, πινοκύτωση), η αναπνοή, 

η µίτωση (διαίρεση και πολλαπλασιασµός), κτλ. Ως βασική µονάδα ενέργειας για τις 

λειτουργίες του κυττάρου χρησιµοποιούνται µόρια φωσφορικών ενώσεων και 

συγκεκριµένα η διφωσφορική (ADP) και η τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP). Η 
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δέσµευση ενός επιπλέον ατόµου φωσφόρου στο µόριο ADP το µετατρέπει σε µόριο 

ATP. Ο δεσµός αυτός περιλαµβάνει σηµαντικό ποσό ενέργειας, διαθέσιµο άµεσα από 

το κύτταρο για την εκτέλεση των οργανικών λειτουργιών. 

Το τµήµα του µεταβολισµού που αφορά στις χηµικές διεργασίες δέσµευσης 

ενέργειας ονοµάζεται αναβολισµός (µετατροπή απλών µορίων σε σύνθετα, µε 

απορρόφηση ενέργειας). Αντίθετα, το τµήµα του µεταβολισµού που αφορά στις 

χηµικές διεργασίες κατανάλωσης ενέργειας ονοµάζεται καταβολισµός (διάσπαση 

σύνθετων µορίων σε απλά, µε απελευθέρωση ενέργειας). 

Οι ετερότροφοι οργανισµοί (όπως ο άνθρωπος) παράγουν τα δοµικά στοιχεία και 

την ενέργεια που χρειάζονται από πολυµερείς ενώσεις που λαµβάνει µέσω της 

τροφής. Αντίθετα, οι αυτότροφοι οργανισµοί (όπως τα φυτά) κατασκευάζουν τα 

συστατικά αυτά µέσω αυτόνοµων οργανικών λειτουργιών (φωτοσύνθεση). Για την 

παραγωγή ενέργειας οι ανώτεροι οργανισµοί χρησιµοποιούν πιο σύνθετα οργανικά 

µόρια, όπως γλυκόζη ή πολυµερή (υδατάνθρακες). 

 

1.1.2  Ο πυρήνας του κυττάρου και το γενετικό υλικό 

Ο πυρήνας είναι το πιο σηµαντικό οργανίδιο του κυττάρου. Κύτταρα χωρίς 

πυρήνα δεν είναι ικανά να επιβιώσουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Παράδειγµα 

αποτελούν τα ερυθρά αιµοσφαίρια του αίµατος, το οποία αν και προέρχονται από 

κύτταρα µε πυρήνα, τα ίδια δεν έχουν και ο µέσος χρόνος ζωής τους είναι 120 ηµέρες. 

 Η µεγάλη σηµασία του πυρήνα οφείλεται στο γεγονός ότι περιέχει το γενετικό 

υλικό του κυττάρου, απαραίτητο για την ανάπτυξη και το συντονισµό της λειτουργίας 

ολόκληρου του οργανισµού. Το γενετικό υλικό αποτελείται από ένα σύνολο 

σωµάτιων, τα χρωµοσώµατα, τα οποία διακρίνονται σαφώς µόνο κατά το στάδιο της 

διαίρεσης του κυττάρου. Το όνοµά τους οφείλεται στο γεγονός ότι µε κατάλληλες 

χρωστικές ουσίες είναι δυνατό να χρωµατιστούν έντονα. Τα χρωµοσώµατα 

αποτελούνται από µόρια νουκλεϊκού οξέος DNA και πρωτεϊνες.  

 

 

1.1.3  Νουκλεϊκά οξέα και πρωτεϊνες 
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Τα νουκλεϊκά οξέα αποτελούν βασικό παράγοντα σε όλες τις οργανικές 

λειτουργίες. Είναι µεγάλα οργανικά µόρια των οποίων βασική µονάδα αποτελούν τα 

νουκλεοτίδια. Τα νουκλεοτίδια περιλαµβάνουν φωσφωρικό οξύ και ένα 

νουκλεοσίδιο, το οποίο µε τη σειρά του αποτελείται από πεντοξύ και οργανική βάση. 

Κύριο χαρακτηριστικό των νουκλεοτιδίων είναι ότι ενώνονται µεταξύ τους σε σειρά 

και σχηµατίζουν µεγάλες σε µήκος αλυσίδες. Αν και στο κύτταρο υπάρχουν χιλιάδες 

είδη νουκλεϊκών οξέων, δύο είναι οι σηµαντικότερες κατηγορίες: το DNA 

(deoxyribonucleic acid, δεσοξυριβοζονουκλεϊκό οξύ) και το RNA (ribonucleic acid, 

ριβοζονουκλεϊκό οξύ).  

Οι πρωτεϊνες αποτελούν οργανικές ενώσεις πολλαπλής σηµασίας για το κύτταρο. 

Χρησιµοποιούνται τόσο ως ένζυµα που ρυθµίζουν διάφορες χηµικές αντιδράσεις, όσο 

και ως δοµικά υλικά. Κάθε πρωτεϊνη χαρακτηρίζεται από τον αριθµό των αµινοξέων 

που την αποτελούν (από 50 και πάνω), το είδος τους και τη σειρά διαδοχής τους. 

Αµινοξέα ονοµάζονται οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις που περιέχουν από ένα ή 

περισσότερα καρβοξύλια (-COOH) και αµινοµάδες (-NH2). Τα αµινοξέα έχουν την 

ιδιότητα να συνδέονται διαδοχικά µεταξύ τους µε ειδικούς δεσµούς, σχηµατίζοντας 

αλυσίδες αµινοξέων. Οι αλυσίδες αυτές είναι προϊόντα της συµπύκνωσης ή 

πολυσυµπύκνωσης αµινοξέων και τα προϊόντα είναι πεπτίδια ή πρωτεϊνες αντίστοιχα. 

Για την κατασκευή των αλυσίδων χρησιµοποιούνται µόνο 20 διαφορετικά είδη 

αµινοξέων, των οποίων η γραµµική διαφοροποίηση δηµιουργεί όλα τα είδη των 

πρωτεϊνών. 

 

1.1.4  DNA και χρωµοσώµατα 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα χρωµοσώµατα αποτελούνται από πρωτεϊνες 

(ιστόνες και όξινες πρωτεϊνες) και νουκλεϊκά οξέα. Το νουκλεϊκό οξύ που αποτελεί τη 

βάση του γενετικού υλικού είναι το DNA (deoxyribonucleic acid, 

δεσοξυριβοζονουκλεϊκό οξύ), του οποίου η ακολουθία νουκλεοτιδίων περιέχει τη 

γενετική πληροφορία. Κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από το κεντρόµερο, ένα τµήµα 

στο κέντρο που βοηθά στην κίνησή του κατά τη διαδικασία της διαίρεσης, και ένα ή 

δύο βραχίονες που στην ουσία είναι η περιελιγµένη αλυσίδα του µορίου του DNA.  



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ DNA ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ 
 

- 12 - 

Όλα τα κύτταρα σε έναν οργανισµό περιλαµβάνουν το ίδιο αριθµό 

χρωµοσωµάτων, ο οποίος χαρακτηρίζει τον οργανισµό αυτό. Αυτό σηµαίνει πως κάθε 

κύτταρο του οργανισµού περιέχει όλη τη γενετική πληροφορία που είναι απαραίτητη 

για τη σωστή λειτουργία του, και που είναι κωδικοποιηµένη στα χρωµοσώµατα του 

κυττάρου. Ο αριθµός των χρωµοσωµάτων ποικίλλει ανάµεσα στα είδη των 

οργανισµών (µερικές φορές ακόµη και ανάµεσα στα φύλα) από 2 έως και 150. Ο 

τυπικός αριθµός χρωµοσωµάτων είναι λίγες δεκάδες ή ακόµη λιγότερο, ενώ ο 

ανθρώπινος οργανισµός περιέχει 46 διαφορετικά χρωµοσώµατα (σε 23 ζευγάρια 

οµόλογων χρωµοσωµάτων), σε κάθε κύτταρό του. 

Τα µόρια DNA των χρωµοσωµάτων χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα του 

αυτοπολλαπλασιασµού. Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες και παρουσία µιας σειράς 

χηµικών παραγόντων, είναι ικανά να δηµιουργήσουν πιστά αντίγραφα του εαυτού 

τους. Το DNA χρησιµοποιεί ως δοµικούς λίθους µονάχα 4 είδη νουκλεοτιδίων: 

αδενίνη (A), κυτοσίνη (C), γουανίνη (G) και θυµίνη (Τ) (στο µόριο RNA αντί της 

θυµίνης υπάρχει η ουρακίλη (U)). Τα τέσσερα αυτά νουκλεοτίδια αποτελούν τη βάση 

του γενετικού κώδικα µέσω του οποίου η γενετική πληροφορία αποθηκεύεται στο 

µόριο DNA του κάθε χρωµοσώµατος. 

Στην πραγµατικότητα το κάθε µόριο DNA αποτελείται, όχι από µία, αλλά από δύο 

αλυσίδες, οι οποίες περιελίσσονται ελικοειδώς η µία γύρω από την άλλη και από τον 

εαυτό τους. Οι αλυσίδες συνδέονται ενώνοντας τα αντίστοιχα νουκλεοτίδια µεταξύ 

τους. Τα τέσσερα βασικά νουκλεοτίδια δεν µπορούν να συνδεθούν αυθαίρετα αλλά 

µόνο σε συγκεκριµένα ζευγάρια, τα οποία είναι: A-G και C-T (ή C-U αντίστοιχα στο 

RNA). Η ιδιότητα αυτή καθιστά δυνατή τη δηµιουργία πανοµοιότυπων αντιγράφων 

του µορίου DNA. Κατά τη διαίρεση του κυττάρου, οι αλυσίδες του DNA σε κάθε 

χρωµόσωµα χωρίζονται στα δύο τµήµατά τους, στα οποία προσαρµόζονται οι 

συµπληρωµατικές αλυσίδες RNA. Τα RNA µόρια χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για 

την κατασκευή των δύο τµηµάτων της τελικής αλυσίδας του νέου µορίου 

(αντιγράφου) DNA. 
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1.1.5  Γενετικός κώδικας 

Η συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στη δοµή των πρωτεϊνών και των µορίων 

DNA δεν είναι τυχαία. Η σειρά διαδοχής των νουκλεοτιδίων στο µόριο DNA 

καθορίζει ακριβώς τη σειρά διαδοχής των αµινοξέων στην αντίστοιχη πρωτεϊνη. Τα 

µόρια DNA που υπάρχουν στα χρωµοσώµατα του κάθε κυττάρου δρουν ως πρότυπα 

κατασκευής πρωτεϊνών, οι οποίες λειτουργούν ως ένζυµα ρυθµίζοντας το σύνολο των 

χηµικών διεργασιών στο κύτταρο. 

Η διαδικασία κατασκευής των πρωτεϊνών µε  αυτό τον τρόπο είναι αρκετά 

περίπλοκη. Η διαδοχή των νουκλεοτιδίων στο µόριο του DNA αποτελεί τον γενετικό 

κώδικα, σύµφωνα µε τον οποίο κωδικοποιείται ο τρόπος κατασκευής των πρωτεϊνών 

του οργανισµού. Ο γενετικός κώδικας είναι στην ουσία ένας τρόπος κωδικοποίησης 

της γενετικής πληροφορίας σε ακολουθίες «συµβόλων», χρησιµοποιώντας ένα 

«αλφάβητο» σύνολο 20 στοιχείων. Στο γενετικό κώδικα καθορίζεται η αντιστοιχία 

«βάσεων» (τριάδα νουκλεοτιδίων - codon) µε αµινοξέα, καθώς επίσης και σύµβολα 

τερµατισµού της ακολουθίας. Επειδή οι πιθανοί συνδυασµοί των νουκλεοτιδίων σε 

τριάδες είναι 43=64, ενώ τα αµινοξέα είναι µόνο 20, υπάρχουν πολλές επαναλήψεις, 

δηλαδή κωδικοποίηση του ίδιου αµινοξέος µε πολλαπλούς τρόπους.  

Για τη χρήση του γενετικού κώδικα στην πράξη απαιτούνται µια σειρά από άλλες 

δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως η συγκέντρωση των δοµικών στοιχείων 

(αµινοξέων), η µεταφορά και εναπόθεση, η «µετάφραση» του µηνύµατος του 

γενετικού κώδικα. Για τις διαδικασίες αυτές χρησιµοποιείται ένα άλλο είδος 

νουκλεϊκού οξέος, το RNA. Μόρια RNA είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία 

αντιγραφής του γενετικού µηνύµατος και την κατασκευή των απαραίτητων ενζύµων 

(πρωτεϊνών) από βασικά δοµικά στοιχεία (αµινοξέα). Άλλα µόρια RNA, 

λειτουργώντας κατά παρόµοιο τρόπο, αντιγράφουν την αλυσίδα των νουκλεοτιδίων 

του DNA των χρωµοσωµάτων κατά τη διαίρεση του κυττάρου. Υπάρχουν τρεις 

σηµαντικές κατηγορίες µορίων RNA: αγγελιοφόρο-mRNA (φορέας του γενετικού 

µηνύµατος), µεταφορέας-tRNA (µεταφορέας αµινοξέων) και ριβοσωµατικό-rRNA 

(συστατικό ριβοσωµάτων). 

Ο γενετικός κώδικας επιτρέπει την κωδικοποίηση, αποθήκευση, µεταφορά και 

µετάδοση (κληρονοµικότητα) των χαρακτηριστικών και των βασικών οργανικών 

λειτουργιών κάθε οργανισµού µε συστηµατικό τρόπο. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται 
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στα γονίδια, τις περιοχές των χρωµοσωµάτων που τα καθορίζουν. Κάθε γονίδιο 

αφορά συγκεκριµένες πρωτεϊνες, που καθορίζουν επίσης συγκεκριµένες λειτουργίες 

και χαρακτηριστικά του οργανισµού.  

 

↑1αρ., 
2→, 3δ.↓ T, U C A G  

 

T, U 

Phe(F) 

Phe(F) 

Leu(L) 

Leu(L) 

Ser(S) 

Ser(S) 

Ser(S) 

Ser(S) 

Tyr(Y) 

Tyr(Y) 

TERM 

TERM 

Cys(C) 

Cys(C) 

TERM 

Trp(W) 

T,U 

C 

A 

G 

 

C 

Leu(L) 

Leu(L) 

Leu(L) 

Leu(L) 

Pro(P) 

Pro(P) 

Pro(P) 

Pro(P) 

His(H) 

His(H) 

Gln(Q) 

Gln(Q) 

Arg(R) 

Arg(R) 

Arg(R) 

Arg(R) 

T,U 

C 

A 

G 

 

A 

Ile(I) 

Ile(I) 

Ile(I) 

Met(M) 

Thr(T) 

Thr(T) 

Thr(T) 

Thr(T) 

Asn(N) 

Asn(N) 

Lys(K) 

Lys(K) 

Ser(S) 

Ser(S) 

Arg(R) 

Arg(R) 

T,U 

C 

A 

G 

 

G 

Val(V) 

Val(V) 

Val(V) 

Val(V) 

Ala(A) 

Ala(A) 

Ala(A) 

Ala(A) 

Asp(D) 

Asp(D) 

Glu(E) 

Glu(E) 

Gly(G) 

Gly(G) 

Gly(G) 

Gly(G) 

T,U 

C 

A 

G 

 

Σχήµα 1.1: Ο Γενετικός Κώδικας (σειρά ανάγνωσης: ↑1αρ., 2→, 3δ.↓). 

 

 

1.2  ΑΝAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

1.2.1  Exons, Introns και οργανικές λειτουργίες 

Στα περισσότερα ευκαρυωτικά κύτταρα η αλυσίδα DNA περιλαµβάνει περιοχές οι 

οποίες στην πράξη δε χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση κάποιας πρωτεϊνης. Οι 

περιοχές αυτές ονοµάζονται introns και θεωρείται πως δεν περιέχουν ουσιαστικής 

σηµασίας γενετικές πληροφορίες. Αντίθετα, οι περιοχές που περιέχουν σηµαντικές 
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γενετικές πληροφορίες και χρησιµοποιούνται στη σύνθεση πρωτεϊνών ονοµάζονται 

exons. Το ποσοστό των χρήσιµων τµηµάτων πληροφορίας (exons) σε µια τυπική 

αλυσίδα DNA είναι περίπου 5%. 

Γενικά, οι exon περιοχές στην αλυσίδα DNA αντιστοιχούν σε πρωτεϊνες που 

χρησιµοποιεί το κύτταρο. Η ακριβής, όµως, αντιστοίχηση των πρωτεϊνών σε τµήµατα 

της αλυσίδας αποτελεί ένα δύσκολο πρόβληµα. Εκτός του γεγονότος ότι συχνά δεν 

είναι γνωστό το ακριβές σηµείο έναρξης ή τερµατισµού µιας exon περιοχής, 

δηµιουργείται το πρόβληµα «µετάφρασης» των codons (τριάδων νουκλεοτιδίων).  

Κάθε πρωτεϊνη καθορίζεται από µια ακολουθία, ενώ κάθε codon καθορίζεται από 

µια τριάδα νουκλεοτιδίων. Όµως, στο µόριο DNA τα νουκλεοτίδια δε διακρίνονται ως 

τριάδες αλλά ως µια συνεχόµενη αλυσίδα απλών νουκλεοτιδίων. Έτσι, δηµιουργείται 

το πρόβληµα του τρόπου διαχωρισµού τους σε codons, µια και όλες οι δυνατές 

επιλογές δίνουν συνήθως αποδεκτά αποτελέσµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι 

και ορθές. Το πρόβληµα αυτό είναι παρόµοιο µε την αποκωδικοποίηση ασύγχρονης 

ροής δυαδικών ψηφίων σε byte πληροφορίας. 

Κάθε επιλογή ανάλυσης-µετάφρασης ονοµάζεται reading frame, ενώ κάθε 

παρόµοιο frame µε µήκος αρκετό ώστε να περιλαµβάνει την κωδικοποίηση κάποιας 

πρωτεϊνης και επιπλέον δεν περιέχει codon τερµατισµού, ονοµάζεται open reading 

frame (ORF). Σε πολλές περιπτώσεις χρωµοσώµατα οργανισµών περιλαµβάνουν 

επικαλυπτόµενα τµήµατα ORF, έτσι η λανθασµένη µετάφραση του κώδικα σε ένα 

σηµείο µπορεί να προκαλέσει πολλαπλά σφάλµατα κατά την αποκωδικοποίηση 

πρωτεϊνών. 

Τα σφάλµατα στον κώδικα της γενετικής πληροφορίας δεν είναι σπάνιο γεγονός. 

Μπορεί να συµβεί είτε κατά την κατασκευή κάποιας πρωτείνης, είτε λόγω µεταβολής 

του ίδιου του γενετικού υλικού. Η µεταβολή του γενετικού υλικού πραγµατοποιείται 

συνήθως τυχαία, λόγω της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων, όπως η κοσµική 

ακτινοβολία, και προκαλεί τη µετάλλαξη του κυττάρου του οργανισµού. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι µεταλλάξεις προκαλούν κάποια µικρή ή µεγάλη 

ανωµαλία στην οµαλή οργανική λειτουργία και το κύτταρο πεθαίνει. Σε ορισµένες 

σπάνιες, όµως, περιπτώσεις οι µεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της 

απόδοσης κάποιων λειτουργιών του κυττάρου, σε σχέση µε το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται. Το φαινόµενο αυτό αποτελεί τη βάση της θεωρίας της φυσικής 
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επιλογής και της προσαρµοστικής ικανότητας των οργανισµών στο περιβάλλον που 

ζούνε.  

 

1.2.2  Προβλήµατα στη µελέτη του γενετικού υλικού 

Η µελέτη των χαρακτηριστικών και των πληροφοριών του γενετικού υλικού 

αποτέλεσε το σηµαντικότερο ίσως ερευνητικό τοµέα στην επιστήµη της Μοριακής 

Βιολογίας, µετά την ανακάλυψη της δοµής και της λειτουργίας του DNA. Παρόλα 

αυτά η σύνθετη δοµή και οι ιδιαιτερότητες του τρόπου λειτουργίας του γενετικού 

κώδικα δηµιούργησαν ένα σύνολο νέων ερευνητικών πεδίων, σχετικά µε το ρόλο και 

τη σηµασία των επιµέρους στοιχείων της διαδικασίας. 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα στη µελέτη των χαρακτηριστικών και του ρόλου των 

γονιδίων στις διάφορες οργανικές λειτουργίες είναι ο εντοπισµός τους στην αλυσίδα 

νουκλεοτιδίων του DNA. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πρόβληµα αφορά 

κυρίως στον ακριβή προσδιορισµό των ορίων της περιοχής που καθορίζει το κάθε 

γονίδιο. Οι δυσκολίες οφείλονται στην πολυπλοκότητα του τρόπου χρησιµοποίησης 

του κωδικοποιηµένου µηνύµατος και τη µορφή του. Οι διάφορες περιοχές 

ενδιαφέροντος βρίσκονται διάσπαρτες σε τµήµατα στην αλυσίδα του DNA, πολλές 

φορές είναι επικαλυπτόµενες ή επαναλαµβανόµενες, ενώ τα σηµεία αρχής και τέλους 

της κάθε περιοχής δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν επακριβώς. 

Ένα επίσης σηµαντικό θέµα έρευνας αποτελεί η ανάλυση της πραγµατικής δοµής 

των µορίων του γενετικού υλικού και συγκεκριµένα τη µορφή της αλυσίδας 

νουκλεοτιδίων στα µόρια DNA και RNA. Αν και έχει αποδειχθεί πως όλα τα δοµικά 

χαρακτηριστικά των µορίων συνδέονται άµεσα µε τα περιεχόµενα της αντίστοιχης 

αλυσίδας, δεν υπάρχει επαρκές θεωρητικό µοντέλο για τη µοντελοποίηση των 

χαρακτηριστικών αυτών. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες κατασκευής µιας 

γενικευµένης τυπικής γλώσσας περιγραφής των χαρακτηριστικών αυτών, όµως 

αποδείχθηκε πως µια τέτοια γλώσσα έπρεπε να ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη ώστε να 

ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές (γραµµατική µε συµφραζόµενα, µη-κανονική, 

ασαφής). Ειδικά για τη συστηµατική µελέτη της δοµής του RNA (πρόβληµα 2οRNA) 

έχουν προταθεί αρκετοί αλγόριθµοι ανάλυσης, όµως οι περισσότεροι έχουν εκθετική 

πολυπλοκότητα (O(2N)), ενώ ακόµη και περιορισµένες εκδοχές µε πολυωνυµική 
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πολυπλοκότητα (O(N3), O(N4)) είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Παρόµοια προβλήµατα 

παρουσιάζονται και στη µελέτη της δοµής των πρωτεϊνών, όπως αυτές καθορίζονται 

από τις πληροφορίες κατασκευής τους στο γενετικό υλικό. Αν και θεωρητικά είναι 

δυνατό από τη -µονοδιάστατη- πληροφορία της αλυσίδας νουκλεοτιδίων του DNA 

µορίου να κατασκευαστεί η -τρισδιάστατη- σχηµατική αναπαράσταση του µορίου της 

πρωτεϊνης, οι σηµερινές µέθοδοι µπορούν να εφαρµοστούν αποδοτικά σε ορισµένες 

µόνο περιπτώσεις. 

Ενώ οι συνήθεις µέθοδοι και αλγόριθµοι φαίνεται να µην επιλύουν ικανοποιητικά 

τα παραπάνω προβλήµατα, µέθοδοι που εφαρµόζουν τεχνικές νευρωνικών δικτύων 

φαίνεται να υπερέχουν σε αυτό τον τοµέα, τόσο ως προς την ταχύτητα επεξεργασίας, 

όσο και ως προς τα ποσοστά επιτυχίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στα εν 

γένει χαρακτηριστικά των νευρωνικών δικτύων, όπως η ικανότητα εκπαίδευσης µε 

βάση ένα περιορισµένο σύνολο προτύπων και στη συνέχεια γενίκευση και κατασκευή 

ενός «εµπειρικού» µοντέλου, η δυνατότητα αποδοτικής επεξεργασίας ελλιπούς 

πληροφορίας ή πληροφορίας µε θόρυβο ή σφάλµατα, η µαζικά παράλληλη 

επεξεργασία. Επίσης, αλγόριθµοι νευρωνικών δικτύων χρησιµοποιούνται σε 

συνδυασµό µε διεθνείς βάσεις πληροφοριών (GenBankTM/EMBL/DDBJ), όπου 

υπάρχουν λεπτοµερείς περιγραφές για πολλές περιπτώσεις. Το νευρωνικό δίκτυο σε 

αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση βασικών χαρακτηριστικών 

«οµοιότητας». 

Παρακάτω αναλύεται διεξοδικότερα το πρόβληµα της αναγνώρισης γονιδίων σε 

αλυσίδες αµινοξέων (DNA) και παρουσιάζονται οι κυριότεροι αλγόριθµοι που έχουν 

προταθεί για τον καθορισµό ποσοτικών µέτρων ανάλυσης. 

 

 

 

 

1.3  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ DNA 

Το ζήτηµα της αναγνώρισης γονιδίων σε αλυσίδες αµινοξέων µορίων DNA είναι, 

όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µελέτη των γενετικών 
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χαρακτηριστικών ενός οργανισµού. Ο καθορισµός της ταυτότητας και της 

λειτουργίας των αντίστοιχων πρωτεϊνών αποτελεί το σηµαντικότερο σηµείο στην 

κατανόηση των χηµικών διεργασιών στα κύτταρα των οργανισµών. 

Ένα πλήθος µεθόδων έχουν προταθεί τα τελευταία δεκατρία χρόνια για την 

αποδοτική αντιµετώπιση του προβλήµατος αναγνώρισης («πρόβλεψης») 

κωδικοποιηµένων πρωτεϊνών σε γονίδια DNA (predicting protein coding genes in 

DNA sequences), ενώ νέες τεχνικές βρίσκονται υπό µελέτη και δοκιµή. Όλες οι 

µέθοδοι λαµβάνουν ως είσοδο µια ακολουθία DNA και παράγουν ως έξοδο 

πληροφορίες σχετικά µε τη θέση και τη δοµή των σχηµατισµών αµινοξέων που 

συνθέτουν τα -πιθανά- γονίδια στην τρέχουσα ακολουθία. 

Στην πράξη, µια συστηµατική προσέγγιση του ζητήµατος κατασκευής αποδοτικών 

αλγορίθµων θα πρέπει να βασιστεί κυρίως στα δεδοµένα σχετικών ερευνών, τα οποία 

βρίσκονται αποθηκευµένα σε διεθνείς βάσεις πληροφοριών όπως η «διεθνής συλλογή 

δεδοµένων ακολουθιών νουκλεοτιδίων» GenBankTM/EMBL/DDBJ. Κάθε ορθός 

αλγόριθµος πρόβλεψης θα πρέπει να επικυρώνεται από τα πραγµατικά δεδοµένα 

αυτών των βάσεων για να είναι αποδεκτός. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις οι 

βάσεις αυτές αποδεικνύονται ελλιπείς ως προς το πλήθος των καταχωρήσεων, αφού 

περιπτώσεις αµφίβολης (ή υπό εξέταση) λειτουργικότητας δεν αναφέρονται. 

 

1.3.1  Coding measures - Μέτρα αξιολόγησης κωδικοποιηµένων περιοχών 

Όπως είναι φυσικό, οι έρευνες σχετικά µε την κατασκευή αλγορίθµων πρόβλεψης 

γονιδίων επικεντρώνονται στα κύρια χαρακτηριστικά κάθε γονιδίου: στατιστικά 

µέτρα στις exon περιοχές, σηµεία σύνδεσης (junctions) µεταξύ exon και intron 

περιοχών, τµήµατα «αρχής» (promotors), κτλ. Για την ποσοτική µέτρηση και 

αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών έχουν προταθεί µια σειρά µέτρων («coding 

measures»), τα οποία χρησιµοποιούνται αυτόνοµα ή σε συνδυασµό στους διάφορους 

αλγορίθµους. Παρακάτω αναφέρονται τα σηµαντικότερα coding measures που 

χρησιµοποιούνται σήµερα. 

• Codon Usage Measure. Το codon usage measure ορίζεται ως το διάνυσµα 

των συχνοτήτων για τις 64 πιθανά codons (43 συνδυασµοί των 4 

νουκλεοτιδίων ανά τρία). Η συχνότητα εµφάνισης κάθε codon στην 
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ακολουθία DNA αντικατοπτρίζει την ανοµοιογένεια χρήσης τους. Η 

κατανοµή των συχνοτήτων για µια συγκεκριµένη ακολουθία αποτελεί 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της και βασικό στοιχείο αναγνώρισης γονιδίων 

µέσα σε αυτή. Το µέτρο αυτό παρέχει περιορισµένες πληροφορίες σχετικά 

µε την ακολουθία, όµως η απλότητα και η ευκολία υπολογισµού του 

οδήγησαν στην εκτεταµένη χρήση του. Το διάνυσµα συχνοτήτων µπορεί 

να υπολογιστεί σε επιµέρους τµήµατα («παράθυρα») της ακολουθίας, 

δίνοντας ενδιάµεσα αποτελέσµατα. Στη συνέχεια, οι τιµές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για αντιπαραβολή µε τα αντίστοιχα διανύσµατα 

πραγµατικών (εξακριβωµένων) γονιδίων και τον υπολογισµό πιθανοτήτων 

σχετικά µε το αν κάποιο τµήµα της αρχικής ακολουθίας περιλαµβάνει 

κάποιο γονίδιο. Παραλλαγές του βασικού µέτρου περιλαµβάνουν ειδική 

µελέτη των περιοχών έναρξης και τερµατισµού κάθε παραθύρου, τη 

στατιστική ανάλυση των διακυµάνσεων ανάµεσα στα παράθυρα, κτλ.  

• Hexamer-n Measure. Το µέτρο αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 

επέκταση του προηγούµενου. Για κάθε κατάσταση ανάλυσης, σε σχέση µε 

την ανάλυση exon και intron περιοχών εναλλάξ, ορίζονται τέσσερα 

διαφορετικά πιθανοθεωρητικά µοντέλα Markov. Για κάθε παράθυρο 

ανάλυσης υπολογίζονται οι πιθανότητες σε κάθε ένα από τα µοντέλα και 

στη συνέχεια χρησιµοποιείται ο κανόνας του Bayes για τον υπολογισµό 

της τελικής πιθανότητας. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε βήµα ίσο µε 1, 2 ή 3, 

όµως τελικά πιο αξιόπιστο αποδείχθηκε το µοντέλο µε βήµα 5. Σε αυτό το 

µοντέλο η ακολουθία αναλύεται ανά εξάδες και η σύγκριση µε ακολουθία-

πρότυπο ξεκινώντας από τη θέση n=0,1,2 ορίζεται το αντίστοιχο hexamer-

n µέτρο. Ως γενικευµένο µέτρο ορίζεται το Hexamer Measure, που είναι 

ανεξάρτητο της «φάσης» n. Επίσης, ορίζεται το Dicodon Usage Measure, 

ισοδύναµο του Hexamer-0 µέτρου. 

• Open Reading Frame Measure. Το µέτρο αυτό έχει αναφερθεί και 

παραπάνω, υπό διαφορετική άποψη. Βασίζεται στην απλή ιδέα της 

εύρεσης παραθύρων µέγιστου µήκους τα οποία δεν περιέχουν codons 

τερµατισµού. Οι περιοχές ενδιαφέροντος διερευνώνται µε βάση κάποιο 

ιεραρχικό µοντέλο κατηγοριοποίησης των πρωτεϊνών στις βάσεις 
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πληροφοριών (PIR database) και χρησιµοποιώντας µοντέλα Markov 

βήµατος 2. Η αξιολόγηση της ακολουθίας γίνεται συγκρίνοντας τις 

πραγµατικές πιθανότητες, όπως υπολογίζονται από τα περιεχόµενα των 

παραθύρων της ακολουθίας, µε τις θεωρητικές πιθανότητες εµφάνισης του 

κάθε παραθύρου, σύµφωνα µε το µοντέλο των πραγµατικών πρωτεϊνών. 

• Amino & Diamino Acid Usage Measure. Το amino acid usage measure 

είναι στην ουσία ένα διάνυσµα συχνοτήτων των 21 πιθανών συµβόλων (20 

αµινοξέα + σύµβολο τερµατισµού) στην ακολουθία DNA. Οι συχνότητες, 

όπως και στην περίπτωση του codon usage µέτρου, υπολογίζονται για όλη 

την ακολουθία ή για κάθε παράθυρο ξεχωριστά. Κατά ανάλογο τρόπο, το 

diamino acid usage measure ορίζεται ως το διάνυσµα συχνοτήτων όλων 

των δυνατών ζευγαριών αµινοξέων (διπεπτίδια), µεγέθους 212=441 

θέσεων. 

• Stability of Hydrophobicity Measure. Οι πρωτεϊνες χαρακτηρίζονται από 

το ποσοστό αντίδρασης µε το νερό ως «υδρόφιλες» ή «υδρόφοβες» 

χηµικές ενώσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

στοιχείο ανάλυσης στις ακολουθίες DNA, θεωρώντας ένα κατάλληλο 

στατιστικό µοντέλο και διερευνώντας µε βάση αυτό την τρέχουσα 

ακολουθία. Αξίζει να σηµειωθεί πως αυτό το µέτρο επηρεάζεται ελάχιστα 

από επικαλυπτόµενες coding περιοχές στην ακολουθία. 

• Composition Measure. Η οµαδοποίηση των νουκλεοτιδίων στην αλυσίδα 

του DNA σε τριάδες για το σχηµατισµό codons, οδηγεί όπως είναι φυσικό 

στην ανάλυση της µορφής των τριάδων αυτών. Για κάθε νουκλεοτίδιο 

b=A,G,C,T και κάθε θέση i=1,2,3 στην τριάδα του codon ορίζεται η 

συνάρτηση f(b,i) ως η συχνότητα της συγκεκριµένης τριάδας στην 

τρέχουσα ακολουθία. Μελέτες έχουν δείξει (περισσότερο εµπειρικά) τη 

µορφή που έχουν οι τριάδες αυτές, όσο αφορά κυρίως στο σχηµατισµό 

εµφάνισης των νουκλεοτιδίων (για παράδειγµα, ο πιο συχνά 

εµφανιζόµενος σχηµατισµός είναι ο XYZ). Το µέτρο αυτό χρησιµοποιείται 

µε διάφορους τρόπους, δηµιουργώντας νέα µέτρα για την ανάλυση 

ακολουθιών DNA. Παράδειγµα αποτελούν το Position Asymmetry 

Measure, που χρησιµοποιεί στατιστικές µεθόδους για την ανάλυση της 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ DNA ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ 
 

- 21 - 

συµπεριφοράς της συνάρτησης f(b,i), καθώς και το Entropy Measure, που 

διερευνά τη συνάρτηση ως προς την «τυχαιότητα» των τιµών της µε βάση 

την έννοια της εντροπίας (Θεωρία Πληροφοριών). 

• Codon Prototype Measure. Χρησιµοποιεί ως κύριο συστατικό το 

composition measure. Θεωρώντας το p(b,i) ως τον 4x3 πίνακα 

πιθανοτήτων εµφάνισης του νουκλεϊκού οξέος b στη θέση i σε πραγµατική 

codon περιοχή, καθώς επίσης και το q(b,i) ως τον 4x3 πίνακα πιθανοτήτων 

εµφάνισης του νουκλεϊκού οξέος b στη θέση i µη πραγµατικού codon, 

ορίζεται ο πίνακας B=p(b,i)-q(b,i). Το εσωτερικό γινόµενο του πίνακα B 

όπως υπολογίζεται για την τρέχουσα ακολουθία µε τον αντίστοιχο πίνακα 

για πραγµατικές πρωτεϊνες αποτελεί ένα καλό µέτρο αξιολόγησης της 

ακολουθίας. 

• Autocorrelation Measure. Χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης T νουκλεοτιδίων ορίζουµε την συνάρτηση Ti , η οποία 

αντιπροσωπεύει τον αριθµό των ζευγαριών Τ νουκλεοτιδίων που 

χωρίζονται από i ενδιάµεσα νουκλεοτίδια. Αν L είναι το µέγεθος του 

παραθύρου ανάλυσης, ορίζονται οι αριθµοί Di=Ti/L, από τους οποίους 

αποδεικνύεται πως οι πιο χρήσιµοι είναι οι D2, D3, D4, D7, D8, D9 . 

Παρόµοιοι υπολογισµοί για τα τέσσερα είδη νουκλεοτιδίων, σε 

συνδυασµό µε κατάλληλες µεθόδους ανάλυσης (linear discriminant 

analysis) αποτελούν το autocorrelation µέτρο αξιολόγησης. 

• Fourier Measure. Στατιστικές αναλύσεις περιοδικότητας στην ακολουθία 

DNA δίνει, όπως φαίνεται και από τα περισσότερα µέτρα, σηµαντικές 

πληροφορίες. Θεωρώντας τέσσερα διανύσµατα αντίστοιχα των τεσσάρων 

νουκλεοτιδίων και εκτελώντας ανάλυση σε τετραδιάστατο χώρο, είναι 

δυνατή η εφαρµογή τεχνικών µετασχηµατισµού Fourier. Ο υπολογισµός 

των συναρτήσεων Fourier προσφέρει επαρκής (ποσοτική) αναπαράσταση 

των γενικότερων πληροφοριών περιοδικότητας στην τρέχουσα ακολουθία. 

Η παραπάνω µέθοδος, εφαρµοζόµενη παράλληλα στις ακολουθίες των 

πραγµατικών πρωτεϊνών, δίνει ένα αρκετά ικανοποιητικό µέτρο 

αξιολόγησης της τρέχουσας ακολουθίας. 
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• Dinucleotide Frame Measure. Πολλά από τα µέτρα διερευνούν έµµεσα ή 

άµεσα τη συσχέτιση διαδοχικών νουκλεοτιδίων στην αλυσίδα DNA. Το 

dinucleotide frame measure επικεντρώνεται στον υψηλό βαθµό συσχέτισης 

των νουκλεοτιδίων στις τρεις θέσεις του κάθε codon. Συγκεκριµένα, 

υπολογίζει τρεις κατανοµές συχνοτήτων για τα ζευγάρια θέσεων 1-2, 2-3 

και 3-1 στις πρότυπες ακολουθίες και συγκρίνει µε αυτές τις αντίστοιχες 

κατανοµές µιας τυχαίας ακολουθίας. 

• Word Measure. Η λεπτοµερής µελέτη των κατανοµών συχνοτήτων 

εµφάνισης νουκλεοτιδίων στις τρεις θέσεις του codon έδειξε ότι οι 

κατανοµές αυτές δεν είναι οµοιόµορφες για όλα τα νουκλεοτίδια 

(διαφορές στις πιθανότητες εµφάνισης ανάλογα µε τη θέση). Επίσης, 

αποδείχθηκε ότι η ανάλυση σε τµήµατα µικρότερα ή µεγαλύτερα από ένα 

codon (για παράδειγµα ανά δύο θέσεις) είναι αποτελεσµατικότερη από την 

ανάλυση ανά ολόκληρα codons. Η συνδυασµένη ανάλυση των 

ακολουθιών µε βάση «λέξεις» των δύο -αλλά και των τριών- 

νουκλεοτιδίων αποτελεί τη βασική ιδέα του Word Measure µέτρου 

αξιολόγησης. Γενικευµένη παραλλαγή του µέτρου αυτού (δυναµικός 

καθορισµός µεγέθους «λέξης») αποτελεί το Run Measure. 

• Dinucleotide Bias Measure. Στην περίπτωση της ανάλυσης ανά «λέξεις» 

κύρια παράµετρος λειτουργίας είναι µονάχα το µήκος της. Καθορίζοντας 

επιπλέον συγκεκριµένα πρότυπα σχηµατισµών εµφάνισης νουκλεοτιδίων 

µέσα στην κάθε λέξη δηµιουργείται ένα νέο µοντέλο ανάλυσης, το οποίο 

λαµβάνει υπόψη τόσο τη συσχέτιση των νουκλεοτιδίων µε τις θέσεις, όσο 

και των νουκλεοτιδίων µεταξύ τους (διαδοχή). Παραλλαγή αυτού του 

µέτρου αποτελεί το Repeat Measure, το οποίο επικεντρώνεται στους 

επαναλαµβανόµενους σχηµατισµούς νουκλεοτιδίων σε αλυσίδες DNA. 

 

Παρόλο που η συνδυασµένη εφαρµογή πολλαπλών coding measures συνήθως 

αυξάνει την απόδοση της πρόβλεψης, ένα µεγάλο τµήµα των πληροφοριών 

επαναλαµβάνεται ανάµεσα στα µέτρα αυτά, µε αποτέλεσµα η αύξηση της απόδοσης 

να είναι µικρή σε σχέση µε την πολυπλοκότητα του αλγορίθµου ανάλυσης και το 
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πλήθος των coding measures που χρησιµοποιούνται. Στο µέλλον αναµένεται να 

επικρατήσουν µερικά µόνο από τα µέτρα που έχουν προταθεί, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που κάποιο µέτρο αποτελεί εξειδικευµένη περίπτωση κάποιου άλλου. 

Πρακτική εφαρµογή των παραπάνω µέτρων σε πρότυπες ακολουθίες έχει 

αποδώσει ποσοστά επιτυχίας σχεδόν 80%, ενώ σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις 

µέχρι και πάνω από 87%. Παρόλα αυτά, η χρησιµοποίηση των µεθόδων αυτών για 

την αντιµετώπιση του γενικότερου προβλήµατος πρόβλεψης γονιδίων σε ακολουθίες 

DNA δεν µπορεί να κριθεί απόλυτα ικανοποιητική, αφού οι σηµερινές µέθοδοι 

πρόβλεψης προσφέρουν τελικό ποσοστό επιτυχίας περίπου 61% και συχνότητα 

σφαλµάτων 0,05% (1/2000). 

Η σηµερινή έρευνα στον τοµέα αυτό επικεντρώνεται στην αποκωδικοποίηση της 

γενετικής πληροφορίας µε συνδυασµένη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων και 

βάσεων πληροφοριών, ενώ η πρόβλεψη γονιδίων υλοποιείται χρησιµοποιώντας 

σύνθετες µεθόδους που περιλαµβάνουν Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα, Έµπειρα 

Συστήµατα, ∆υναµικό Προγραµµατισµό, Αναγνώριση Προτύπων, Στατιστική, κτλ. 

Το ζήτηµα της πρόβλεψης γονιδίων σε ακολουθίες DNA αποτελεί τµήµα ενός 

γενικότερου σχεδίου καταγραφής και αποκωδικοποίησης του γενετικού υλικού των 

οργανισµών, µε πρώτο τον ίδιο τον άνθρωπο. Το διεθνές πρόγραµµα µε το όνοµα 

Human Genome Project Initiative (U.S. Department of Energy), το οποίο έχει 

ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ως σκοπό σε πρώτη φάση την καταγραφή 

ολόκληρου του ανθρώπινου DNA και στη συνέχεια τον εντοπισµό των γονιδίων, τη 

συσχέτισή τους µε πρωτεϊνες και τελικά τη σύνδεση µε ανώτερες οργανικές 

λειτουργίες που καθορίζονται από αυτά. Η µελέτη και η ανάλυση οργανισµού από τη 

σκοπιά της Γενετικής Μηχανικής και της Μοριακής Βιολογίας µπορεί να βοηθήσει 

στην κατανόηση της επιρροής των γενετικών χαρακτηριστικών στις διάφορες 

βιολογικές διεργασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
 

Το πρόγραµµα NEURAL 

 

 

 

2.1  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Για την ανάλυση των DNA ακολουθιών και την πρόβλεψη γονιδίων µέσα σε 

αυτές, ο εξυπηρέτης της εφαρµογής χρησιµοποιεί ένα σύνολο από εξωτερικά 

προγράµµατα και βασίζεται στο -αυτόνοµο- πακέτου λογισµικού NEURAL. Το 

πακέτο αυτό αποτελεί ειδική έκδοση ενός πιο γενικευµένου περιβάλλοντος 

εξοµοίωσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων, µέρος εργασίας στα πλαίσια ερευνητικού 

προγράµµατος (RDP 14 DHMO 1: «Neural Networks», Neural Network Laboratory - 

Institute of Informatics and Telecommunications (NNL-IIT), NCSR «Demokritos»). 

Η αρχική εφαρµογή εξοµοίωσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων NEURAL 

προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες και στατιστική ανάλυση των φάσεων 

εκπαίδευσης και ανάκλησης σε feedforward νευρωνικά δίκτυα. Το πακέτο δίνει τη 

δυνατότητα δυναµικής κατασκευής δικτύων και περιλαµβάνει βελτιωµένες εκδόσεις 

πολλών γνωστών αλγορίθµων εκπαίδευσης, όπως Back-Propagation, Quickprop, 

Delta-Bar-Delta. Επίσης, υλοποιεί µια σειρά πρότυπων αλγορίθµων, µέρος της 

ερευνητικής εργασίας, οι οποίοι βελτιστοποιούν τη διαδικασία εκπαίδευσης και την 

ταχύτητα σύγκλισης (αλγόριθµοι LERCAGEA-LERCALEA και ALECO-xx). Το 

πλούσιο σύνολο αλγορίθµων εκπαίδευσης υψηλής απόδοσης και η αναλυτική 

στατιστική παρακολούθηση της διαδικασίας εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα 

κατασκευής βελτιστοποιηµένων δικτύων για κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή. 
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Το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη γονιδίων αποτελεί ειδική 

έκδοση του αρχικού πακέτου εξοµοίωσης, προσφέροντας τη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης προκατασκευασµένου νευρωνικού δικτύου για χρήση σε κάποιο 

πρόβληµα. Τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης σε προηγούµενο στάδιο 

χρησιµοποιούνται κατευθείαν για την κατασκευή ενός βελτιστοποιηµένου 

προεκπαιδευµένου νευρωνικού δικτύου για το συγκεκριµένο πρόβληµα (ανάλυση 

ακολουθιών DNA). 

 

2.2  TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο κώδικας ολόκληρου του πακέτου NEURAL είναι γραµµένος σε γλώσσα ANSI 

C, προσφέροντας έτσι σε αρκετά µεγάλο βαθµό µεταφερσιµότητα και υψηλή 

αξιοποίηση του εκάστοτε υλικού. 

Το πακέτο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, µία για συστήµατα προσωπικού 

υπολογιστή (PC) και µία για σταθµούς εργασίας (Sun workstation). Η PC έκδοση 

προσφέρει γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη 

δυνατότητα άµεσης επίβλεψης και τροποποίηση των παραµέτρων λειτουργίας, ενώ 

στην έκδοση για σταθµούς εργασίας Sun οι όλες ρυθµίσεις γίνονται µέσω αρχείου 

διαµόρφωσης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα καθορισµού της αρχιτεκτονικής του 

νευρωνικού δικτύου, των συνόλων προτύπων εκπαίδευσης και επικύρωσης, της 

συνάρτησης σφάλµατος, καθώς και του αλγορίθµου εκπαίδευσης. 

Και οι δύο εκδόσεις του προγράµµατος είναι, γενικά, αρκετά απαιτητικές όσο 

αφορά στη χρήση πόρων του τοπικού συστήµατος. Ειδικότερα η υλοποίηση για 

σταθµούς εργασίας (Sun workstation version) απαιτεί 24M κεντρικής µνήµης, ενώ η 

διαδικασία επεξεργασίας ενός προτύπου εισόδου καταλαµβάνει περίπου 480 

(MFLOPS)x(sec) στη µονάδα επεξεργασίας. Οι απαιτήσεις της PC έκδοσης του 

προγράµµατος είναι παρόµοιες, µια και ο κώδικας  υλοποίησης είναι κοινός και στις 

δύο περιπτώσεις (ANSI C). 
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2.3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η ανάλυση γίνεται σε δύο φάσεις, ένα στάδιο προεπεξεργασίας των δεδοµένων 

και την κύρια φάση επεξεργασίας. Κατά το στάδιο της προεπεξεργασίας 

δηµιουργείται ο πίνακας συσχέτισης των αµινοξέων ανά δύο, ενώ η κύρια 

επεξεργασία γίνεται µε βάση αυτό τον πίνακα από το νευρωνικό δίκτυο. 

 

2.3.1  1η φάση - ∆ηµιουργία πίνακα συσχέτισης 

Το στάδιο αυτό υλοποιείται από το πρόγραµµα dipept του βασικού πακέτου 

NEURAL. Ως είσοδος δίνεται ένα αρχείο κειµένου που περιλαµβάνει την ακολουθία 

χαρακτήρων µε τη µορφή ενιαίου αλφαριθµητικού, που συµβολίζουν την αλυσίδα 

αµινοξέων. Ως έξοδος παράγεται επίσης ένα αρχείο κειµένου µε τους 

κανονικοποιηµένους συντελεστές συσχέτισης σε σειρά, χωρίς ιδιαίτερη 

µορφοποίηση. Κατά την (προ)επεξεργασία της εισόδου γίνεται κάποιος στοιχειώδης 

έλεγχος εγκυρότητας, ενώ το αρχείο εξόδου αποτελεί είσοδο για το επόµενο στάδιο 

επεξεργασίας. 

 

Είσοδος Αρχείο inpseq.dat που περιλαµβάνει το αλφαριθµητικό της 
ακολουθίας. 

Έξοδος Αρχείο testfile που περιέχει τους συντελεστές συσχέτισης 
των αµινοξέων (πίνακας 20x20 ως µια γραµµή 400 στοιχείων). 

Εκτέλεση dipept 

 

 

2.3.2  2η φάση - Κατηγοριοποίηση ακολουθίας 

Στη φάση αυτή γίνεται η κυρίως διεργασία της πρόβλεψης πιθανού γονιδίου, 

κατηγοριοποιώντας τη δοθείσα ακολουθία σε µια από τις 48 υπάρχουσες κατηγορίες 

πρωτεϊνών. Η εκτίµηση γίνεται µέσω ενός προεκπαιδευµένου νευρωνικού δικτύου, οι 

παράµετροι και τα βάρη του οποίου είναι αποθηκευµένα σε κατάλληλα αρχεία. 

Το πρόγραµµα πρόβλεψης neural χρησιµοποιεί ένα σύνολο αρχείων 

διαµόρφωσης, τα οποία καθορίζουν τα βάρη του δικτύου και όλες τις παραµέτρους 
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λειτουργίας του. Το πακέτο προσφέρει τρεις δυνατές επιλογές διαµόρφωσης, τα οποία 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα και να προσφέρουν πρόβλεψη µε τρεις 

διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης.  

Ως είσοδος δίνεται το αρχείο των κανονικοποιηµένων συντελεστών συσχέτισης 

των αµινοξέων της δοθείσας ακολουθίας, όπως αυτό κατασκευάστηκε στην 

προηγούµενη φάση (προεπεξεργασία ακολουθίας). Επίσης, ως είσοδος δίνεται και το 

κατάλληλο σύνολο αρχείων διαµόρφωσης, ένα από τα τρία που προσφέρει το πακέτο. 

Ως έξοδος παράγεται ένα αρχείο κειµένου που περιλαµβάνει την κατάταξη της 

ακολουθίας σε µια από τις 48 πιθανές κατηγορίες πρωτεϊνών. Επίσης στο αρχείο 

αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση: ποσοστά 

επιτυχίας, ποσοστά πιθανού σφάλµατος, συντελεστές βεβαιότητας, κτλ. 

 

Είσοδος Αρχείο testfile.dat που περιλαµβάνει τους συντελεστές 
συσχέτισης, όπως δίνονται αρχείο εξόδου της προεπεξεργασίας 
(testfile). Επίσης, δίνεται το σύνολο διαµόρφωσης που 
περιλαµβάνει τα αρχεία: protein.dat , setup , 
protein_fg.w0 , protein_cp.cod . 

Έξοδος Αρχείο testoutp.dat που περιέχει µια περιγραφή της 
διαδικασίας ανάλυσης, περιλαµβάνοντας την κατηγορία 
ταξινόµησης της δοθείσας ακολουθίας. 

Εκτέλεση neural 

 

Ο εξυπηρέτης της εφαρµογής εκτελεί πρόβλεψη και µε τις τρεις δυνατές 

διαµόρφωσης του προγράµµατος, χρησιµοποιώντας τον απλό κανόνα της 

πλειοψηφίας για την τελική κατηγοριοποίηση της κάθε ακολουθίας: 

•Επιλογή της ίδιας κατηγορίας από 3/3 αναλύσεις ⇒ επιλογή (100%) 

•Επιλογή της ίδιας κατηγορίας από 2/3 αναλύσεις ⇒ επιλογή (67%) 

•Επιλογή διαφορετικών κατηγοριών από κάθε 1/3 ανάλυση ⇒ αποτυχία (αόρ.) 

Τα αρχεία παραµέτρων που διαφοροποιούνται ανάµεσα στις τρεις επιλογές 

διαµόρφωσης παρουσιάζονται παρακάτω: 
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ΑΡΧΕΙΟ ΣΕΤ #1 ΣΕΤ #2 ΣΕΤ #3 
protein.dat 
setup 
protein_fg.w0 
protein_cp.cod 

protein1_2.dat 

setup1_2 

protein1_2.gwm 

protein_cp.cod 

protein1_3.dat 

setup1_3 

protein1_3.gwm 

protein_cp.cod 

protein2_3.dat 

setup2_3 

protein2_3.gwm 

protein_cp.cod 

 

Το αρχείο protein.dat είναι ένα από τα βασικά αρχεία εισόδου. Στο αρχικό 

πακέτο NEURAL είναι το αρχείο που περιέχει τα πρότυπα εκπαίδευσης και 

επικύρωσης, καθώς και τις αντίστοιχες επιθυµητές εξόδους από το νευρωνικό δίκτυο. 

Το αρχείο protein_cp.cod περιγράφει τη συσχέτιση των εξόδων του δικτύου µε 

τις πραγµατικές κατηγορίες, ανάλογα µε το πρόβληµα. Το αρχείο protein_fg.w0 

περιλαµβάνει την περιγραφή του νευρωνικού δικτύου (τιµές βαρών όλων των 

νευρώνων), όπως υπολογίστηκαν κατά το στάδιο της εκπαίδευσης. Το αρχείο setup 

είναι το αρχείο διαµόρφωσης που περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες παραµέτρους 

λειτουργίας, τόσο του νευρωνικού δικτύου, όσο και του ίδιου του προγράµµατος. 

Τέλος, το αρχείο testoutp.dat περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε 

τη διαδικασία επεξεργασίας του τρέχοντος διανύσµατος εισόδου, όπως ποσοστά 

επιτυχίας, συντελεστές βεβαιότητας, τις τιµές εξόδου από όλους τους νευρώνες 

εξόδου, καθώς φυσικά και την τελική (επικρατούσα) έξοδο του δικτύου. Εκτός αυτών 

των αρχείων, υπάρχουν µερικά ακόµη που χρησιµοποιούνται (ή όχι) ανάλογα µε 

αντίστοιχες επιλογές στο αρχείο διαµόρφωσης, τα οποία όµως δε χρησιµοποιούνται 

στο συγκεκριµένο πρόβληµα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα περιεχόµενα ενός τυπικού αρχείου διαµόρφωσης 

(setup), όπου φαίνονται όλες οι πληροφορίες καθορισµού και λειτουργίας του 

νευρωνικού δικτύου: 

 

protein 
protein 
------------------- 
SELECTION VARIABLES  
------------------ 
1      : select              - 1: testing mode, 0: learning mode    
0      : INTERACTIVEMODE     - 1: interactive mode, 0: non-
interactive mode  
0      : onofflineswitch     - 1: online, 0: offline algorithm 
0      : ERRORCRITERION      - 0: error bits, 1: mean square error, 
2:error bits with min-distance class.  
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0      : BATCHTESTOUTPUT     - 0: interactive output test, 1: batch 
output test 
0   0  : MULTIPLELEARNING    - 1: learn from NOFILES files, 0:from 1 
file 
0  22  : MULTSESSIONETLEARN  - 1: learn from NOFILES sessions & 
NETWORKS nets 
1      : OUTPUTFLAG          - 1: type the outputs of the network for 
each sample of the test set 
------------------------------ 
NETWORK ARCHITECTURE VARIABLES  
------------------------------  
400    : ninattr             - no of features in input pattern 
48     : noutattr            - no of features in output pattern 
0      : nhlayer             - no of hidden layers (maximum 2) 
0     : nunit[1],...        - no of units in hidden layers 
--------------------------- 
TRAINING-TEST SET VARIABLES  
--------------------------- 
204     : ninput              - number of samples in training set 
124     : Nosampvalid         - number of samples in validation set  
124     : Nosamptest          - number of samples in test set  
48      : ncateg              - number of categories  
----------------------- 
PRESENTATION PARAMETERS 
----------------------- 
4      : report              -  No of epochs for brief report 
presentation 
0      : fplot10             -  1: Create  error file  , 0: don't  
20     : HISTOGRAMDIVIDOR    - 
500    : HISTOMAX            - 
1      : HISTOCRITERION      - 
--------------------------- 
GENERAL LEARNING PARAMETERS 
--------------------------- 
1      : repeat_learn_num    - No of learning trials  
2500   : maxepoch_num        - Max number of epochs in learning 
0      : hypererr            - Usage of hyperbolic tan error function 
0.1    : sigmoidprimeoffset  - Constant added to sigmoid derivative 
(Fahlman) 
0.02   : scorethreshold      - threshold for binary patterns  
(Fahlman) 
0.499  : general_threshold   - threshold for checking generalization   
0.499  : validation_threshold- threshold for validation patterns  
1      : STOPLEARNCRITERION  - 1: estim. gen. cap. during learning, 
0: don't  
2      : GENTESTEPOCHSFREQ   - interval between epochs in generaliz. 
tests 
1      : MDW                 - window for generalization is 2*MDW+1 
0      : WEIGENDMOMBRYSON    - 1: use Weigend elimination, 0: dont't  
0.03   : WEIGENDW0           - Weight size regulator (Weigend) 
0.08    : WEIGENDL            - Penalty function coefficient 
(Weigend) 
0      : maxe                - Max total error  
0      : maxep               _ Max error in pattern   
-------------------------- 
ALGORITHM SELECTION SWITCH 
-------------------------- 
5      : choice              - Algorithm selection switch 
----------------------------------------------------------- 
LEARNING PARAMETERS (BACK PROPAGATION ETC) (choice = 1 etc)  
----------------------------------------------------------- 
0.2    : eta                 - Learning step  
0.0    : alpha               - Momentum acceleration coefficient 
-------------------------------- 
QUICKPROP PARAMETERS (choice =2) 
-------------------------------- 
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1.75   : maxfactor           - 
-0.0001: decay               - 
-------------------------------------------------------- 
GLOBAL-LOCAL ADAPTATION ERROR PARAMETERS (choice = 3,10) 
-------------------------------------------------------- 
0.3    : COEFFINDIVINIT      - 
0.7    : COEFFINDIVFIN       -   
30.0   : HUPPERVALUE         -  
0.2    : HLOWERVALUE         -   
------------------------------------------ 
DELTA-BAR-DELTA PARAMETERS (choice = 9,11) 
------------------------------------------ 
0.15   : DELTABARDELTAK      -    
0.12   : DELTABARDELTAF      -     
0.7    : DELTABARDELTATH     -   
------------------------------------------------- 
EXTENDED DELTA-BAR-DELTA PARAMETERS (choice = 11) 
------------------------------------------------- 
0.5    : EDBDGAMMA           -  
------------------------------------------------ 
CONSTRAINED OPTIMIZATION PARAMETERS (choice = 5) 
------------------------------------------------ 
0      : alecochoice         - Choice of constrained learning 
algorithm 
0.1    : dP                  - Learning step 
0.75    : ksi                 - Regulator of constraint importance  
5.714  : rho                 - weight of phi in phi-psi formulation 

 

 

2.4  ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το ζήτηµα της ανάλυσης ακολουθιών DNA και αναγνώρισης γονιδίων µέσω 

ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα 

έρευνας, τόσο στην Επιστήµη Υπολογιστών, όσο και στη Μοριακή Βιολογία. 

∆υστυχώς, η πολυπλοκότητα του προβλήµατος καθιστά (τουλάχιστον προς το παρόν) 

σχεδόν αδύνατη την κατασκευή µιας εφαρµογής η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές 

του µε επιτυχία. Για το λόγο αυτό οι υπάρχουσες εφαρµογές συνήθως 

επικεντρώνονται στην επίλυση ενός µέρους του προβλήµατος, µε σχετικά καλά 

αποτελέσµατα. 

Μία από τις πιο γνωστές εφαρµογές εντοπισµού γονιδίων σε ακολουθίες DNA 

είναι το πρόγραµµα GRAIL (Gene Recognition Analysis Internet Link). 

Κατασκευασµένο από επιστήµονες στο ORNL ως µέρος του σχεδίου Genome Project 

Initiative, αναλύει περίπου δύο εκατοµµύρια ακολουθίες DNA κάθε µήνα, 

προσφέροντας στους µοριακούς βιολόγους ένα σηµαντικό εργαλείο ανάλυσης. 

Αποτελεί µια εφαρµογή πελάτη-εξυπηρέτη η οποία λειτουργεί µέσω του διεθνούς 

διαδικτύου Internet. Η εφαρµογή πελάτη εγκαθίσταται στο τοπικό σύστηµα του κάθε 
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χρήστη και συνδέεται µε τον κεντρικό εξυπηρέτη, ο οποίος αναλαµβάνει την 

επεξεργασία των αιτήσεων. Η ανάλυση γίνεται µε ένα συνδυασµό τεχνικών 

αναγνώρισης προτύπων, τεχνητών νευρωνικών δικτύων και κανόνων διαχωρισµού. 

(Πληροφορίες:  http://www.ornl.gov/ornl94/computational.html). 

Ένα on-line σύστηµα ανάλυσης είναι το PredictProtein του Protein Design Group 

(European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Europe). Η εφαρµογή αποτελεί 

µια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβληµα, προσφέροντας τη δυνατότητα on-line 

επικοινωνίας µε το χρήστη µέσω του World Wide Web. Ο χρήστης συµπληρώνει µια 

φόρµα αίτησης που περιλαµβάνει τα στοιχεία του χρήστη, την προς ανάλυση 

ακολουθία και διάφορες παραµέτρους διαµόρφωσης. Τα αποτελέσµατα δίνονται σε 

µορφή κειµένου και παρουσιάζουν διάφορα χαρακτηριστικά της ακολουθίας, τις 

περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς και τα πιθανά γονίδια. Το σύστηµα υποστηρίζει 

τυποποιηµένες µορφές περιγραφής της ακολουθίας, ενώ η ανάλυση βασίζεται κυρίως 

σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα για τον υπολογισµό διαφόρων µέτρων αξιολόγησης. 

(Πληροφορίες:  http://www.embl-heidelberg.de). 
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Κεφαλαιο  3 

 

JAVA - Μια σύντοµη περιγραφή 

 

 

 

3.1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το 1991 η λεγόµενη «πράσινη» οµάδα («Green Team») της Sun Microsystems 

ανέλαβε την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήµατος για οικιακές συσκευές. Η 

βασική ιδέα ήταν το λειτουργικό αυτό σύστηµα να αποτελέσει τη βάση πάνω στην 

οποία θα στηριζόταν η ιδέα των προγραµµατιζόµενων συσκευών οικιακής χρήσης 

κάθε είδους. Η δυνατότητα προγραµµατισµού οικιακών συσκευών θα µείωνε το 

κόστος σχεδιασµού και κατασκευής τους από τις βιοµηχανίες, ενώ ταυτόχρονα η 

συντήρηση ή ακόµα και η αναβάθµισή τους θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Αυτό που 

τελικά κατάφερε η πράσινη οµάδα της Sun ήταν να κατασκευάσει µια ολοκληρωµένη 

γλώσσα προγραµµατισµού που θα προκαλούσε πραγµατική επανάσταση στα 

κατανεµηµένα συστήµατα και ιδιαίτερα στο World Wide Web (WWW).  

Όταν η Sun ανέθεσε στη µικρή αυτή οµάδα το συγκεκριµένο έργο, το WWW στην 

ουσία δεν υπήρχε. Οι κύριοι στόχοι περιελάµβαναν τη δυνατότητα ασφαλούς 

µετάδοσης κώδικα δυναµικά, πάνω σε ετερογενή δίκτυα, κάτι πολύ αόριστο για 

εκείνη την εποχή. Η εξάπλωση του WWW και η εκτεταµένη χρήση των Web 

browsers έδωσαν µορφή σε αυτές τις ιδέες. 

Η αρχή έγινε την άνοιξη του 1990, όταν ο 25χρονος προγραµµατιστής Patrick 

Naughton, δυσαρεστηµένος από την πολιτική της Sun, στην οποία δούλευε, εξέφρασε 

τις ανησυχίες του στον CEO της εταιρίας, Scott McNealy. Άποψη του Naughton ήταν 

πως η πολιτική της Sun σχετικά µε την αποκλειστική σχεδόν αφοσίωση στην αγορά 
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των υπολογιστικών συστηµάτων υψηλών επιδόσεων και τους επαγγελµατίες 

προγραµµατιστές, δεν µπορούσε να εξασφαλίσει το µέλλον της εταιρίας. Ήταν καιρός 

να στραφούν προς την αγορά των µικρότερων και απλούστερων µηχανών γενικής 

χρήσης που θα έκρυβαν από τον τελικό µέσο χρήστη τις πολυπλοκότητες της 

τεχνολογίας τους. Οι ιδέες του Naughton έγιναν αποδεκτές από τα στελέχη της 

εταιρίας και τελικά ιδρύθηκε µια µικρή οµάδα, µέλος της οποίας ήταν ο ίδιος, και 

επικεφαλής ο υπεύθυνος τµήµατος προγραµµατισµού James Gosling. Σκοπός της 

οµάδας ήταν να διερευνήσουν τη δυνατότητα υλοποίησης των ιδεών του Naughton. 

Παράλληλα, θα έπρεπε να εξασφαλιστεί πως οποιοδήποτε τελικό προϊόν θα έπρεπε να 

είναι απλό, εύκολο στη χρήση και φυσικά εµπορικά εκµεταλλεύσιµο. 

Η γνώµη του Gosling ήταν πως, γενικά, οι συσκευές που χρησιµοποιούσαν 

ηλεκτρονικά chips (όχι µόνο οι υπολογιστές) εκµεταλλεύονταν µόνο ένα µέρος της 

ισχύος τους. Επιπλέον, όλες αυτές οι συσκευές χρησιµοποιούσαν ένα πλήθος 

ασύµβατα ηλεκτρονικά συστήµατα, δηµιουργώντας προβλήµατα τόσο στις 

βιοµηχανίες παραγωγής, όσο και στους ίδιους τους χρήστες που έπρεπε να 

προσαρµοστούν στον τρόπο λειτουργίας κάθε συσκευής ξεχωριστά. Αντί, λοιπόν, να 

υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες, η ιδέα ήταν η ενοποίηση όλων αυτών των 

συσκευών κάτω από ένα «λειτουργικό σύστηµα» που θα τις διαχειριζόταν µέσω ενός 

κοινού δικτύου επικοινωνίας. Αν και τη συγκεκριµένη στιγµή κάτι τέτοιο φάνταζε 

περισσότερο µε επιστηµονική φαντασία, η προοπτική ελέγχου όλων των 

ηλεκτρονικών συσκευών του σπιτιού µέσω µιας µοναδικής απλής διασύνδεσης 

(interface) ήταν κάτι παραπάνω από δελεαστική και ταυτόχρονα µέσα στα όρια της 

υπάρχουσας τεχνολογίας. 

Στην αρχή υπήρχε η σκέψη να χρησιµοποιηθεί η C++ ως βασική γλώσσα 

προγραµµατισµού, σύντοµα όµως όλοι συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν κάτι πιο 

αξιόπιστο και αποδοτικό. Εκτός του ότι η αξιοπιστία σε τέτοιου είδους εφαρµογές 

παίζει συχνά τον πρωταρχικό ρόλο στην αποδοχή του προϊόντος από τους χρήστες, το 

βασικό µειονέκτηµα εδώ ήταν το γεγονός ότι η C++ είναι µια compiled γλώσσα 

προγραµµατισµού. Αυτό σηµαίνει πως για κάθε είδος ηλεκτρονικού chip έπρεπε να 

υπάρχει και η αντίστοιχη υλοποίησή της, κάτι που ανέτρεπε εξ’ ολοκλήρου τον 

αρχικό σχεδιασµό. Έτσι, ο Gosling και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να 

κατασκευάσουν µια νέα, αξιόπιστη, αποδοτική και εύκολα µεταφέρσιµη γλώσσα 



JAVA - ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

- 34 - 

προγραµµατισµού, σχεδιασµένη να τρέχει σε ετερογενή δίκτυα και σε πληθώρα 

hardware και software αρχιτεκτονικών. Η οµάδα ξεκίνησε τη σχεδίαση της νέας 

γλώσσας βασιζόµενη στη C++, απλοποιώντας κάπως τη δοµή και αφαιρώντας τα 

στοιχεία που της προσέδιδαν τα κυριότερα µειονεκτήµατα, όπως πολυπλοκότητα, 

ασάφεια και αναξιοπιστία. Με αυτό τον τρόπο η νέα γλώσσα ενσωµάτωσε εξ’ αρχής 

καλύτερο έλεγχο σφαλµάτων σε όλα τα επίπεδα. Η νέα γλώσσα ονοµάστηκε Oak. 

Παράλληλα µε τη νέα γλώσσα, αναπτύχθηκε µια συσκευή χειρός που ήταν στην 

ουσία ένας µικρός υπολογιστής. Η συσκευή, που ονοµάστηκε «*7», διέθετε γραφικό 

περιβάλλον διασύνδεσης µε το χρήστη και animations. Προγραµµατισµένη µε τη νέα 

γλώσσα, προσοµοίωνε τον έλεγχο των οικιακών συσκευών χρησιµοποιοώντας απλές 

εντολές drag-and-drop. Οι υπεύθυνοι της Sun σύντοµα συνειδητοποίησαν ότι το νέο 

αυτό περιβάλλον προσέφερε δυνατότητες πολύ πέρα από τον έλεγχο οικιακών 

συσκευών. Με τη γλώσσα Oak, σχεδιασµένη από την αρχή ασφαλής και ανεξάρτητη 

υλικού, τµήµατα κώδικα και πληροφορίες µπορούσαν να διαµοιραστούν ανάµεσα 

στον υπολογιστή, την τηλεόραση, το αυτοκίνητο, οτιδήποτε χρησιµοποιούσε 

ηλεκτρονικά chips. 

Η ανάπτυξη του WWW είχε αρχίσει από την άνοιξη του 1993, µε βασικούς 

συντελεστές τον Marc Andreessen και τον οργανισµό NCSA (National Center for 

Supercomputing Applications) και κύριο εργαλείο το Mosaic. Κανείς όµως δεν είχε 

δει τη χρησιµότητα της νέας γλώσσας σε αυτό το χώρο, ούτε η ίδια η Sun, που στο 

µεταξύ έκανε σοβαρές προσπάθειες για την προώθηση του προϊόντος σε χώρους όπως 

η Interactive-TV και οι on-line υπηρεσίες πληροφόρησης, χωρίς όµως επιτυχία. Γύρω 

στα µέσα του 1994 ο Bill Joy, ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας, συνειδητοποιώντας 

τις νέες προοπτικές που προσέφερε ο χώρος του WWW, ανανέωσε το ενδιαφέρον της 

οµάδας των Gosling και Naughton, αναθέτοντάς τους το έργο της αναδιαµόρφωσης 

και προσαρµογής του προϊόντος στο νέο αυτό πεδίο πληροφόρησης, το οποίο έπαιρνε 

σιγά-σιγά µορφή µε την εξάπλωση και χρήση των Web browsers. 

Το φθινόπωρο του 1994 ο Naughton και ο συνάδελφος προγραµµατιστής Jonathan 

Payne ανέπτυξαν το δικό τους Web browser. Ο browser πήρε αρχικά το όνοµα 

«Webrunner» και είχε τη δυνατότητα λήψης και εκτέλεσης τµηµάτων κώδικα, τα 

οποία ονοµάστηκαν «applets». Ταυτόχρονα, ο Joy συνειδητοποίησε ότι, αντί η Sun να 

κατοχυρώσει το προϊόν για αποκλειστική εµπορική χρήση, ήταν προτιµότερο απλά να 
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διαθέσει ελεύθερα τη νέα τεχνολογία σε µια προσπάθεια αύξησης του µερίδιού της 

στην αγορά. Με µια παρόµοια κίνηση η εταιρία Netscape είχε καταφέρει να κερδίσει 

το 80% της αγοράς στον τοµέα των Web browsers. Στο µεταξύ, η εµπορική διάθεση 

του προϊόντος απαιτούσε ένα νέο -επίσηµο- όνοµα. Η οµάδα του Gosling, 

επιρρεασµένη από τις ολονύκτιες υπερωρίες δουλεύοντας, ονόµασε τη νέα γλώσσα 

Java, µια ποικιλία καφέ. 

Την άνοιξη του 1995, δύο χρόνια µετά την παρουσίαση του Mosaic, η Sun 

παρουσίασε (επίσηµα πλέον) τη Java και τον browser Hotjava (πρώην Webrunner). Ο 

Andreessen, υπεύθυνος πλέον της Netscape, είδε τις δυνατότητες της νέας γλώσσας 

στο χώρο του WWW υπέγραψε σύµφωνο µε τη Sun για την προώθηση και 

εκµετάλλευση της νέας τεχνολογίας. Μέχρι το τέλος του 1995 εµφανίστηκαν οι 

πρώτες «beta» εκδόσεις του Netscape browser µε δυνατότητες εκτέλεσης Java applets, 

οι οποίες έγιναν διαθέσιµες σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Σε αυτό τον µακρύ δρόµο ανάπτυξης, η Java είχε ένα κοινό σηµείο αναφοράς: το 

δίκτυο. Για να µπορεί να τρέχει σε ετερογενή δίκτυα ο κώδικας έπρεπε να είναι 

ασφαλής και ανεξάρτητος υλικού. Η Java εξελίχθηκε σε µια σύγχρονη 

αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού, πολύ πέρα από αυτούς τους 

βασικούς αρχικούς περιορισµούς.  

Πριν παρουσιαστούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της γλώσσας Java, παρακάτω 

γίνεται µια σύντοµη αναφορά στη φιλοσοφία και τις έννοιες του 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, καθώς και τον τρόπο που οι έννοιες αυτές 

υλοποιούνται στη γλώσσα. 

 

3.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο όρος αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός αναφέρεται στη µεθοδολογία 

ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων, βασισµένη σε 

έννοιες «αντικειµένων». 

Αν και η έννοια του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού είναι αρκετά παλιά, 

µόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να εφαρµόζεται στην πράξη, κυρίως λόγω της 

έλλειψης εµπειρίας και των περιορισµών που επέβαλε η τεχνολογία στις δυνατότητες 

των υπολογιστικών συστηµάτων. Μέχρι πριν µερικά χρόνια, η κύρια µεθοδολογία 
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που χρησιµοποιούνταν στη µελέτη πληροφοριακών συστηµάτων και ιδιαίτερα 

εφαρµογών, ήταν η ανάλυση σε δοµές δεδοµένων και διαδικασίες που διαχειρίζονται 

και επεξεργάζονται αυτές τις δοµές. Με αυτό τον τρόπο υπήρχε πλήρης διαχωρισµός 

µεταξύ των δεδοµένων και της επεξεργασίας τους, κάτι που δεν ανταποκρίνεται 

φυσικά στον πραγµατικό κόσµο. Η φιλοσοφία αυτή προήλθε κυρίως από την εµπειρία 

σε πραγµατικές διεργασίες που πραγµατοποιούνταν από τον ίδιο τον άνθρωπο, όπως 

σε βιοµηχανικές γραµµές παραγωγής. Επιπλέον, η µικρή πολυπλοκότητα και οι 

δυνατότητες των υπολογιστικών συστηµάτων  οδηγούσε σε µια σχετικά εύκολη 

υλοποίηση τέτοιων µοντέλων. Η εµφάνιση ολοκληρωµένων γλωσσών 

προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου επέφερε δραστικές αλλαγές, όµως η φιλοσοφία 

παρέµενε ουσιαστικά η ίδια: η προσπάθεια του προγραµµατιστή επικεντρωνόταν 

περισσότερο στο να προσαρµόσει τις προδιαγραφές του προβλήµατος στις 

υπάρχουσες δυνατότητες του υπολογιστικού συστήµατος, παρά το αντίθετο. Η 

επίλυση πραγµατικών προβληµάτων µε υπολογιστές απαιτούσε προσαρµογή του 

συστήµατος στον πραγµατικό κόσµο, ενώ οι υπάρχουσες δυνατότητες επέτρεπαν το 

αντίθετο, δηλαδή προσαρµογή του προβλήµατος στις προδιαγραφές του υπολογιστή. 

Η µελέτη στον τοµέα της Τεχνολογίας Λογισµικού ανέδειξε αυτή την ασυµβατότητα 

και δηµιούργησε νέες τεχνικές προσέγγισης και ανάλυσης προβληµάτων µε τη 

βοήθεια πληροφοριακών συστηµάτων, µία από τις οποίες είναι ο αντικειµενοστραφής 

προγραµµατισµός. 

Η κύρια καινοτοµία που εισάγει ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός είναι ο 

τρόπος που µοντελοποιείται ο πραγµατικός κόσµος. Αντί τα δεδοµένα να 

διαχωρίζονται από τις ενέργειες που εφαρµόζονται πάνω σε αυτά, τα δύο αυτά 

στοιχεία ενοποιούνται και αποτελούν το νέο στοιχειώδες κοµµάτι του συστήµατος, το 

«αντικείµενο». Κάθε αντικείµενο του πραγµατικού κόσµου συνδέεται άµεσα µε τις 

ενέργειες που εφαρµόζονται πάνω του, οι οποίες µάλιστα αλλάζουν την κατάσταση 

του αντικειµένου. Αν για παράδειγµα το αντικείµενο αναφοράς είναι η «πόρτα», δύο 

δυνατές ενέργειες είναι οι «άνοιξε» και «κλείσε», ενώ οι αντίστοιχες νέες καταστάσεις 

είναι «ανοικτή» και «κλειστή». Με αυτό τον τρόπο, αντί η προσπάθεια να 

επικεντρώνεται άσκοπα σε λεπτοµέρειες του τρόπου συµβολισµού και υλοποίησης 

των πραγµατικών δοµών, ασχολείται µε τη µοντελοποίηση του αντίστοιχου 

συστήµατος σε πιο αφαιρετικό επίπεδο, αδιαφορώντας (προς το παρόν) για τις 
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λεπτοµέρειες της τελικής υλοποίησης. Ολόκληρο το πρόβληµα µοντελοποιείται σε 

ένα σύστηµα αντικειµένων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κατά συγκεκριµένο 

τρόπο. 

Κάθε αντικείµενο αποτελείται από ένα σύνολο «ιδιοτήτων» και ένα σύνολο 

«µεθόδων». Οι ιδιότητες είναι τα δεδοµένα που καθορίζουν επακριβώς την 

κατάσταση του κάθε αντικειµένου, ενώ οι µέθοδοι αντιστοιχούν στα σήµατα µέσω 

των οποίων το αντικείµενο αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του. Τα µηνύµατα 

ενεργοποιούν τις ανάλογες διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες το αντικείµενο 

µεταβαίνει από την προηγούµενη κατάσταση σε µια νέα, αλλάζοντας ταυτόχρονα τις 

τιµές κάποιων από τις ιδιότητές του. Αυτό που καθορίζει τη συµπεριφορά ολόκληρου 

του συστήµατος είναι ακριβώς ο τρόπος αλληλεπίδρασης µεταξύ των αντικειµένων 

και όχι η εσωτερική δοµή τους. 

Τα αντικείµενα του κάθε προβλήµατος µπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες, 

σύµφωνα µε την οµοιότητα που παρουσιάζουν, οι οποίες ονοµάζονται «τάξεις» ή 

«κλάσεις» αντικειµένων. Με αυτό τον τρόπο τυποποιείται η συµπεριφορά τους και 

ταξινοµούνται σε µια γενικευµένη ιεραρχία κατηγοριών. Η συµπεριφορά του κάθε 

αντικειµένου καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της κλάσης στην οποία ανήκει. 

Έχοντας ορίσει τα στοιχειώδη κοµµάτια, το επόµενο βήµα είναι η ενοποίηση και ο 

συνδυασµός τους. Οι κλάσεις µπορούν να συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς 

κληρονοµικότητας, έτσι ώστε µια κλάση-πατέρας να παράγει µια κλάση-παιδί, η 

οποία «κληρονοµεί» τα χαρακτηριστικά του πατέρα και επιπλέον περιλαµβάνει 

µερικά νέα ή νέες παραλλαγές παλαιότερων. Η οργάνωση αυτή επιτρέπει την 

οµαδοποίηση κλάσεων σε δένδρα ιεραρχίας που απεικονίζουν το σύστηµα µε ολοένα 

και πιο αφαιρετικό τρόπο. Είναι λογικό, λοιπόν, µε τον όρο αντικείµενο να εννοούµε 

πλέον µια ολόκληρη κλάση σε ένα δένδρο ιεραρχίας και όχι κάποιο συγκεκριµένο 

αντικείµενο που ανήκει σε µια κλάση. 

Τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται από µια σειρά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

αναδεικνύουν τη γενικευµένη µορφή και τις δυνατότητές τους ως εργαλεία 

µοντελοποίησης αλλά και υλοποίησης. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής: 

• Απόκρυψη (Encapsulation): Τα δεδοµένα-ιδιότητες και οι διαδικασίες-

µέθοδοι αντιµετωπίζονται πλέον εννιαία ως αντικείµενο. Ο όρος 
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απόκρυψη χρησιµοποιείται για να τονίσει ακριβώς τη µεταφορά των 

λεπτοµερειών υλοποίησης µέσα στο ίδιο το αντικείµενο, χωρίς να 

επιρρεάζεται το υπόλοιπο σύστηµα. 

• Κληρονοµικότητα (Inheritance): Καθώς τα αντικέιµενα-κλάσεις είναι 

οργανωµένα σε ιεραρχία, κάθε απόγονος κληρονοµεί τα χαρακτηριστικά 

του προγόνου του. Κάθε αντικείµενο ενσωµατώνει, εκτός από τα δικά 

του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία όλων των προγόνων του, είτε 

αυτά είναι ιδιότητες είτε µέθοδοι. 

• Πολυµορφισµός (Polymorphism): Κάθε αντικείµενο, αν και κληρονοµεί 

όλα τα χαρακτηριστικά των προγόνων του, έχει τη δυνατότητα να 

επαναπροσδιορίσει το νόηµα ή τη συµπεριφορά του έτσι ώστε να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες του συγκεκριµένου απογόνου. Έτσι, κάθε 

απόγονος µπορεί να προσαρµόζει (ως ένα βαθµό) τα κληρονοµηµένα 

χαρακτηριστικά στις ανάγκες του. 

 

Τα πλεονεκτήµατα του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού είναι πολλά, τόσο 

στον τοµέα της σχεδίασης όσο και στον τοµέα της υλοποίησης. Η αφηρηµένη δοµή 

επιτρέπει την προσαρµογή και τη µοντελοποίηση οποιουδήποτε συστήµατος, και 

µάλιστα µε πολύ οργανωµένο και φορµαλιστικό τρόπο. Η απόκρυψη και η 

ενθυλάκωση επιτρέπει την απλούστευση, όχι µόνο του συνολικού µοντέλου, αλλά και 

της τελικής υλοποίησης του κάθε αντικειµένου, µια και το γενικότερο πρόβληµα 

διασπάται σε ένα σύνολο από απλούστερα µικρά προβλήµατα. Επίσης, ο 

πολυµορφισµός επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση του κώδικα µε αποδοτικό τρόπο, 

κάτι πολύ σηµαντικό σήµερα, καθώς η πολυπλοκότητα και η έκταση του λογισµικού 

αυξάνει ολοένα. 

Η εµπειρία στον τοµέα της αντικειµενοστραφούς ανάλυσης, σχεδίασης και 

υλοποίησης λογισµικού είναι σχετικά µικρή. Παρόλα αυτά, η µελέτη και η υλοποίηση 

εξαιρετικά πολύπλοκων πληροφοριακών συστηµάτων µέσω αντικειµενοστραφών 

µεθόδων και τεχνικών αποτελεί σήµερα το σηµαντικότερο, ίσως, κλάδο της 

Τεχνολογίας Λογισµικού. 
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3.3  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ JAVA 

Η Java είναι µια καθαρά αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού. Αν και 

αρχικά βασίστηκε στη C++, η τελική µορφή της γλώσσας παρουσιάζει αρκετές 

διαφορές και καινοτοµίες. 

Η Java περιλαµβάνει δοµές που υλοποιούν µια έκδοση των κλάσεων στη γενική 

τους µορφή. Ο προγραµµατιστής µπορεί να ορίσει µια κλάση εκ νέου µε ή χωρίς 

πρόγονο, να ορίσει τις ιδιότητες και τις µεθόδους της και να καθορίσει προσδιοριστές 

πρόσβασης. Με αυτό τον τρόπο η κλάση µπορεί να είναι «public» ή «private», 

ανάλογα µε το αν ο προγραµµατιστής επιθυµεί να κάνει την κλάση δηµόσια 

διαθέσιµη ή για ιδιωτική χρήση στο συγκεκριµένο πακέτο. Προσδιοριστές πρόσβασης 

µπορούν να οριστούν και ξεχωριστά για κάθε ιδιότητα ή µέθοδο, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα στο µέγιστο βαθµό την απόκρυψη και την ενθυλάκωση. 

Ένα ακόµα στοιχείο, ο πολυµορφισµός, επιτυγχάνεται µε ιδιαίτερο τρόπο. 

Υπάρχει δυνατότητα µια κλάση να οριστεί ως αφηρηµένη («abstract»), 

προσδιορίζοντας έτσι ότι αποτελεί βάση για άλλες κλάσεις-απογόνους. Μια 

αφηρηµένη κλάση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προσδιοριστής σε µεταβλητή, 

αφού ο αφηρηµένος ορισµός σηµαίνει πως µερικές ή όλες οι µέθοδοι έχουν απλά 

δηλωθεί, χωρίς να υπάρχει ορισµός για την υλοποίηση. Αυτό επιτρέπει σε όλες τις 

κλάσεις-απόγονοι που προέρχονται από αυτή να περιλαµβάνουν τις ιδιότητες και τις 

µεθόδους της, µε κατάλληλη όµως υλοποίηση για κάθε απόγονο. Ο προσδιοριστής 

«abstract» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ολόκληρη την κλάση ή ξεχωριστά για κάθε 

µέθοδο, ανάλογα µε τις ανάγκες του προγραµµατιστή. 

Στη γενικότερη περίπτωση, κάθε κλάση µπορεί να κληρονοµεί τα χαρακτηριστικά 

πολλών κλάσεων ταυτόχρονα, δηλαδή να έχει περισσότερους από έναν  προγόνους. 

Αυτό επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία όσο αφορά τη σχεδίαση εφαρµογών, όµως 

δηµιουργούνται αρκετά προβλήµατα σε σχέση µε τους ελέγχους ακεραιότητας και 

εγκυρότητας των ορισµών, ιδιαίτερα σε περίπτωση αντιφατικών χαρακτηριστικών 

(για παράδειγµα, δήλωση µεταβλητών διαφορετικού τύπου µε το ίδιο όνοµα σε 

διαφορετικές κλάσεις-προγόνους). Οι σχεδιαστές της Java, στην προσπάθεια 

απλοποίησης των δοµών της C++ και για λόγους πληρότητας των ελέγχων 

κληρονοµικότητας, έκριναν σκόπιµο να υλοποιήσουν τη δυνατότητα πολλαπλής 
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κληρονοµικότητας µε ιδιαίτερο τρόπο. Σε κάθε κλάση επιτρέπεται να κληρονοµεί τα 

χαρακτηριστικά πολλών κλάσεων, αλλά επιτρέπεται να έχει µονάχα έναν πρόγονο. 

Αυτό επιτυγχάνεται δηµιουργώντας δύο τρόπους ορισµού της «διασύνδεσης» µεταξύ 

προγόνων και απογόνων. Ο µοναδικός πρόγονος της κάθε κλάσης δηλώνεται µε τον 

προσδιοριστή «extends», ενώ οι δευτερεύουσες κλάσεις-πρόγονοι µε τον 

προσδιοριστή «implements». Οι δευτερεύουσες κλάσεις-πρόγονοι δηλώνονται µε τον 

προσδιοριστή «interface», ως ιδιαίτερο είδος κλάσεων που περιλαµβάνουν µονάχα τις 

δηλώσεις των ιδιοτήτων και των µεθόδων, αλλά όχι ως αφηρηµένες. 

Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι, αν και η Java προέρχεται εν µέρει από τη 

C++, δε διατηρεί την ανάγκη συµβατότητας µε την αρχική C. Έτσι, όλες οι δοµές της 

γλώσσας και ιδιαίτερα οι πιο σύγχρονες, όπως η διαχείριση εξαιρέσεων, βασίζονται 

εν γένει σε αντικείµενα. Αυτό, σε συνδυασµό µε την απλούστερη δοµή της, καθιστά 

τη Java µια γλώσσα ευέλικτη, εύχρηστη και καθαρά αντικειµενοστραφής γλώσσα 

προγραµµατισµού. 

 

3.3.1  Πλεονεκτήµατα 

Κάθε γλώσσα προγραµµατισµού για να θεωρείται επιτυχηµένη πρέπει να 

ικανοποιεί τις προδιαγραφές της αρχικής σχεδίασης και τις ανάγκες για τις οποίες 

κατασκευάστηκε. Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Java σε σχέση µε άλλες 

σύγχρονες γλώσσες προγραµµατισµού, πολλά από τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, 

είναι τα εξής: 

Compiled και ταυτόχρονα interpreted. Σχεδόν όλες οι σύγχρονες γλώσσες είναι 

ένα από τα δύο, ανάλογα µε τις ανάγκες τις οποίες εξυπηρετούν. Οι compiled 

γλώσσες έχουν το πλεονέκτηµα της µετάφρασης του προγράµµατος σε χαµηλού 

επιπέδου κώδικα, αξιοποιώντας έτσι στο µέγιστο τις δυνατότητες του εκάστοτε 

υλικού, όµως συνήθως υπάρχει πρόβληµα µεταφερσιµότητας. Αντίθετα, οι interpreted 

γλώσσες βρίσκονται στο άλλο άκρο της συσχέτισης απόδοση/µεταφερσιµότητα. Η 

Java υλοποιεί ένα ενδιάµεσο µοντέλο, µεταφράζοντας το πρόγραµµα σε ένα είδος 

ενδιάµεσου κώδικα χαµηλού επιπέδου, έτσι ώστε αφ’ ενός ο κώδικας να είναι 

interpreted, αλλά το περιβάλλον εκτέλεσης (run-time environment) να µπορεί να 

υλοποιηθεί κατευθείαν και σε υλικό. Μάλιστα η Sun ανακοίνωσε πως από τα µέσα 
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του 1996 και µέσα στο 1997 θα άρχιζε η εµπορική διάθεση των επεξεργαστών 

picoJAVA, microJAVA και UltraJAVA, που υλοποιούν σε επίπεδο hardware την 

αντίστοιχη «εικονική µηχανή» του περιβάλλοντος εκτέλεσης (Java Virtual Machine).  

Ανεξαρτησία από υλικό και µεταφερσιµότητα. Όπως τονίστηκε και παραπάνω, η 

ανάγκη για εφαρµογή σε ετερογενή δίκτυα έθεσε από τα πρώτα στάδια τη 

µεταφερσιµότητα ως έναν από τους κύριους στόχους του προϊόντος. Η ανεξαρτησία 

από άποψη αρχιτεκτονικών και υλοποίησης του υλικού επιτυγχάνεται µέσω του 

χαµηλού επιπέδου interpreted κώδικα και του περιβάλλοντος εκτέλεσης (run-time 

environment). Επειδή ακριβώς ο κώδικας είναι χαµηλού επιπέδου, είναι δυνατό το 

περιβάλλον εκτέλεσης να υλοποιηθεί κατευθείαν σε υλικό, αν και κάτι τέτοιο δεν 

είναι αναγκαίο. 

Οικεία και απλή γλώσσα. Η Java, βασισµένη σε µια ήδη γνωστή και ευρέως 

διαδεδοµένη γλώσσα προγραµµατισµού όπως η C++, είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή 

από τους προγραµµατιστές. Επιπλέον, η επανασχεδίαση µερικών σηµαντικών 

χαρακτηριστικών και η προσθήκη εξελιγµένων τεχνικών προγραµµατισµού, όπως η 

διαχείριση εξαιρέσεων και η αυτόµατη διαχείριση µνήµης (garbage collection) 

προσδίδει στη νέα γλώσσα καινούργιες δυνατότητες και εργαλεία για τον 

προγραµµατιστή. 

Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός. Είναι πλέον αποδεκτό ότι τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήµατα είναι πλέον τόσο εκτεταµένα και τόσο πολύπλοκα, ώστε 

µόνο τεχνικές όπως η αντικειµενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση µπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός είναι ένας 

καινούργιος τρόπος υλοποίησης σύγχρονων εφαρµογών και ταυτόχρονα µια 

καινούργια τεχνική για αποδοτικότερη συντήρηση και επαναχρησιµοποίηση του 

κώδικα. 

Πολυπρογραµµατισµός. Ακόµα και στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα, 

ισχύος πολλαπλάσιας από τα αντίστοιχα παλαιότερα, ο χρόνος εκτέλεσης είναι 

πολύτιµος και θα πρέπει να αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με την 

εµφάνιση του πολυπρογραµµατισµού έγινε δυνατή όχι µόνο η καλύτερη διαχείριση 

και αξιοποίηση της µονάδας επεξεργασίας, αλλά και της κατανοµής του φόρτου 

εργασίας σε περισσότερες από µία µονάδες, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Η 

έννοια του πολυπρογραµµατισµού, είτε σε πολυεπεξεργαστικά, είτε σε κατανεµηµένα 
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συστήµατα, είναι σηµαντικός, αφού οι απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ αυξάνονται 

συνεχώς. Η Java, αν και δεν είναι µια γλώσσα πολυπρογραµµατισµού εν γένει (όπως 

για παράδειγµα η OCCAM), ενσωµατώνει τις βασικές δοµές για την υλοποίηση των 

απαραίτητων για αυτό το σκοπό στοιχείων. Οι δοµές αυτές περιλαµβάνουν τον έλεγχο 

υποπρογραµµάτων, τόσο σε επίπεδο διεργασιών, όσο και νηµάτων ελέγχου, 

µηχανισµούς συγχρονισµού πρόσβασης σε δεδοµένα, pipelines δεδοµένων για 

επικοινωνία µεταξύ υποπρογραµµάτων, καθώς και µια µορφή σηµαφόρων ελέγχου. 

Όλα αυτά υλοποιούνται µε το µορφή αντικειµένων και όχι ως δοµές της ίδιας της 

γλώσσας, όµως αποτελούν ένα πλήρες σύνολο εργαλείων πολυπρογραµµατισµού και 

επιπλέον προσδίδουν το απαιτούµενο επίπεδο αφαίρεσης. Το ίδιο πρόγραµµα µπορεί 

να τρέχει µε τον ίδιο τρόπο σε σύστηµα ενός επεξεργαστή όπως και σε ένα 

πολυεπεξεργαστικό σύστηµα  (µε διαφορετική πιθανότατα απόδοση). 

Dynamic loading και late binding. Καθώς ένα πρόγραµµα σε Java εκτελείται, το 

περιβάλλον εκτέλεσης φορτώνει και τρέχει τον κώδικα κάθε αντικειµένου ανάλογα µε 

τις απαιτήσεις του προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε στιγµή µόνο τα 

απαραίτητα τµήµατα κώδικα βρίσκονται στη µνήµη, ενώ τα τµήµατα που δεν 

εκτελούνται αφαιρούνται και αντικαθίστανται από περισσότερο «χρήσιµα». Η τεχνική 

αυτή βελτιστοποιεί τη χρησιµοποίηση των πόρων του συστήµατος και 

πραγµατοποιείται από το περιβάλλον εκτέλεσης. Ο όρος late binding αναφέρεται σε 

µια επιπλέον τεχνική που χρησιµοποιείται σχετικά µε τη διασύνδεση των µεθόδων 

των αντικειµένων. Ο πολυµορφισµός στην ιεραρχία των κλάσεων δηµιουργεί 

προβλήµατα όσο αφορά την εύρεση της σωστής υλοποίησης της κάθε µεθόδου. 

Συχνά, έλεγχοι αυτού του τύπου είναι αδύνατο να γίνουν τη στιγµή της 

µεταγλώττισης (compile-time), έτσι η εύρεση της σωστής µεθόδου σε κάθε κλήση 

γίνεται κατά το χρόνο εκτέλεσης (execution-time). 

Ισχυρός έλεγχος κατά τη µεταγλώττιση. Ο τυπικός ορισµός της Java έγινε από την 

αρχή µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθούν οι ασάφειες και οι δοµές που ευνοούν τα 

προγραµµατιστικά λάθη. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι ο compiler της 

γλώσσας να είναι σε θέση να εντοπίζει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό λαθών 

(συντακτικών και κάποιων λογικών).  

Ισχυρός έλεγχος κατά την εκτέλεση. Μερικά λάθη είναι δυνατόν να εντοπιστούν 

κατά την µεταγλώττιση, όµως τα περισσότερα λογικά λάθη εµφανίζονται κατά την 
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εκτέλεση του προγράµµατος. Επειδή είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία 

του συστήµατος το περιβάλλον εκτέλεσης αναλαµβάνει τον εντοπισµό των λαθών 

αυτών. Επιπλέον η ανάγκη για ασφάλεια  οδήγησε τους σχεδιαστές της γλώσσας στην 

ενσωµάτωση στο περιβάλλον εκτέλεσης  ελέγχων στον κώδικα χαµηλού επιπέδου 

(bytecode checking). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του 

συστήµατος και οι προδιαγραφές της σχεδίασης όσο αφορά την πρόσβαση και την 

διαχείριση των δεδοµένων (για παράδειγµα ο έλεγχος πρόσβασης στο τοπικό 

σύστηµα αρχείων από applets). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο, µια και οι εφαρµογές 

σε Java εκµεταλλεύονται τη δυνατότητα εκτέλεσης τµηµάτων κώδικα από ετερογενή 

δίκτυα, κάτι που καθιστά κάποια κοµµάτια του κώδικα «αναξιόπιστα» («untrusted»).  

Java API. Είναι σηµαντικό για µια γλώσσα προγραµµατισµού να συνοδεύεται από 

µια πλήρης και σταθερή βιβλιοθήκη ρουτινών, ως βάση για τις εφαρµογές. Η 

βιβλιοθήκη ρουτινών εξασφαλίζει τη σωστή και γενικευµένη διασύνδεση µε το 

εκάστοτε υλικό και επιπλέον απαλλάσσει τον προγραµµατιστή από το πρόβληµα 

εύρεσης µιας κοινά αποδεκτής «πλατφόρµας» πάνω στην οποία στηρίζονται οι 

εφαρµογές. Η Java συνοδεύεται από µια εκτεταµένη βιβλιοθήκη κλάσεων που 

καλύπτουν τη διασύνδεση µε το σύστηµα διεπαφής µε το χρήστη (γραφικό 

περιβάλλον), το σύστηµα αρχείων, το επικοινωνιακό δίκτυο, καθώς και µια σειρά 

εργαλείων προγραµµατισµού όσο αφορά συχνά χρησιµοποιούµενες δοµές δεδοµένων 

(hashtables, πίνακες, στοίβες, κτλ.). Η δέσµευση για συµβατότητα «προς τα κάτω» σε 

επόµενες εκδόσεις του API (Application Programming Interface) ικανοποιεί τις 

ανάγκες συµβατότητας και ανεξαρτησίας των προγραµµάτων σε σχέση µε το 

περιβάλλον εκτέλεσης, και ταυτόχρονα  εξασφαλίζει την ίδια (ή τουλάχιστον 

παρόµοια) όψη και συµπεριφορά της εφαρµογής σε διαφορετικά υπολογιστικά 

συστήµατα. 

3.3.2  Μειονεκτήµατα 

Όπως κάθε γλώσσα προγραµµατισµού, η Java παρουσιάζει µερικά µειονεκτήµατα: 

Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η απαίτηση 

για αντικειµενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση συστηµάτων προήλθε από τις 

αυξηµένες ανάγκες των σύγχρονων εφαρµογών. Παρόλα τα οφέλη από τη νέα 

µεθοδολογία, η εµπειρία που υπάρχει σήµερα σε αυτό τον τοµέα είναι ελάχιστη. 

Ακόµα και ο τρόπος συγγραφής του κώδικα είναι εντελώς διαφορετικός σε σχέση µε 
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τον κώδικα εφαρµογών που αναπτύχθηκαν πριν χρόνια. Είναι φυσικό, λοιπόν, στο 

µεταβατικό αυτό στάδιο να εµφανίζονται δυσκολίες προσαρµογής, τόσο από πλευράς 

διασύνδεσης των σύγχρονων εφαρµογών µε παλαιότερες, όσο και από την πλευρά 

των ίδιων των προγραµµατιστών, οι οποίοι είναι αναγκασµένοι να δουλεύουν πλέον 

µε διαφορετικό τρόπο. Πάντως το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αρνητικό 

εν γένει, αφού έχει σχέση περισσότερο µε την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί 

στο χώρο, παρά σε σχεδιαστικές αδυναµίες της ίδιας της µεθοδολογίας. 

Πιο αργό από πραγµατικό κώδικα µηχανής. Επειδή στα περισσότερα υπολογιστικά 

συστήµατα το περιβάλλον εκτέλεσης των εφαρµογών σε Java υλοποιείται σε επίπεδο 

software, ο κώδικας χαµηλού επιπέδου επεξεργάζεται ως interpreted. Επιπλέον, οι 

εκτεταµένοι έλεγχοι κατά το χρόνο εκτέλεσης (run-time checks) επιβαρύνουν ακόµα 

περισσότερο το χρόνο εκτέλεσης της εφαρµογής. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν αποτελεί 

σχεδιαστικό σφάλµα αλλά το τίµηµα της ικανοποίησης των (σηµαντικότερων) 

απαιτήσεων σχετικά µε την ασφάλεια και τη µεταφερσιµότητα του κώδικα. 

Ζητήµατα ασφάλειας. Ακριβώς επειδή η Java είναι µια γλώσσα που υποστηρίζει 

την εκτέλεση τµηµάτων κώδικα που προέρχονται από ετερογενή δίκτυα, είναι φυσικό 

να δηµιουργούνται προβληµατισµοί σχετικά µε την ασφάλεια των εφαρµογών. Στην 

πραγµατικότητα, η σχεδίαση κάθε «ανοικτού» συστήµατος εµπεριέχει πάντα την 

πιθανότητα παράλειψης κάποιου ελέγχου σχετικά µε την ακεραιότητα και την 

ασφάλειά του. Επειδή το έργο του εντοπισµού και της διόρθωσης τέτοιων 

παραλείψεων είναι πολύ δύσκολη, η Sun Microsystems αποφάσισε να κάνει δηµόσια 

διαθέσιµο τον κώδικα του περιβάλλοντος εκτέλεσης. Αν και µε αυτό τον τρόπο 

αυξάνονται παράλληλα οι πιθανότητες εντοπισµού των κενών στην ασφάλεια από 

«κακούς» χρήστες, υπάρχει η πεποίθηση ότι είναι προς όφελος όλων η διόρθωση 

αυτών των παραλείψεων. 

 

3.4  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ JAVA 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Java ενσωµατώνει χαρακτηριστικά που, εκτός 

από τον προγραµµατισµό για µονοεπεξεργαστικά συστήµατα, επιτρέπουν 

πολυπρογραµµατισµό σε διάφορα επίπεδα.  
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Τα πρώτα επίπεδα αφορούν τον προγραµµατισµό πολλαπλών νηµάτων ελέγχου 

και πολλαπλές διεργασίες. Μηχανισµοί ελέγχου επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ 

διαφορετικών νηµάτων (threads) ή διεργασιών, σε επίπεδο σηµάτων ελέγχου και 

σηµαφόρων ως και την ανταλλαγή µηνυµάτων σε υψηλότερο επίπεδο. Επίσης, 

υπάρχουν δοµές ελέγχου του συγχρονισµού πρόσβασης σε δεδοµένα. 

Εκτός, όµως από αυτές τις βασικές µορφές πολυπρογραµµατισµού, οι τελευταίες 

εκδόσεις της γλώσσας ενσωµατώνουν µηχανισµούς υψηλότερου επιπέδου που 

χρησιµοποιούνται κυρίως σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα. Το πρότυπο RMI (Remote 

Method Invocation) αποτελεί επέκταση του κλασικού προτύπου RPC για 

κατανεµηµένα συστήµατα. Το πρότυπο RMI επιτρέπει τη διασύνδεση 

αποµακρυσµένων αντικειµένων σε επίπεδο µεθόδων, υλοποιώντας έτσι τη βάση για 

κατανεµηµένη επεξεργασία σε µια αντικειµενοστραφής κατανεµηµένη εφαρµογή. 

Άλλα σύγχρονα -υπό ανάπτυξη- πρότυπα όπως το CORBA και το JDBC 

ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις για την υλοποίηση κατανεµηµένων εφαρµογών και 

διασύνδεση µε αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων αντίστοιχα. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Java, όσο αφορά τα δυνατά µοντέλα 

προγραµµατισµού, είναι τα applets. Με την εµφάνιση των Web browsers δόθηκε η 

δυνατότητα στους προγραµµατιστές να χρησιµοποιούν τα εργαλεία αυτά ως 

πλατφόρµες για την υλοποίηση client-server εφαρµογών. Ενώ ένα µεγάλο τµήµα του 

client προγράµµατος, κυρίως αυτό που αφορά τη διασύνδεση µε το χρήστη, είναι 

παρόµοιο σε όλες τις εφαρµογές αυτού του είδους, ο προγραµµατιστής έχει τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το Web browser σαν τον «παγκόσµιο client» 

(universal client). Ο κύριος κώδικας, αυτός που αφορά την ίδια τη λειτουργία της 

client εφαρµογής, υλοποιείται µε τη µορφή applet, το οποίο φορτώνεται και 

εκτελείται δυναµικά από τον κάθε «πελάτη», εξαλείφοντας έτσι το κόστος 

εγκατάστασης και συντήρησης του client προγράµµατος τοπικά σε κάθε χρήστη. Το 

νέο αυτό µοντέλο δηµιουργεί νέες προοπτικές στον χώρο των κατανεµηµένων 

συστηµάτων και ιδιαίτερα στον τοµέα των client-server εφαρµογών. 

Το αντίτιµο για τις καινοτοµίες που επιφέρει το νέο µοντέλο του applet client 

προέρχεται από το κύριο χαρακτηριστικό του, που είναι η δυναµική εκτέλεση του 

client προγράµµατος. Ένα κλασικό client πρόγραµµα είναι εγκατεστηµένο και 

εκτελείται, θεωρητικά, µε την έγκριση του χρήστη, συνεπώς θεωρείται αξιόπιστο. 
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Όταν όµως το πρόγραµµα αυτό φορτώνεται και εκτελείται µέσω του επικοινωνιακού 

δικτύου, πολλές φορές χωρίς καν να το αντιληφθεί ο χρήστης, δηµιουργούνται 

προβλήµατα ασφάλειας. Το client πρόγραµµα θεωρείται πλέον αναξιόπιστο, συνεπώς 

θα πρέπει να υλοποιηθεί µηχανισµός ελέγχου του κώδικα κατά την εκτέλεση. Ο 

µηχανισµός ελέγχου εξασφαλίζει ότι το κάθε applet δεν µπορεί να προκαλέσει 

οποιαδήποτε ζηµιά στο τοπικό σύστηµα του χρήστη. Οι περιορισµοί αυτοί 

επιβάλλονται από το περιβάλλον εκτέλεσης του applet και οι κυριότεροι είναι οι εξής: 

• Τα applets δεν έχουν κανενός είδους πρόσβαση στο τοπικό σύστηµα 

αρχείων. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθέι 

µόνιµη ζηµιά στο σύστηµα του χρήστη σε καµία περίπτωση. 

• Τα applets µπορούν να ενεργοποιήσουν µια σύνδεση (µέσω του 

επικοινωνιακού δικτύου) µονάχα µε τον κόµβο από τον οποίο φορτώθηκαν 

στον client. Έτσι, εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα κάθε είδους 

πληροφορίας που αφορά στο συγκεκριµένο client και το τοπικό σύστηµα 

του χρήστη.  

• Τα applets δεν µπορούν να εκτελέσουν καµία εξωτερική διεργασία, ούτε να 

χρησιµοποιήσουν native µεθόδους. «Native» ονοµάζονται οι µέθοδοι που 

υλοποιούνται σε πηγαίο κώδικα άλλης γλώσσας (για παράδειγµα σε C) 

και χρησιµοποιούνται κυρίως για τη διασύνδεση µε το σύστηµα σε 

χαµηλότερο επίπεδο. Έτσι, δεν υπόκεινται στους συνήθεις ελέγχους από 

το περιβάλλον εκτέλεσης. Ο αποκλεισµός τόσο των εξωτερικών 

προγραµµάτων, όσο και των native µεθόδων αποκλείει την πιθανότητα 

παράκαµψης των µηχανισµών ασφαλείας του περιβάλλοντος εκτέλεσης. 

• Τα applets δεν µπορούν να φορτώσουν βιβλιοθήκες από το τοπικό 

σύστηµα. Οι λόγοι επιβολής και αυτού του περιορισµού είναι ανάλογοι. 

Η έκταση και η υλοποίηση των παραπάνω περιορισµών διαφέρουν ανάλογα µε 

την υλοποίηση του αντίστοιχου Web browser, όµως αποτελούν σχεδιαστικές επιλογές 

για όλα τα applets. 

 

3.5  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Σήµερα η Java αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη και ευρέως αποδεκτή 

γλώσσα προγραµµατισµού. Αν και δεν υπάρχουν προς το παρόν πολλές εµπορικές 

εφαρµογές σε Java και παρόλο που το πεδίο που καλύπτουν σήµερα είναι αρκετά 

περιορισµένο (Java applets ή απλές client-server εφαρµογές), όλα δείχνουν πως το 

µερίδιο που καταλαµβάνει στο σύνολο των προγραµµατιστών παγκοσµίως είναι 

συνεχώς αυξανόµενο. Οι δυνατότητες που προσφέρει τόσο στους προγραµµατιστές 

όσο και στις εταιρίες υπολογιστικών συστηµάτων είναι τέτοιες που καθιστούν τη Java 

ως µία από τις κυριότερες γλώσσες ανάπτυξης εφαρµογών για τα επόµενα χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 
 

Κατανεµηµένα Συστήµατα 

και µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη 

 

 

 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες ο χώρος των υπολογιστικών συστηµάτων 

σηµαδεύτηκε από δύο σηµαντικές αλλαγές. Η πρώτη ήταν η δυνατότητα µαζικής 

παραγωγής µικροεπεξεργαστών, γεγονός που όχι µόνο επέτρεψε τη δραµατική 

εξάπλωση της τεχνολογίας των υπολογιστών, αλλά συνετέλεσε στην εφαρµογή και 

χρήση της σε όλο και περισσότερους τοµείς. Η δεύτερη ήταν η δηµιουργία τοπικών 

(και αργότερα ευρύτερων) δικτύων που έδιναν τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάµεσα 

σε διάσπαρτους αποµονωµένους υπολογιστές, και αργότερα την κατανοµή του 

φόρτου εργασίας και τη χρησιµοποίηση ολόκληρου του δικτύου σαν «κατανεµηµένο» 

επεξεργαστικό σύστηµα. 

 

4.2  ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Το µοντέλο των κατανεµηµένων συστηµάτων προσφέρει µια σειρά 

πλεονεκτήµατα στην επεξεργασία. Μια από τις σηµαντικότερες επιπτώσεις από την 

υλοποίηση ενός υπολογιστικού συστήµατος µε κατανεµηµένη µορφή, είναι η 

οικονοµία. ∆εδοµένης της απαιτούµενης τελικής υπολογιστικής ισχύος, η κατασκευή 

ενός ισχυρού κεντρικού επεξεργαστή είναι πολύ ακριβότερη από τη διασύνδεση 

πολλών µικρών επεξεργαστικών µονάδων. Ο λόγος κόστους/απόδοσης στα 
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κατανεµηµένα συστήµατα είναι πολύ καλύτερος από τα κλασικά κεντρικοποιηµένα. 

Ένα δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η αξιοπιστία. Με τη χρησιµοποίηση 

πολλών ανεξάρτητων µονάδων είναι δυνατή η αντιµετώπιση σφαλµάτων και βλαβών 

χωρίς σηµαντική διατάραξη της συνολικής λειτουργίας του συστήµατος, εκτός 

φυσικά από µια αναµενόµενη πτώση στην απόδοση. Επιπλέον, το σύστηµα αυτόµατα 

αποκτά έµφυτη κατανοµή, στοιχείο απαραίτητο σε µερικές εφαρµογές. Όσο αφορά, 

τέλος, στην επεκτασιµότητα, είναι φανερό ότι η αναβάθµιση ενός κατανεµηµένου 

συστήµατος µε την προσθήκη µερικών ακόµη επεξεργαστικών µονάδων είναι πολύ 

ευκολότερη και οικονοµικότερη από την επέκταση ενός κλασικού κεντρικοποιηµένου 

συστήµατος. 

Οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όµως, είναι φυσικό να συνοδεύονται και από 

αρνητικές επιπτώσεις. Ένα σηµαντικό πρώτο µειονέκτηµα έχει σχέση µε το 

λογισµικό. Η σχεδίαση και κατασκευή εφαρµογών σε κατανεµηµένα συστήµατα 

περιλαµβάνει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας που έχει σχέση ακριβώς µε την 

ύπαρξη του επικοινωνιακού υποδικτύου. Επιπλέον, η ύπαρξη ακριβώς του 

υποδικτύου επιβάλλει την αντιµετώπιση όλων των σχετικών µε αυτό προβληµάτων, 

όπως η περίπτωση κορεσµού, η αβεβαιότητα και η µη αξιοπιστία στη µετάδοση 

δεδοµένων, καθώς και προβλήµατα σταθερότητας και ασφάλειας του συστήµατος. 

Ο προγραµµατισµός κατανεµηµένων εφαρµογών εν γένει ένα δύσκολο εγχείρηµα. 

Όχι µόνο γιατί η εµπειρία στο χώρο αυτό είναι σχετικά µικρή, αλλά γιατί οι κύριες 

απαιτήσεις, η µη διακριτότητα της κατανοµής και η διαφάνεια του δικτύου ως προς 

τον τελικό χρήστη, είναι συχνά δύσκολο να ικανοποιηθούν. Για την επίλυση όλων 

αυτών των προβληµάτων έχουν αναπτυχθεί µια σειρά µοντέλα επικοινωνίας σε 

κατανεµηµένα συστήµατα, εκ των οποίων ιδιαίτερα σηµαντικό και πολύ διαδεδοµένο 

είναι το µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη («client-server»). 

 

4.3  ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Οι πρώτες προσπάθειες διασύνδεσης πολλών χρηστών µε το υπολογιστικό 

περιβάλλον είχαν τη µορφή της κεντρικοποιηµένης αρχιτεκτονικής των mainframes, 

µοντέλο που αποτέλεσε πρότυπο για πολλά χρόνια. Καθώς όµως οι ανάγκες των 

χρηστών αυξάνονταν ραγδαία και ταυτόχρονα η µαζική παραγωγή επεξεργαστών και 



ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 
 

- 50 - 

η δυνατότητα διάθεσης µιας µονάδας ανά χρήστη ανέδειξαν την ανάγκη υιοθέτησης 

ενός νέου µοντέλου. 

Η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη βασίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι τα 

µηχανήµατα διασύνδεσης του κάθε χρήστη µε το σύστηµα δεν είναι απλά τερµατικά 

χαρακτήρων αλλά διαθέτουν µια αξιόλογη επεξεργαστική ισχύ, που επιτρέπουν τη 

χρησιµοποίηση γραφικού περιβάλλοντος διασύνδεσης και -το κυριότερο- την 

εκτέλεση ενός µέρους του φόρτου της κύριας επεξεργασίας. Η ιδέα της κατανοµής 

της εφαρµογής µεταξύ του κεντρικού υπολογιστή και του τοπικού µηχανήµατος, που 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των κατανεµηµένων συστηµάτων, δηµιουργεί ένα 

σύνολο προβληµάτων όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Αυτά ακριβώς τα 

προβλήµατα έρχεται να λύσει το µοντέλο του πελάτη-εξυπηρέτη. 

Η κύρια πηγή έµπνευσης της αρχιτεκτονικής πελάτη-εξυπηρέτη είναι το 

πρόβληµα του συγχρονισµού. Η κατανεµηµένη εφαρµογή αποτελείται από δύο 

κοµµάτια που εκτελούνται παράλληλα και σε στενή συνεργασία, ένα στον κεντρικό 

και ένα στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη. Η διαδικασία ενεργοποίησης και µόνο 

της σύνδεσης αποτελεί πρόβληµα, αφού ο συγχρονισµός µεταξύ των δύο 

υποπρογραµµάτων δεν είναι φυσικά δυνατό να γίνει από τον ίδιο το χρήστη. 

Αντίθετα, το ένα από τα δύο τµήµατα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει τη 

σύνδεση µε µια αίτηση προς το άλλο, το οποίο βέβαια πρέπει να είναι σε αναµονή και 

να µπορέσει να δεχτεί την αίτηση, ενεργοποιώντας τη σύνδεση και από τη δική του 

πλευρά. Σε αυτό το µοντέλο το τµήµα που έχει την πρωτοβουλία έναρξης της 

σύνδεσης ενεργεί ως «πελάτης» που περιµένει να ικανοποιηθεί η αίτησή του, ενώ το 

τµήµα που είναι σε αναµονή περιµένοντας νέο πελάτη ενεργεί ως «εξυπηρέτης» που 

ικανοποιεί τις εισερχόµενες αιτήσεις. Ο διαχωρισµός του  «πελάτη» από τον 

«εξυπηρέτη» βασίζεται στο ποιο τµήµα βρίσκεται σε αναµονή και ποιο ενεργοποιεί τη 

σύνδεση. Η σύνδεση διακόπτεται αφού η επεξεργασία της αίτησης από τον εξυπηρέτη 

έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσµατα έχουν σταλεί στον πελάτη. 

Επειδή συχνά τα προγράµµατα-εξυπηρέτες απαιτούν εκτεταµένη πρόσβαση σε 

πόρους του συστήµατος συνήθως εκτελούνται σε ανώτερο επίπεδο ως ειδική 

κατηγορία διεργασιών. Για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι αναγκαία η θέσπιση και η 

τήρηση πολιτικών σχετικά µε τη διαχείριση τέτοιων διεργασιών από το σύστηµα, όσο 

αφορά παράγοντες όπως η αυθεντικοποίηση και ο έλεγχος δικαιωµάτων πρόσβασης 
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των πελατών, η ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, η αξιοπιστία και 

σταθερότητα του προγράµµατος-εξυπηρέτη, κτλ. Επιπλέον, η σχεδίαση και η 

κατασκευή του εξυπηρέτη περιλαµβάνει µια σειρά επιλογές σχετικά µε το αν η 

αίτηση θα επεξεργάζεται αποκλειστικά ή παράλληλα µε πολλές άλλες, αν θα 

διατηρείται ή όχι η σύνδεση µε τον πελάτη, καθώς και ένα πλήθος άλλες παραµέτρους 

που επηρεάζουν τη λειτουργία του εξυπηρέτη. 

Η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη είναι το µοντέλο που χρησιµοποιείται κατά 

κόρο στα σύγχρονα κατανεµηµένα συστήµατα. Ανάλογα µε το είδος της 

απαιτούµενης «υπηρεσίας», αναπτύσσεται το κατάλληλο πρωτόκολλο επικοινωνίας 

και κατασκευάζεται ο αντίστοιχος εξυπηρέτης που υλοποιεί αυτή την υπηρεσία. Στη 

συνέχεια, κάθε πελάτης που χρειάζεται την υπηρεσία και ακολουθώντας το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας, έρχεται σε επαφή µε τον εξυπηρέτη, ο οποίος 

επεξεργάζεται την αίτηση. Για συνηθισµένες υπηρεσίες, όπως η µεταφορά αρχείων 

(FTP), το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (SMTP) και η αποµακρυσµένη σύνδεση σε 

κάποιο µηχάνηµα (TELNET), έχουν θεσπιστεί συγκεκριµένα πρωτόκολλα, κάνοντας 

µε αυτό τον τρόπο πιο εύκολη την πρόσβαση σε συχνά χρησιµοποιούµενες υπηρεσίες 

του συστήµατος. Φυσικά, οποιαδήποτε κατανεµηµένη εφαρµογή µπορεί να ορίσει 

κάποιο εξειδικευµένο εσωτερικό πρωτόκολλο που θα ικανοποιεί καλύτερα τις 

ανάγκες επικοινωνίας µεταξύ πελάτη και εξυπηρέτη. Η ταυτότητα κάθε 

προγράµµατος-εξυπηρέτη, όπως και κάθε προγράµµατος-πελάτη, καθορίζεται πλήρως 

από το όνοµα του µηχανήµατος του υποδικτύου όπου εκτελείται, µια µοναδική 

διεύθυνση της τοπικής µνήµης στην οποία τοποθετούνται τα δεδοµένα των 

µηνυµάτων που ανταλλάσσονται και φυσικά ο τύπος του πρωτοκόλλου που 

χρησιµοποιείται. 

Οι σηµαντικότερες παράµετροι στη λειτουργία του προγράµµατος-εξυπηρέτη, οι 

οποίες καθορίζουν επίσης και τη λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος πελάτη-

εξυπηρέτη, είναι οι εξής: 

• Connection-oriented/Connectionless: υπηρεσία µε ή χωρίς σταθερή 

σύνδεση µε τον πελάτη. 

• Iterative/Concurrent service: σειριακή εξυπηρέτηση ενός πελάτη τη 

φορά ή πολλών πελατών παράλληλα. 
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• Stateless/Stateful server: ο εξυπηρέτης αποθηκεύει για κάθε σύνδεση 

πληροφορίες που επιτρέπουν τη λειτουργία σε πολλαπλά στάδια 

επεξεργασίας των πελατών, διαχωρίζοντας τις διαδοχικές κλήσεις του 

ίδιου πελάτη µεταξύ τους. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα εξεταστούν διεξοδικότερα σε επόµενες 

ενότητες. 

 

4.4  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕΣΩ SOCKETS 

Παρόλο που το σηµαντικότερο ίσως επίπεδο στη διασύνδεση του πελάτη µε τον 

εξυπηρέτη βρίσκεται στο επίπεδο εφαρµογής, η υλοποίηση της διασύνδεσης των 

εφαρµογών µε το επικοινωνιακό υποδίκτυο είναι εξίσου κρίσιµη. Το πρόβληµα της 

διαχείρισης των κλήσεων του συστήµατος σε χαµηλό επίπεδο για τη δηµιουργία 

αξιόπιστων επικοινωνιακών διαύλων είναι κοινό για όλες τις εφαρµογές αυτού του 

είδους και είναι κρίσιµο να υπάρχει µια κοινή βάση αναφοράς, που θα επιτρέπει την 

αποµόνωση αυτού του τοµέα από τη σχεδίαση του πυρήνα της εφαρµογής. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 το Advanced Research Projects Agency (ARPA) 

οργάνωσε µια οµάδα στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στο Berkeley. Σκοπός της 

ήταν να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο λογισµικού ικανό να εξασφαλίσει ακριβώς αυτή 

τη βάση για τη διασύνδεση των εφαρµογών µε το TCP/IP επικοινωνιακό υπόστρωµα 

του συστήµατος UNIX. Το αποτέλεσµα ήταν ένα πρότυπο µε το όνοµα «socket 

interface» και ενσωµατώθηκε αρχικά στη Berkeley έκδοση του UNIX (BSD UNIX) 

και στη συνέχεια σε όλες τις δηµοφιλείς εκδόσεις των µεγάλων εταιριών σταθµών 

εργασίας, όπως στο SunOS της Sun Microsystems. Έτσι, το πρότυπο του socket 

interface εξελίχθηκε σε ένα παγκοσµίως αποδεκτό πρότυπο για τη διασύνδεση 

εφαρµογών µε τα πρωτόκολλα TCP/IP. 

Η βασική ιδέα πίσω από τα «sockets» είναι η διαχείριση µιας επικοινωνιακής 

διασύνδεσης σαν να επρόκειτο για κάποιο αρχείο. Η προσέγγιση αυτή οφείλεται 

φυσικά στη γενικότερη φιλοσοφία των συστηµάτων UNIX σχετικά µε τη διαχείριση 

συσκευών, όµως προσφέρει το απαραίτητο επίπεδο αφαίρεσης και οµοιοµορφίας από 

άποψη κατασκευής του λογισµικού. Κάθε επικοινωνιακός δίαυλος αντιµετωπίζεται 

ως στοιχείο ροής πληροφοριών διπλής κατεύθυνσης (I/O stream), όπως ακριβώς τα 



ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 
 

- 53 - 

αρχεία δεδοµένων. Η δοµή αυτή δε δεσµεύει το πρότυπο µε τα πρωτόκολλα TCP/IP 

και για το λόγο αυτό ο σχεδιασµός έγινε από την αρχή όσο το δυνατό πιο γενικός, 

ώστε να περιλαµβάνει όλες τις διαδεδοµένες οικογένειες πρωτοκόλλων. Τα 

πρωτόκολλα TCP/IP αντιµετωπίζονται ως µια ενιαία οικογένεια πρωτοκόλλων, ενώ η 

υλοποίηση των sockets είναι διαφορετική για τις υπόλοιπες, διατηρώντας πάντως τις 

αρχικές προδιαγραφές του προτύπου. 

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τον πλήρη ορισµό ενός socket περιλαµβάνουν τη 

διεύθυνση του κόµβου και τη διεύθυνση στην τοπική µνήµη (αριθµός θύρας) την 

οποία χρησιµοποιεί η εφαρµογή, καθώς και τις αντίστοιχες πληροφορίες για την 

αποµακρυσµένη εφαρµογή µε την οποία επικοινωνεί. Επίσης, διατηρούνται οι 

απαραίτητοι πόροι του συστήµατος, όπως η µνήµη ενδιάµεσης αποθήκευσης, και 

φυσικά τον τύπο του πρωτοκόλλου που χρησιµοποιείται. Αντίστοιχες δοµές 

χρησιµοποιούνται και στο άλλο άκρο της σύνδεσης, για το socket της 

αποµακρυσµένης εφαρµογής. Η εγγραφή-αποστολή και η ανάγνωση-λήψη δεδοµένων 

γίνεται µε δοµές εντελώς ανάλογες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση 

σε κλασικά αρχεία δεδοµένων. 

Τα sockets διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους σε ενεργητικά 

(active sockets) και παθητικά (passive sockets). Τα ενεργητικά sockets 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία µιας νέας σύνδεσης και χρησιµοποιούνται από 

τα προγράµµατα-πελάτες για τη σύνδεση µε τον εξυπηρέτη. Αντίστοιχα, τα παθητικά 

sockets έχουν τη δυνατότητα αναµονής και ενεργοποίησης µε την άφιξη µιας νέας 

αίτησης, κατάλληλα για την υλοποίηση προγραµµάτων-εξυπηρέτη. Συχνά, ο 

διαχωρισµός αυτός δεν είναι απόλυτος όσο αφορά στην υλοποίηση του socket 

interface, αλλά αναφέρεται περισσότερο στη λειτουργική διαφοροποίηση των 

προγραµµάτων που το χρησιµοποιούν, σύµφωνα µε το πρότυπο πελάτη-εξυπηρέτη. 

Ο τρόπος υλοποίησης του προτύπου πελάτη-εξυπηρέτη µέσω του socket inteface 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 
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socket

read

write

connect

close

CLIENT SIDE

 

 

socket

write

read

accept

close

SERVER SIDE

bind

listen

 

Σχήµα-4.1: Εφαρµογές πελάτη-εξυπηρέτη µέσω sockets 

 

Πριν µελετηθούν διεξοδικά τα ζητήµατα που αφορούν στη σχεδίαση και στην 

κατασκευή των εφαρµογών πελάτη και εξυπηρέτη, θα πρέπει πρώτα να αναφερθούν 

οι δυνατές επιλογές που προσφέρονται σχετικά µε την υλοποίηση του socket interface 

σε επίπεδο στοιχειωδών κλήσεων του συστήµατος. 

 

4.5  ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τέσσερα είναι τα σηµαντικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε την υλοποίηση των 

sockets σε επίπεδο στοιχειωδών κλήσεων του συστήµατος: η διευθυνσιοδότηση, η 

αποκλειστικότητα, η αποθήκευση και η αξιοπιστία. 
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4.5.1  ∆ιευθυνσιοδότηση 

Για να µπορεί ένα πρόγραµµα-πελάτης να επικοινωνεί µε το πρόγραµµα-

εξυπηρέτη είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ακριβή -φυσική- διεύθυνσή του µέσα 

στο επικοινωνιακό υποδίκτυο. Η συγκεκριµένη σχεδιαστική επιλογή έχει σχέση 

ακριβώς µε τον τρόπο δηµοσιοποίησης και χρήσης των διευθύνσεων των εξυπηρετών 

από τους ενδιαφερόµενους πελάτες µε όσο το δυνατό πιο διαφανή τρόπο. Οι δυνατές 

επιλογές είναι οι εξής: 

• Χρήση υλικών διευθύνσεων. Το πρόγραµµα-πελάτης γνωρίζει εκ των 

προτέρων τη διεύθυνση του εξυπηρέτη, η οποία ενσωµατώνεται ως 

σταθερά στον κώδικα. Με αυτό τον τρόπο η πελάτης είναι 

αποδεσµευµένος από την ανάγκη χρησιµοποίησης εξωτερικών 

υπηρεσιών διευθυνσιοδότησης, όπως DNS (Domain Name Service), 

όµως η στατική αυτή µορφή σύνδεσης µπορεί να έχει προβλήµατα σε 

κατανεµηµένα συστήµατα. 

• Επιλογή τυχαίων διευθύνσεων. Κάθε πρόγραµµα-εξυπηρέτης όταν 

ενεργοποιείται δεσµεύει µια διεύθυνση, η οποία είτε επιλέγει µε τυχαίο 

κάθε φορά τρόπο, είτε του ανατίθεται από το ίδιο το σύστηµα. Η 

διεύθυνση αυτή µεταδίδεται σε όλο το υποδίκτυο, γνωστοποιώντας σε 

όλους τους υποψήφιους πελάτες την τρέχουσα διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Η µέθοδος αυτή είναι λιγότερο στατική από την προηγούµενη, όµως και 

πάλι είναι πιθανό να δηµιουργηθούν προβλήµατα, ιδιαίτερα σε 

κατανεµηµένα συστήµατα µε υψηλό ρυθµό αποτυχίας των υπηρεσιών. 

• Χρήση συµβολικών ονοµάτων. Αντί οι διευθύνσεις των υπηρεσιών να 

παραµένουν στατικές κατά τη διάρκεια µιας «συνόδου» µεταξύ πελάτη 

και εξυπηρέτη, είναι δυνατό να κατασκευαστούν άλλες βοηθητικές 

υπηρεσίες για αυτό το σκοπό. Κάθε εξυπηρέτης γνωστοποιεί την ύπαρξή 

του µε µια καταχώριση στην υπηρεσία αναγνώρισης ονοµάτων (DNS - 

Domain Name Service). Στη συνέχεια, κάποιος ενδιαφερόµενος πελάτης 

απευθύνεται στην ίδια υπηρεσία για να πληροφορηθεί τη διεύθυνση του 

εξυπηρέτη που επιθυµεί, πριν ενεργοποιήσει τη σύνδεση. Με τον τρόπο 

αυτό η σύνδεση γίνεται εντελώς δυναµική, µε την έννοια ότι ακόµη και 
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στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος εξυπηρέτης αποτύχει, τη 

διεκπεραίωση της εργασίας αναλαµβάνει κάποιος άλλος ισοδύναµος 

εξυπηρέτης (εφ’ όσον είναι διαθέσιµος στο σύστηµα), χωρίς στην ουσία 

να επηρεαστεί ο πελάτης. Αυτό είναι µια από τις βασικότερες απαιτήσεις 

στα κατανεµηµένα συστήµατα, αν και ο δυναµικός τρόπος διασύνδεσης 

προκαλεί κάποια επιπλέον επιβάρυνση στο σύστηµα.  

Η κατάλληλη επιλογή του τρόπου διευθυνσιοδότησης στην επικοινωνία µεταξύ 

του προγράµµατος-πελάτη και του προγράµµατος-εξυπηρέτη εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από τις προδιαγραφές του ίδιου του υπολογιστικού συστήµατος (αν και ποιες 

από αυτές τις επιλογές διαθέτει σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος), καθώς και από 

τις απαιτήσεις και της ίδιας της -κατανεµηµένης- εφαρµογής. Πάντως η επιλογή που 

εφαρµόζεται πιο συχνά στην πράξη είναι η τελευταία, λόγω των εν γένει απαιτήσεων 

αξιοπιστίας και σταθερότητας στα κατανεµηµένα συστήµατα. 

 

4.5.2  Αποκλειστικές και µη αποκλειστικές κλήσεις 

Η επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών µέσω ενός επικοινωνιακού υποδικτύου 

παρουσιάζει εν γένει ορισµένες δυσκολίες. Η λήψη κάποιου µηνύµατος από το ένα 

προϋποθέτει την προηγούµενη αποστολή του από το άλλο και αντίστροφα. Για τη 

σωστή, λοιπόν,  εκτέλεση του κάθε τµήµατος του κώδικα, υπάρχει ανάγκη ορισµού 

της σωστής σηµασιολογίας και των αντίστοιχων ενεργειών σε κάθε κατάσταση, 

ακόµη και για µη αξιόπιστους διαύλους επικοινωνίας. 

Όσο αφορά στην αποστολή και λήψη µηνυµάτων, υπάρχουν δύο δυνατές επιλογές 

συµπεριφοράς της εφαρµογής: 

• Αποκλειστικές κλήσεις. Η ενέργεια αποστολής (ή λήψης) κάποιου 

µηνύµατος έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της λειτουργίας της 

εφαρµογής µέχρι η ενέργεια αυτή να ολοκληρωθεί. Ακόµη και όταν δε 

συµβεί κάποιο σφάλµα, η αντιγραφή του µηνύµατος από την περιοχή 

µνήµης της εφαρµογής στον πυρήνα και η µετάδοσή του στο υποδίκτυο 

απαιτεί υπολογίσιµο χρόνο, συνεπώς η εφαρµογή τίθεται σε αναµονή 

µέχρι η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί. 
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• Μη αποκλειστικές κλήσεις. Αντί η κύρια διεργασία της εφαρµογής να 

αναστέλλεται, δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την επεξεργασία, 

αφήνοντας τη διαδικασία αποστολής (ή λήψης) του µηνύµατος να 

ολοκληρωθεί ξεχωριστά ως ανεξάρτητη διαδικασία. Οι στοιχειώδεις 

κλήσεις αυτού του τύπου ονοµάζονται «µη αποκλειστικές» ή αλλιώς 

«ασύγχρονες» για αυτόν ακριβώς το λόγο. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε 

δύο τρόπους: είτε µε αντιγραφή του µηνύµατος στον πυρήνα και 

αποδέσµευση της εφαρµογής, είτε µε χρησιµοποίηση ενός µηχανισµού 

διακοπών για τον έλεγχο της διαδικασίας από την εφαρµογή. Η πρώτη 

επιλογή απλοποιεί τη δοµή της ίδιας της εφαρµογής, επιβαρύνοντας όµως 

παράλληλα τον πυρήνα µε τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας µετάδοσης. Αν και κάτι τέτοιο πολλές φορές είναι αποδεκτό, 

η µέθοδος προϋποθέτει πως η εφαρµογή δεν επιχειρεί την έναρξη νέας 

διαδικασίας αποστολής (ή λήψης) πριν ολοκληρωθεί η προηγούµενη, µια 

και οι αποθηκευτικοί χώροι του πυρήνα είναι ασφαλώς περιορισµένοι. Η 

δεύτερη επιλογή είναι περισσότερο αξιόπιστη, όµως τώρα επιβαρύνεται 

η ίδια η εφαρµογή, κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολο τον προγραµµατισµό 

της. 

Τόσο οι αποκλειστικές, όσο και οι µη αποκλειστικές κλήσεις είναι υλοποιήσιµες 

στην πράξη. Μάλιστα πολλά λειτουργικά συστήµατα προσφέρουν διαφορετικά σετ 

στοιχειωδών κλήσεων που ικανοποιούν και τις δύο επιλογές. Παρόλα αυτά, επειδή το 

κόστος υλοποίησης και χρήσης διαφέρει σε κάθε περίπτωση, η χρησιµοποίηση 

αποκλειστικών ή µη αποκλειστικών κλήσεων αποτελεί σχεδιαστικό θέµα της ίδιας της 

εφαρµογής. 

 

4.5.3  Αποθηκευόµενες και µη αποθηκευόµενες κλήσεις 

Το πρόβληµα της αναµονής µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάδοσης 

ενός µηνύµατος δεν είναι το µοναδικό σε αρχιτεκτονικές πελάτη-εξυπηρέτη. 

Ανεξάρτητα µε το αν ο εξυπηρέτης ανασταλεί ή όχι από µια τέτοια διαδικασία, και 

καθώς ο χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων είναι ασφαλώς υπολογίσιµος, τίθεται το 

ερώτηµα τι γίνεται µε νέες αιτήσεις που φτάνουν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της 

τρέχουσας αίτησης. Σε αυτό το σηµείο υπάρχουν δύο επιλογές:  
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• Αποθηκευόµενες κλήσεις. Για κάθε διεργασία το σύστηµα διατηρεί 

ενδιάµεσες µνήµες υπό τη µορφή ουρών, µία για τα µηνύµατα που 

λαµβάνονται και µία για τα µηνύµατα που αποστέλλονται, οι οποίες 

ονοµάζονται «γραµµατοκιβώτια» (mailboxes). Τα µηνύµατα 

αποθηκεύονται διαδοχικά στην ουρά σύµφωνα µε τις ενέργειες της 

εφαρµογής χωρίς ουσιαστικά να επηρεάζεται η κύρια διεργασία, ενώ η 

διαδικασίες µετάδοσης ενεργοποιούνται διαδοχικά σύµφωνα µε τη θέση 

που έχει κάθε µια στην ουρά. Με αυτό τον τρόπο εφαρµόζεται ένα είδος 

διαφάνειας στον προγραµµατισµό της ίδιας της εφαρµογής, σε σχέση µε 

την πραγµατική υλοποίηση των ενεργειών αποστολής και λήψης 

µηνυµάτων, και εφ’ όσον βέβαιο κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό από τη 

λογική λειτουργία του προγράµµατος.  

• Μη αποθηκευόµενες κλήσεις. Σε αυτή την περίπτωση η ουρά αναµονής 

έχει µήκος µηδέν, δηλαδή η εφαρµογή ελέγχει την ύπαρξη νέων 

µηνυµάτων αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία της τρέχουσας αίτησης, 

απορρίπτοντας όσες φτάνουν στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα. Έτσι, 

απλοποιείται το έργο του συστήµατος και της εφαρµογής, µειώνεται 

όµως η απόδοση και η διαθεσιµότητά της σε σχέση µε τους πελάτες. 

Είναι φανερό ότι η επιλογή ανάµεσα σε αποθηκευόµενες η µη αποθηκευόµενες 

κλήσεις έχει ουσιαστικά νόηµα µόνο στην περίπτωση που οι κλήσεις είναι 

ασύγχρονες. 

 

4.5.4  Αξιόπιστες και µη αξιόπιστες κλήσεις 

Μέχρι τώρα µελετήθηκαν θέµατα λειτουργικότητας των στοιχειωδών κλήσεων και 

τον τρόπο µε τον οποίο αυτές χρησιµοποιούνται από τις εφαρµογές. Ένα ακόµη 

σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το θέµα της αξιοπιστίας. Ο πλήρης ορισµός της 

λειτουργίας των στοιχειωδών κλήσεων απαιτεί τον καθορισµό του βαθµού 

αξιοπιστίας που προσφέρουν σχετικά µε το αν ή όχι εξασφαλίζουν τη σωστή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάδοσης, θέµα πολύ σηµαντικό στο σχεδιασµό των 

εφαρµογών που τις χρησιµοποιούν. Υπάρχουν δύο επιλογές: 
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• Αξιόπιστες κλήσεις. Το σύστηµα εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αποστολής ή λήψης µηνύµατος, εφαρµόζοντας τεχνικές 

σηµάτων επιβεβαίωσης (ACK - acknowledge) και ανίχνευσης 

σφαλµάτων στα δεδοµένα των µηνυµάτων. Αν και η επιβάρυνση του 

συστήµατος είναι σηµαντική, ο βαθµός αυτός αξιοπιστίας είναι εν γένει 

απαραίτητος σε πολλές κατανεµηµένες εφαρµογές, για παράδειγµα στις 

τραπεζικές συναλλαγές. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν µπορεί να 

ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το σύστηµα επιστρέφει µήνυµα 

λάθους, ειδοποιώντας έτσι σε κάθε περίπτωση την εφαρµογή. 

• Μη αξιόπιστες κλήσεις. Όταν η αξιοπιστία στις διαδικασίες µετάδοσης 

δεν αποτελεί µείζον σχεδιαστικό ζήτηµα για την εφαρµογή ή µπορεί να 

εξασφαλιστεί από την ίδια την εφαρµογή, οι στοιχειώδεις κλήσεις 

µπορούν να υλοποιηθούν µε απλούστερο τρόπο, παραλείποντας ελέγχους 

ορθότητας και επιβεβαιώσεις σωστής λειτουργίας. 

Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, έτσι και το ζήτηµα της αξιοπιστίας των 

στοιχειωδών κλήσεων του συστήµατος είναι θέµα που εξαρτάται από τις 

προδιαγραφές του συστήµατος και από τις απαιτήσεις της κάθε εφαρµογής. Η 

σχεδίαση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από δύο επίπεδα αξιοπιστίας 

(αξιόπιστες/µη αξιόπιστες κλήσεις), χρησιµοποιώντας παραλλαγές του πλήρους 

µοντέλου µηνύµατος/επιβεβαίωσης σε όλες τις περιπτώσεις. Αξίζει, τέλος, να 

σηµειωθεί πως ο τρόπος και ο βαθµός δυσκολίας της υλοποίησης σε κάθε περίπτωση 

εξαρτάται και από τις επιλογές σε άλλα θέµατα σχεδίασης, όπως το αν οι κλήσεις 

είναι αποκλειστικές ή ασύγχρονες. 

 

4.6  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ-

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επικοινωνία µεταξύ πελάτη και εξυπηρέτη µπορεί 

να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: µε σύνδεση ή χωρίς. Στην περίπτωση επικοινωνίας µε 

σύνδεση (ονοµάζεται διαφορετικά και session-«σύνοδος»), ένας σταθερός νοητός 

δίαυλος δηµιουργείται εξ’ αρχής µεταξύ των δύο ακραίων σηµείων και διατηρείται 

µέχρι το τέλος της επικοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης συνόδων 
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αποτελεί το σύστηµα τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αντίθετα, στην περίπτωση 

επικοινωνίας χωρίς σύνδεση (ονοµάζεται διαφορετικά και datagram) κάθε πακέτο 

δεδοµένων αποστέλλεται σε συγκεκριµένο σηµείο, το οποίο ορίζεται σαφώς µε κάθε 

αποστολή. 

Κάθε µέθοδος παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Οι σύνοδοι 

προσφέρουν αξιοπιστία και σχετική σταθερότητα στην απόδοση, µια και συνήθως το 

σύστηµα αναλαµβάνει τόσο τον έλεγχο της σωστής µετάδοσης των δεδοµένων (όσο 

αφορά τα σφάλµατα και τη σειρά λήψης των πακέτων), όσο και τη δέσµευση ενός 

µέρους του διαθέσιµου εύρους του διαύλου επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό, όµως, 

οδηγεί συχνά σε κακή χρήση του εύρους του διαύλου, µια και οι επικοινωνιακές 

απαιτήσεις µεταξύ των συνόδων µπορεί να διαφέρουν δραµατικά. Επιπλέον, η χρήση 

συνόδων συχνά συνεπάγεται και στατική δροµολόγηση των πακέτων δεδοµένων, κάτι 

που σηµαίνει ότι η διαδροµή αποστολής τους καθορίζεται µε τη δηµιουργία της 

συνόδου και δεν αλλάζει µέχρι το τέλος της. Φυσικά κάτι τέτοιο δηµιουργεί 

προβλήµατα συµφόρησης και κακής χρήσης του υποδικτύου γενικότερα. 

Αντίθετα, οι datagram συνδέσεις έχουν το πλεονέκτηµα του ξεχωριστού ορισµού 

του προορισµού ακριβώς πριν την αποστολή του κάθε πακέτου, κάτι που δίνει 

συγχρόνως τη δυνατότητα δυναµικής δροµολόγησης. Όµως, µε τον τρόπο αυτό ένα 

µεγάλο µέρος του βάρους των ελέγχων σφαλµάτων και περισσότερο της σωστής 

διαδοχής στη λήψη των πακέτων στον προορισµό, µεταφέρεται στην ίδια την 

εφαρµογή. 

Τα δύο µοντέλα επικοινωνίας προσφέρουν στοιχεία απαραίτητα για διαφορετικά 

είδη εφαρµογών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί πως, αν 

και σε επίπεδο λογισµικού τα δύο µοντέλα µπορεί να υλοποιούνται από το ίδιο 

πρότυπο (παράµετρος λειτουργίας στο socket interface), σχεδόν πάντοτε το υλικό 

είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε ένα από τα δύο. Η σωστή υλοποίηση και των δύο 

εναλλακτικών µοντέλων σε ένα σύστηµα είναι συχνά θέµα λογισµικού. 

Τα δύο µοντέλα επικοινωνίας (σύνοδοι και datagrams) φαίνονται στα παρακάτω 

σχήµατα: 
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C1
ΥΠΟ∆ΙΚΤΥΟ

C2

Server

 

Σχήµα-4.2α: Επικοινωνία µε σύνδεση (session) 

 

C1
ΥΠΟ∆ΙΚΤΥΟ

C2

Server

 

Σχήµα-4.2β: Επικοινωνία χωρίς σύνδεση (datagram) 

 

 

4.7  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Η έννοια του ταυτοχρονισµού (concurrency) είναι πολύ σηµαντική σε 

κατανεµηµένες εφαρµογές, µια που είναι ένα εν γένει χαρακτηριστικό της 

επεξεργασίας σε επικοινωνιακά δίκτυα. Προσδίδει µεγαλύτερη απόδοση στις 

συναλλαγές µεταξύ πελατών και εξυπηρέτη, αλλά συγχρόνως δηµιουργεί νέες 

δυσκολίες στη σχεδίαση και κατασκευή του λογισµικού.  

Η ταυτόχρονη επεξεργασία µπορεί να είναι πραγµατική ή εικονική. Η τεχνική του 

διαµοιρασµού του χρόνου (time sharing) µοιράζει το χρόνο επεξεργασίας σε ένα 

µοναδικό επεξεργαστή ανάµεσα σε ένα πλήθος διεργασιών, έτσι ώστε να 
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εξυπηρετούνται κατά ένα ποσοστό όλες ταυτόχρονα. Η τεχνική της πολυεπεξεργασίας 

(multiprocessing) κατανέµει το συνολικό φόρτο εργασίας σε ένα σύνολο 

επεξεργαστικών µονάδων. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η εντύπωση ότι το 

σύστηµα εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν χρήστες. 

Η µελέτη του ταυτοχρονισµού έχει νόηµα περισσότερο για τις εφαρµογές-

εξυπηρέτες, παρά για τις εφαρµογές-πελάτες. Αυτό συµβαίνει γιατί τα προγράµµατα-

πελάτες, αφ’ ενός είναι αφοσιωµένα κάθε φορά σε ένα πελάτη-χρήστη και εφ’ ετέρου 

κάθε τέτοιο πρόγραµµα-πελάτης είναι ανεξάρτητο από άλλα παρόµοια προγράµµατα 

που είναι πιθανό να χρησιµοποιεί συγχρόνως ο ίδιος χρήστης. Αντίθετα, η επίτευξη 

ταυτόχρονης επεξεργασίας πελατών από ένα µοναδικό πρόγραµµα-εξυπηρέτη απαιτεί 

σηµαντική προσπάθεια από άποψη σχεδιασµού και υλοποίησης. Παρόλα αυτά η 

διαθεσιµότητα και η χρησιµότητα του εξυπηρέτη, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

χρονοβόρας επεξεργασίας, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό ακριβώς από τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης εξυπηρέτησης περισσότερων του ενός πελάτες. Είναι σηµαντικό πάντως 

σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση του ταυτοχρονισµού να µη βασίζεται σε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά υλικού, αλλά να είναι όσο το δυνατό πιο διαφανής και µεταφέρσιµη, 

ιδιαίτερα για τους προγραµµατιστές εφαρµογών. Επιπλέον, τα οφέλη από άποψη 

απόδοσης του συστήµατος θα πρέπει να υπερκαλύπτουν την επιβάρυνση του 

λογισµικού και της λειτουργίας σε πολυπλοκότητα, µια και η υλοποίηση ταυτόχρονης 

επεξεργασίας είναι σε κάθε περίπτωση δαπανηρή. 

Το πρόβληµα του ταυτοχρονισµού στους πελάτες και τους εξυπηρέτες 

παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήµατα: 
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C5 C4

Server

 

Σχήµα-4.3α: Ταυτοχρονισµός ανάµεσα σε πελάτες 
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Σχήµα-4.3β: Ταυτοχρονισµός στον εξυπηρέτη 

 



ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 
 

- 64 - 

4.8 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Συχνά η υπηρεσία που προσφέρει κάποιος εξυπηρέτης είναι η παροχή κάποιας 

πληροφορίας ή η απλή επεξεργασία κάποιων δεδοµένων. Όταν, όµως, η υπηρεσία 

αφορά εκτεταµένη επεξεργασία ή χρονοβόρες διαδικασίες, η ανάγκη διατήρησης 

ενδιάµεσων αποτελεσµάτων ή του σταδίου επεξεργασίας σε δεδοµένη στιγµή για 

κάθε πελάτη είναι πολλές φορές απαραίτητη. 

Η ανάγκη διατήρησης της «κατάστασης» του εξυπηρέτη προήλθε από την 

απαίτηση για συνέπεια και σταθερή απόδοση της υπηρεσίας προς τους πελάτες. Ο 

όρος «κατάσταση» του εξυπηρέτη συµπεριλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που 

αποθηκεύονται µόνιµα ή προσωρινά στο περιβάλλον του προγράµµατος-εξυπηρέτη, 

και οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα διάκρισης των µεµονωµένων αιτήσεων από 

πελάτες µεταξύ τους. Για παράδειγµα, στην περίπτωση που η υπηρεσία είναι ένας 

εξυπηρέτης αρχείων, οι πληροφορίες σχετικά µε τη θέση και τα περιεχόµενα ενός 

αρχείου, µετά την ανάκτησή τους, µπορεί να αποθηκεύονται σε προσωρινή µνήµη 

στον εξυπηρέτη. Με αυτό τον τρόπο, κάποια πιθανή µελλοντική αίτηση (από τον ίδιο 

ή από άλλο πελάτη) για τα ίδια δεδοµένα µπορεί να εξυπηρετηθεί άµεσα, σε λιγότερο 

χρόνο, παρά η διαδικασία ανάκτησής τους να εκτελεστεί από την αρχή. Σε αυτή την 

περίπτωση απαιτείται η υλοποίηση κατάλληλων δοµών αποθήκευσης αυτών των 

πληροφοριών, καθώς και των αντίστοιχων αλγορίθµων διαχείρισής τους, όπως η 

µέθοδος LRU (Least Recently Used) για τη βέλτιστη αντικατάσταση παλαιότερων 

εγγραφών στην προσωρινή µνήµη µε νεότερες. 

 

ΥΠΟ∆ΙΚΤΥΟ

Server

Τοπικό
Αρχείο

 

Σχήµα-4.4α: Εξυπηρέτης µε αποθήκευση κατάστασης (stateful) 
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ΥΠΟ∆ΙΚΤΥΟ

Server

 

Σχήµα-4.4β: Εξυπηρέτης χωρίς αποθήκευση κατάστασης (stateless) 

 

 

4.9  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ 

Εφαρµογές που λειτουργούν ως προγράµµατα-πελάτες είναι γενικά απλούστερα, 

όσο αφορά το σχεδιασµό και την υλοποίηση, από τα αντίστοιχα προγράµµατα-

εξυπηρέτες για αρκετούς λόγους. Κατ’ αρχήν, γιατί είναι κάπως σπάνιο για τον 

πελάτη να διαχειρίζεται ταυτόχρονα διασυνδέσεις µε πολλαπλούς εξυπηρέτες και 

κατά δεύτερο λόγο γιατί τα περισσότερα προγράµµατα αυτού του είδους εκτελούνται 

ως συµβατικές εφαρµογές ενός τυπικού χρήστη. Αντίθετα µε τους εξυπηρέτες, οι 

πελάτες συνήθως δεν απαιτούν πρόσβαση σε ιδιαίτερους πόρους του συστήµατος ή 

την εκτέλεση σε κάπως ανώτερο επίπεδο λειτουργίας (privilege level). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα έναν ακόµη λόγο απλοποίησης του πελάτη, µια και οι έλεγχοι ασφάλειας 

και προστασίας της εφαρµογής γίνονται από ανώτερα επίπεδα του λειτουργικού 

συστήµατος. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα σχεδιασµού για το πρόγραµµα-πελάτη είναι, 

όπως προαναφέρθηκε, το πρόβληµα της διευθυνσιοδότησης. Ο πελάτης πρέπει µε 

κάποιο τρόπο, στατικό ή δυναµικό, να γνωρίζει τη διεύθυνση του εξυπηρέτη στο 

υποδίκτυο έτσι ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνήσει µε αυτόν. Ανάµεσα στην 

επιλογή στατικής ή δυναµικής µεθόδου, υπάρχουν και κάποιοι ενδιάµεσοι τρόποι, 

όπως το να ζητά κάθε φορά από τον ίδιο το χρήστη να δώσει τη διέυθυνση ή να 

διαβάζει τη διεύθυνση από κάποιο αρχείο από το τοπικό σύστηµα, το οποίο βέβαια 

πρέπει να ενηµερώνεται συχνά. Η επιλογή στατικού ορισµού της διεύθυνσης στον 

κώδικα του προγράµµατος θεωρείται γενικά µη αποδοτική, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ η ανάκτηση της διεύθυνσης από αρχείο ή µέσω του 

χρήστη παρουσιάζει προβλήµατα ενηµερότητας και διαφάνειας. Έτσι, συχνά η 
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µέθοδος που χρησιµοποιείται, τουλάχιστον για τις τυποποιηµένες υπηρεσίες, είναι 

µέσω κατάλληλων υπηρεσιών του κατανεµηµένου συστήµατος. Βέβαια, ο ακριβής 

τρόπος υλοποίησης και χρήσης των υπηρεσιών αυτών διαφέρει από σύστηµα σε 

σύστηµα, µια και εξαρτάται από τις τρέχουσες απαιτήσεις και την έκταση του 

υποδικτύου (µέθοδοι εκποµπής broadcast µόνο σε µικρά δίκτυα). 

Η ίδια µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ανάκτηση της διεύθυνσης του 

µηχανήµατος όπου εκτελείται ο εξυπηρέτης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την 

ανάκτηση του αριθµού θύρας µε την οποία συνδέεται στο µηχάνηµα αυτό. Πολλές 

τυποποιηµένες υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η αποµακρυσµένη 

σύνδεση και η µεταφορά αρχείων, χρησιµοποιούν σχεδόν πάντα τις ίδιες θύρες για 

λόγους συµβατότητας. Βέβαια, αυτό σηµαίνει ότι µια τέτοια υπηρεσία περιλαµβάνει 

τις αντιστοιχίες πρωτοκόλλων εφαρµογών και θυρών, συνεπώς η ίδια µέθοδος 

επεκτείνεται ουσιαστικά και για την ονοµατολογία των πρωτοκόλλων. Κάθε 

εφαρµογή µπορεί να ζητήσει από την τοπική υπηρεσία του συστήµατος τον κωδικό 

και την αντίστοιχη θύρα για το όνοµα ενός πρωτοκόλλου. Επειδή αυτές οι 

πληροφορίες είναι περισσότερο στατικές από τη διεύθυνση του µηχανήµατος του 

εξυπηρέτη, συνήθως ενσωµατώνονται στατικά στο λογισµικό του συστήµατος υπό τη 

µορφή σταθερών στο socket interface. Οι δυνατότητες αυτές κάνουν πιο εύκολη και 

διαφανή, όχι µόνο τη λειτουργία του προγράµµατος-πελάτη, αλλά και τη συντήρηση 

του αντίστοιχου κώδικα από τους προγραµµατιστές. 

Πρόβληµα, όµως, δεν υπάρχει µόνο στην ανάκτηση όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών που σχετίζονται µε τον εξυπηρέτη, αλλά και στη δέσµευση τοπικών 

πόρων από το socket του πελάτη. Στη µηχάνηµα του πελάτη είναι φυσικό να 

εκτελούνται πολλές άλλες εφαρµογές ταυτόχρονα, συνεπώς είναι κρίσιµο να 

διατηρηθεί η σταθερή και σωστή λειτουργία του συστήµατος. Το πρόβληµα 

παρουσιάζεται στην επιλογή µιας ελεύθερης τοπικής θύρας η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί από το socket, κάτι που δεν είναι πάντοτε εύκολο να διασφαλιστεί. 

Συνήθως το socket interface του συστήµατος περιλαµβάνει κάποιο µηχανισµό 

ανίχνευσης και αυτόµατης επιλογής κάποιας ελεύθερης θύρας, ο οποίος εξασφαλίζει 

πως η θύρα αυτή δε χρησιµοποιείται ούτε από κάποια τυποποιηµένη υπηρεσία 

(εξυπηρέτη) ούτε από άλλη εφαρµογή-πελάτη του ίδιου ή άλλου χρήστη στο τοπικό 

σύστηµα. 
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Παρόµοια προβλήµατα εµφανίζονται και στον καθορισµό της διεύθυνσης του 

πελάτη στο δίκτυο. Όταν το µηχάνηµα του πελάτη έχει συγκεκριµένη καθολική 

διεύθυνση στο υποδίκτυο, ο εξυπηρέτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µαζί 

του άµεσα. Στην περίπτωση, όµως, που ο πελάτης ανήκει σε κάποιο εσωτερικό τοπικό 

υποδίκτυο, ουσιαστικά «αόρατο» στον έξω κόσµο, απαιτούνται ιδιαίτεροι µηχανισµοί 

για να επιτευχθεί η επικοινωνία. Συχνά, σε παρόµοιες περιπτώσεις ο κάθε πελάτης 

χρησιµοποιεί τη διεύθυνση του σηµείου εισόδου στο τοπικό υποδίκτυο, συνήθως 

κάποιο κεντρικό κόµβο (για παράδειγµα ένα gateway), το οποίο είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται τις επικοινωνίες που αφορούν όλους τους πελάτες του υποδικτύου για 

το οποίο είναι αφιερωµένος. Έτσι, ενώ ο εξυπηρέτης επικοινωνεί ουσιαστικά µε αυτό 

τον κεντρικό κόµβο, ο κόµβος αυτός ανακατευθύνει τα µηνύµατα µέσω του τοπικού 

υποδικτύου στον κατάλληλο πελάτη. Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται ευρύτατα και 

στις περιπτώσεις που οι πελάτες δεν διαθέτουν µόνιµη επικοινωνιακή σύνδεση, όπως 

για παράδειγµα σε συστήµατα dial-up συνδέσεων πελατών µε πρωτόκολλα τύπου 

SLIRP σε υποδίκτυα internet (TruePPP/DynamicIP). 

Οι γενικοί αλγόριθµοι λειτουργίας των πρωτοκόλλων πελάτη για επικοινωνία µε 

και χωρίς σύνδεση παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Εφαρµογή-πελάτης µε επικοινωνία συνόδου 

1. Εντοπισµός της διεύθυνσης και της θύρας του εξυπηρέτη. 

2. ∆έσµευση ενός τοπικού socket από τον πελάτη, καθορίζοντας την τοπική 

διεύθυνση και τον αριθµό µιας ελεύθερης θύρας στο τοπικό σύστηµα. 

3. Πραγµατοποίηση σύνδεσης µε τον εξυπηρέτη. 

4. Επικοινωνία του πελάτη µε τον εξυπηρέτη, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 

πρωτόκολλο επιπέδου εφαρµογής. 

5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας και κλείσιµο της συνόδου (socket). 

 

 

Εφαρµογή-πελάτης µε επικοινωνία datagram 
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1. ∆έσµευση ενός τοπικού socket από τον πελάτη, καθορίζοντας την τοπική 

διεύθυνση και τον αριθµό µιας ελεύθερης θύρας στο τοπικό σύστηµα. 

2. Για κάθε νέο πακέτο δεδοµένων, καθορισµός της διεύθυνσης και της θύρας 

του εξυπηρέτη ως προορισµό. 

3. Επικοινωνία του πελάτη µε τον εξυπηρέτη, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 

πρωτόκολλο επιπέδου εφαρµογής και της τρέχουσας διεύθυνσης-προορισµού. 

4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας και κλείσιµο της συνόδου (socket). 

 

 

4.10  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Γενικά, η σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων-εξυπηρέτη είναι ένα σύνθετο 

πρόβληµα που περιλαµβάνει µια σειρά από επιµέρους επιλογές σε σηµαντικά 

σχεδιαστικά ζητήµατα. Η δηµιουργία ενός εξυπηρέτη που λειτουργεί µε ή χωρίς 

σύνδεση, µε έναν ή περισσότερους πελάτες ταυτόχρονα, µε αποθήκευση ή όχι της 

κατάστασής του απαιτεί προσεκτική εξέταση και εκτίµηση των απαιτήσεων από τη 

συγκεκριµένη κάθε φορά υπηρεσία.  

Θεωρητικά, κάθε εφαρµογή εξυπηρέτη ακολουθεί έναν απλό αλγόριθµο: 

δηµιουργεί ένα παθητικό socket που συνδέεται µε την κατάλληλη θύρα στο σύστηµα, 

η οποία συνήθως χρησιµοποιείται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Στη συνέχεια 

εισέρχεται σε έναν επαναληπτικό βρόγχο λειτουργίας, στον οποίο λαµβάνει από αυτή 

τη θύρα τις αιτήσεις των πελατών, τις επεξεργάζεται και αποστέλλει τα 

αποτελέσµατα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, θεωρητικά, εις άπειρο. 

Το απλοϊκό αυτό µοντέλο λειτουργίας απέχει δυστυχώς πολύ από την 

πραγµατικότητα. Η αναφορά σε επαναληπτική λήψη και επεξεργασία αιτήσεων δεν 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα του ταυτοχρονισµού που υπάρχει εν γένει στις 

κατανεµηµένες εφαρµογές. Η διαχείριση µιας νέας αίτησης που φτάνει καθώς η 

εφαρµογή επεξεργάζεται ήδη µια άλλη ή η κατασκευή ενός µηχανισµού για το σωστό 

τερµατισµό της εκτέλεσης του προγράµµατος του εξυπηρέτη είναι σηµαντικά 

προβλήµατα που επηρεάζουν ουσιαστικά την απόδοση. 
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4.10.1  Επαναληπτικοί και ταυτόχρονοι εξυπηρέτες 

Με τον όρο «επαναληπτικοί» χαρακτηρίζονται οι εξυπηρέτες οι οποίοι έχουν την 

ικανότητα λήψης και επεξεργασίας µιας µόνο αίτησης κάθε φορά, πριν εισέλθουν και 

πάλι σε αναµονή. Αντίθετα, οι «ταυτόχρονοι» εξυπηρέτες έχουν την ικανότητα λήψης 

και επεξεργασίας πολλαπλών αιτήσεων ταυτόχρονα, ανάλογα µε τις προδιαγραφές 

της εφαρµογής και τους διαθέσιµους πόρους του συστήµατος. 

Τα πλεονεκτήµατα των ταυτόχρονων εξυπηρετών σχετίζονται µε την αύξηση της 

απόδοσης, όσο αφορά την εξυπηρέτηση πελατών. Ειδικά στις περιπτώσεις που η 

επεξεργασία απαιτεί σηµαντικό χρόνο σε διαδικασίες εισόδου-εξόδου (όπως 

πρόσβαση σε αρχεία), ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας διαφέρει δραµατικά από 

πελάτη σε πελάτη ή το σύστηµα του εξυπηρέτη διαθέτει πολλαπλές µονάδες 

επεξεργασίας, η υλοποίηση της υπηρεσίας ως ταυτόχρονο εξυπηρέτη έχει νόηµα. 

Ένα λιγότερο προφανές πλεονέκτηµα των ταυτόχρονων εξυπηρετών αφορά την 

περίπτωση «µη-ορθού» πελάτη. Αν κάποια εφαρµογή πελάτη δε συµπεριφέρεται όπως 

αναµένεται από τον εξυπηρέτη, προφανώς η συνδιαλλαγή θα αποτύχει. Στην 

περίπτωση, όµως, που χρησιµοποιείται επικοινωνία µε σύνδεση και αποκλειστικές 

κλήσεις για τη διασύνδεση, είναι πιθανό ολόκληρη η διεργασία διαχείρισης του 

πελάτη να µπλοκαριστεί, δηµιουργώντας αδιέξοδο (deadlock). Κάτι τέτοιο είναι 

εξαιρετικά δυσάρεστο για την καλή λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος, ενώ στην 

περίπτωση που ο εξυπηρέτης υλοποιείται ως επαναληπτικός, δηλαδή ως µια µοναδική 

διεργασία, ολόκληρη η υπηρεσία καθίσταται πλέον µη διαθέσιµη και ο εξυπηρέτης 

πρέπει να τερµατιστεί και να επανεκκινηθεί. Στην περίπτωση ταυτόχρονου 

εξυπηρέτη, αρκεί ο τερµατισµός µόνο της διεργασίας διαχείρισης του συγκεκριµένου 

πελάτη, χωρίς να διαταραχθεί σοβαρά η λειτουργία του υπόλοιπου συστήµατος. 

Ενώ ο τρόπος λειτουργίας των επαναληπτικών εξυπηρετών είναι σχετικά απλός 

και καλά ορισµένος σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση και λειτουργία των 

ταυτόχρονων εξυπηρετών είναι δυνατό να διαφέρει σηµαντικά. Συγκεκριµένα, όταν ο 

χρόνος επεξεργασίας είναι σχετικά µικρός, είναι προτιµότερο η επεξεργασία µιας 

αίτησης να υλοποιείται ως ανεξάρτητη διεργασία µε ασύγχρονη επικοινωνία, 

υλοποιώντας τον ταυτοχρονισµό σε επίπεδο διεργασίας και όχι σε επίπεδο 

διασύνδεσης του πελάτη µε την κύρια διεργασία του εξυπηρέτη. Το µοντέλο αυτό 

αναφέρεται αλλιώς ως µοντέλο master-slave διαδικασιών, όπου master είναι η κύρια 
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διεργασία του εξυπηρέτη και slave είναι η διεργασία διαχείρισης ενός πελάτη, η οποία 

βρίσκεται πάντα υπό τον έλεγχο της κύριας. Μάλιστα, πολλές φορές η slave 

διαδικασία υλοποιείται ως ξεχωριστό πρόγραµµα. Με το µοντέλο master-slave 

διεργασιών ο εξυπηρέτης χωρίζεται σε επιµέρους λειτουργικά τµήµατα, 

απλοποιώντας τον προγραµµατισµό, αλλά παράλληλα επιβαρύνοντας το σύστηµα µε 

τη δηµιουργία και διαχείριση πολλαπλών διεργασιών. 

Αν και η υλοποίηση ταυτόχρονων εξυπηρετών είναι γενικά δυσκολότερη από τους 

επαναληπτικούς, συχνά οι διάφορες υπηρεσίες λειτουργούν ως ταυτόχρονες, επειδή 

ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις των κατανεµηµένων συστηµάτων. Εκτός από τη 

χαµηλή απόδοση σε απαιτητικές εφαρµογές, οι επαναληπτικοί εξυπηρέτες µπορεί να 

προκαλέσουν προβλήµατα συµφόρησης και κακής χρήσης του υποδικτύου συνολικά. 

 

4.10.2  Υπηρεσίες µε ή χωρίς σύνδεση 

Ο παράγοντας της επικοινωνίας µε ή χωρίς σύνδεση, όπως αναφέρθηκε και 

προηγούµενα, αποτελεί µείζον θέµα στη σχεδίαση εφαρµογών εξυπηρέτη, αν και 

αφορά περισσότερο το ίδιο το πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ πελάτη και 

εξυπηρέτη. Οι διάφορες υπηρεσίες αναφέρονται µε σύνδεση ή χωρίς σύνδεση, 

ανάλογα µε τον τρόπο επικοινωνίας. 

Το κύριο πλεονέκτηµα της επικοινωνίας µε σύνδεση είναι η ευκολία στον 

προγραµµατισµό. Αν και η εφαρµογή τεχνικών ελέγχου των σφαλµάτων και της 

σειράς παραλαβής των πακέτων δεδοµένων προσθέτουν πολυπλοκότητα, 

προσφέρονται από το ίδιο το socket interface, δηλαδή από κατώτερο λειτουργικό 

επίπεδο του συστήµατος. Έτσι, ο προγραµµατισµός της εφαρµογής γίνεται 

ευκολότερος, µια και αναφέρεται στις συνδέσεις πιο αφαιρετικά, υπό τη µορφή 

συνόδων και ροών δεδοµένων. Την ευθύνη, βέβαια, για τη διαχείριση πιθανών 

σφαλµάτων στις µεταδόσεις έχει και πάλι η ίδια η εφαρµογή. 

Φυσικά, η χρησιµοποίηση συνόδων για την επικοινωνία δηµιουργεί και 

προβλήµατα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάθε σύνοδος απαιτεί ξεχωριστή 

σύνδεση socket και πολλές φορές στατική δροµολόγηση και δέσµευση πόρων του 

συστήµατος. Η κάθε σύνοδος απαιτεί επικοινωνία «από σηµείο σε σηµείο» (point-to-

point), κάτι που κάνει δύσκολη την υλοποίηση πρωτοκόλλων πολλαπλής µετάδοσης 
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(broadcast, multicast). Επίσης, οι έλεγχοι που επιβάλλονται για την εξασφάλιση της 

σωστής επικοινωνίας προσθέτουν σηµαντικό φόρτο πρόσθετης επεξεργασίας, τόσο 

στο πρόγραµµα του εξυπηρέτη, όσο και στο πρόγραµµα του πελάτη. Τέλος, η 

διαχείριση εξαιρέσεων σε συνδυασµό µε σωστή αποδέσµευση των πόρων σε κάθε 

περίπτωση (για παράδειγµα ο τερµατισµός της συνόδου µετά από απρόσµενη διακοπή 

της λειτουργίας σε ένα από τα δύο άκρα), είναι δύσκολο να υλοποιηθεί στην πράξη. 

Η επικοινωνία χωρίς σύνδεση δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας µιας εφαρµογής 

µε πολλές άλλες, µέσω ενός και µοναδικού socket, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιµο 

στην υλοποίηση broadcast ή multicast πρωτοκόλλων. Η οικονοµία στους πόρους του 

συστήµατος και η ευκολία υλοποίησης σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος, όµως, 

αντισταθµίζονται από την αναξιοπιστία σε επίπεδο µεταφοράς. Οι έλεγχοι σχετικά µε 

τη διαδοχή και την ακεραιότητα των πακέτων δεδοµένων µεταφέρεται αναγκαστικά 

στην ίδια την εφαρµογή, τουλάχιστον σε ένα από τα δύο άκρα επικοινωνίας. Η πιο 

συχνά χρησιµοποιούµενη τεχνική είναι γνωστή ως «προσαρµοσµένη αναµετάδοση» 

(adaptive retransmission), κάτι που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί σε ήδη υπάρχουσες 

εφαρµογές. Επίσης, το επίπεδο µεταφοράς είναι υπεύθυνο πλέον για τη µετάδοση 

ακέραιων πακέτων δεδοµένων, κάτι που σηµαίνει ότι για την τµηµατοποίηση των 

δεδοµένων και τη δηµιουργία αντίστοιχων πακέτων επιφορτίζεται επίσης η εφαρµογή. 

Η διαφορά στη λειτουργία υπηρεσιών µε σύνδεση και χωρίς σύνδεση φαίνεται 

περισσότερο σε ταυτόχρονους εξυπηρέτες. Σε αυτή την περίπτωση, ο εξυπηρέτης µε 

σύνδεση είναι ταυτόχρονος ως προς τη διαχείριση συνόδων (πελατών), ενώ ο 

εξυπηρέτης χωρίς σύνδεση είναι ταυτόχρονος ως προς τη διαχείριση µεµονωµένων 

αιτήσεων. 

4.10.3  Αποθήκευση ή µη αποθήκευση κατάστασης σε υπηρεσίες 

Το θέµα της αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά µε την προέλευση και την 

επεξεργασία των αιτήσεων σε εξυπηρέτες αναλύθηκε παραπάνω και οι διαφορές 

ανάµεσα στις δύο επιλογές είναι προφανείς. Τα πρακτικά, όµως, πλεονεκτήµατα σε 

κάθε περίπτωση δεν είναι το ίδιο προφανή. 

Τα δεδοµένα που αφορούν την επεξεργασία που εκτελεί ο εξυπηρέτης κατά τη 

λειτουργία του, επειδή ακριβώς δηµιουργούνται σε σχέση µε την εξυπηρέτηση 

διαδοχικών αιτήσεων, είναι δυνατό να ορίσουν µια κατάσταση του προγράµµατος-
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εξυπηρέτη σε κάθε χρονική στιγµή. Σε περίπτωση, µάλιστα, που τα δεδοµένα αυτά 

αποθηκεύονται µόνιµα σε κάποιο αποθηκευτικό µέσο (για παράδειγµα ως ένα σύνολο 

αρχείων στο τοπικό σύστηµα του εξυπηρέτη), είναι δυνατό σε περίπτωση αποτυχίας ή 

σφάλµατος του εξυπηρέτη, να ενεργοποιηθεί µια διαδικασία ανάνηψης, η οποία, 

σύµφωνα µε τα αποθηκευµένα δεδοµένα, να επαναφέρει τον εξυπηρέτη σε µια 

«ορθή» κατάσταση λειτουργίας. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε 

κρίσιµες εφαρµογές, ιδιαίτερα όταν η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και η συνέπεια του 

συστήµατος είναι βασικός παράγοντας στη λειτουργία (παράδειγµα, οι εφαρµογές 

πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών). 

Από την άλλη πλευρά, η τήρηση δοµών αποθήκευσης των συνδιαλλαγών της 

υπηρεσίας µε τους πελάτες προκαλεί επιπλέον φόρτιση του τοπικού συστήµατος του 

εξυπηρέτη, όχι µόνο όσο αφορά τους πόρους, αλλά και το χρόνο που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση της κάθε συνδιαλλαγής. Επίσης, η σωστή διαχείριση των δοµών 

αυτών, κυρίως όσο αφορά την ακεραιότητα και τη συνέπεια, καθώς και η 

αποδέσµευση των πόρων σε κάθε πιθανή περίπτωση σφάλµατος ή ολικής αποτυχίας 

του προγράµµατος-εξυπηρέτη, είναι δύσκολο να υλοποιηθεί στην πράξη. Ιδιαίτερη 

προσοχή απαιτεί επίσης η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών κατάστασης και ο 

αλγόριθµος αποθήκευσής τους στην µνήµη κατάστασης του προγράµµατος-

εξυπηρέτη, έτσι ώστε να αποκλείεται η περίπτωση κακής χρήσης της από ένα µόνο 

µικρό σύνολο πελατών (για παράδειγµα στην περίπτωση ενός «άπληστου» πελάτη). 

Ο τρόπος λειτουργίας εξυπηρέτη µε αποθήκευση (stateful) ή χωρίς αποθήκευση 

(stateless) κατάστασης, καθώς και οι διαφορές σε περίπτωση ανάκαµψης µετά από 

αποτυχία, παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα: 
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clients

time
server: updownup

 

Σχήµα-4.5α: Ανάνηψη χωρίς αποθήκευση κατάστασης (reset) 

 

clients

time
server: updownup

 

Σχήµα-4.5β: Ανάνηψη µε αποθήκευση κατάστασης (recover) 

 

4.10.4  Κατηγορίες εξυπηρετών 

Οι δυνατοί συνδυασµοί των παραπάνω τριών σχεδιαστικών επιλογών δίνουν οκτώ 

πιθανές υλοποιήσεις για τις εφαρµογές εξυπηρέτη. Επειδή, όµως, µονάχα δύο (τρόπος 

επικοινωνίας, ταυτοχρονισµός) από τις τρεις παραµέτρους επηρεάζουν δραµατικά τη 

συµπεριφορά της υπηρεσίας ως προς τους πελάτες, οι βασικές κατηγορίες 
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εξυπηρετών είναι τέσσερις. Τα γενικά σχέδια των αντίστοιχων αλγορίθµων 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Εφαρµογή-εξυπηρέτης: επαναληπτικός, µε επικοινωνία συνόδου 

1. ∆έσµευση ενός τοπικού socket από τον εξυπηρέτη, καθορίζοντας την τοπική 

διεύθυνση και αριθµό θύρας αντίστοιχο του χρησιµοποιούµενου 

πρωτοκόλλου. 

2. Ενεργοποίηση του socket σε παθητική λειτουργία. 

3. Αναµονή και λήψη επόµενης αίτησης από πελάτη. 

4. Λήψη και επεξεργασία των δεδοµένων από τον πελάτη, αποστέλλοντας 

παράλληλα τα αποτελέσµατα. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας για το συγκεκριµένο πελάτη, 

κλείσιµο της τρέχουσας σύνδεσης και επιστροφή στο βήµα-3 για αποδοχή 

νέου πελάτη. 

 

 

Εφαρµογή-εξυπηρέτης: επαναληπτικός, µε επικοινωνία datagram 

1. ∆έσµευση ενός τοπικού socket από τον εξυπηρέτη, καθορίζοντας την τοπική 

διεύθυνση και αριθµό θύρας αντίστοιχο του χρησιµοποιούµενου 

πρωτοκόλλου. 

2. Επαναληπτική διαδικασία λήψης νέων αιτήσεων από πελάτες. Κάθε αίτηση 

παραλαµβάνεται, επεξεργάζεται και τα αποτελέσµατα αποστέλλονται στον 

πελάτη πριν διαβαστεί καινούργια αίτηση. 

 

 

 

 

Εφαρµογή-εξυπηρέτης: ταυτόχρονος, µε επικοινωνία συνόδου 



ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 
 

- 75 - 

Master-1. ∆ηµιουργία ενός τοπικού socket από τον εξυπηρέτη, καθορίζοντας την 

τοπική διεύθυνση και αριθµό θύρας αντίστοιχο του χρησιµοποιούµενου 

πρωτοκόλλου. 

Master-2. Ενεργοποίηση του socket σε παθητική λειτουργία. 

Master-3. Επαναληπτική κλήση της διαδικασίας αποδοχής, η οποία δηµιουργεί µια 

νέα διεργασία για τη διαχείριση κάθε νέου πελάτη. Στη διεργασία 

διοχετεύεται σαν παράµετρος και το αντίστοιχο socket της τρέχουσας 

σύνδεσης. 

Slave-1. Αναµονή και λήψη επόµενης αίτησης από πελάτη. 

Slave-2. Λήψη και επεξεργασία των δεδοµένων από τον πελάτη, αποστέλλοντας 

παράλληλα τα αποτελέσµατα. 

Slave-3. Αφού η επεξεργασία ολοκληρωθεί, τερµατισµός της τρέχουσας 

διαδικασίας (επιστροφή στη master διαδικασία). 

 

 

Εφαρµογή-εξυπηρέτης: ταυτόχρονος, µε επικοινωνία datagram 

Master-1. ∆ηµιουργία ενός τοπικού socket από τον εξυπηρέτη, καθορίζοντας την 

τοπική διεύθυνση και αριθµό θύρας αντίστοιχο του χρησιµοποιούµενου 

πρωτοκόλλου. 

Master-2. Επαναληπτική κλήση της διαδικασίας αποδοχής, η οποία δηµιουργεί µια 

νέα διεργασία για τη διαχείριση κάθε νέου πελάτη. 

Slave-1. Αναµονή και λήψη επόµενης αίτησης από πελάτη. 

Slave-2. Λήψη και επεξεργασία των δεδοµένων από τον πελάτη, αποστέλλοντας 

παράλληλα τα αποτελέσµατα. 

Slave-3. Αφού η επεξεργασία ολοκληρωθεί, τερµατισµός της τρέχουσας 

διαδικασίας (επιστροφή στη master διαδικασία). 

 

4.10.5  Εξυπηρέτες πολλαπλών πρωτοκόλλων και πολλαπλών υπηρεσιών 
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Τα τελευταία χρόνια η σχεδίαση εξυπηρετών περιλαµβάνει κάποιες εξελιγµένες 

δυνατότητες διαχείρισης πελατών. Είναι δυνατό ο ίδιος εξυπηρέτης να υποστηρίζει 

περισσότερα από ένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε πελάτες 

µε διαφορετικές απαιτήσεις να συνδέονται στον ίδιο εξυπηρέτη. Συνήθως η 

υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων συνοδεύεται από την υποστήριξη πολλαπλών 

υπηρεσιών από τον ίδιο εξυπηρέτη. 

Ο κύριος λόγος για την κατασκευή και χρήση εξυπηρετών πολλαπλών 

πρωτοκόλλων είναι η υποστήριξη της ίδιας υπηρεσίας µέσω διαφορετικών τρόπων 

σύνδεσης (συνόδου ή datagram), µειώνοντας την επιβάρυνση του συστήµατος σε 

διεργασίες. Προχωρώντας ακόµα παραπέρα, η ενοποίηση πολλών παρόµοιων ή συχνά 

χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών σε µια εφαρµογή-εξυπηρέτη κάνει ευκολότερη τη 

συντήρηση του λογισµικού, επιβαρύνει ακόµη λιγότερο το σύστηµα και διευκολύνει 

του ελέγχους ενηµερότητας και συνέπειας των διαφόρων προσφερόµενων υπηρεσιών. 

  

 

4.11  ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Εκτός από το κλασικό µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη, σύγχρονες εφαρµογές 

υλοποιούν εξελιγµένα µοντέλα σχεδίασης, ανάλογα µε τις ανάγκες. Μερικές από 

αυτές τις αρχιτεκτονικές παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

 

4.11.1  Μοντέλο τριών σηµείων (3-tier model) 

Το κλασικό µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη 

αρχιτεκτονική σε κατανεµηµένες εφαρµογές, λόγω της ευελιξίας και των πολλαπλών 

σχεδιαστικών επιλογών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, παρουσιάζει ορισµένα 

µειονεκτήµατα όσο αφορά εφαρµογές που απαιτούν πρόσβαση σε αποµακρυσµένες 

βάσεις δεδοµένων και γενικότερα σε περιπτώσεις όπου η εφαρµογή διαφοροποιείται 

σε πολλαπλά επίπεδα διασύνδεσης. 

Μέχρι πριν µερικά χρόνια η διασύνδεση της εφαρµογής µε το χρήστη δεν 

αποτελούσε σηµαντικό ζήτηµα σχεδίασης γιατί οι τεχνολογικές δυνατότητες σε αυτό 

τον τοµέα ήταν λιγοστές. Έτσι τα περισσότερα προγράµµατα διέθεταν ένα λιτό user 
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interface το οποίο, αν και ικανοποιούσε τις βασικές απαιτήσεις διαχείρισης, συχνά 

ήταν δύσχρηστο και δύσκολα µετατρέψιµο. Με την εµφάνιση σταθµών εργασίας και 

τερµατικών µε δυνατότητες γραφικών, δόθηκαν νέες δυνατότητες και το κλασικό user 

interface µετατράπηκε σε GUI (graphical user interface). Αυτό διευκόλυνε ασφαλώς 

τη διασύνδεση µε το χρήστη, αλλά ταυτόχρονα προστέθηκε ένα ακόµη επίπεδο 

πολυπλοκότητας στο λογισµικό των εφαρµογών. Η ανάγκη ακριβώς της 

αποδέσµευσης του επιπέδου διασύνδεσης του χρήστη από την κύρια εφαρµογή 

οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου προτύπου σχεδίασης, η οποία διαχωρίζει την 

εφαρµογή σε τρία επιµέρους επίπεδα: το επίπεδο του εξυπηρέτη, το επίπεδο του 

πελάτη και το επίπεδο διασύνδεσης του πελάτη µε το χρήστη. Με τον τρόπο αυτό 

τµηµατοποιείται η σχεδίαση και η υλοποίηση της συνολικής εφαρµογής, ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζεται ένας βαθµός ανεξαρτησίας µεταξύ των επιµέρους 

τµηµάτων, διευκολύνοντας έτσι τη συντήρηση του λογισµικού.  

Η ίδια τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί σε κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές τύπου 

πελάτη-εξυπηρέτη και συγκεκριµένα στην κυρίως επεξεργασία του εξυπηρέτη. Όταν 

η επεξεργασία αυτή απαιτεί τη διασύνδεση µε άλλες επιµέρους υπηρεσίες, είναι καλό 

για λόγους τµηµατοποίησης και µεταφερσιµότητας η διασύνδεση αυτή να είναι όσο 

το δυνατό πιο ευέλικτη. Πολλές φορές µάλιστα η διασύνδεση αυτή πρέπει να είναι 

δυναµική, όπως για παράδειγµα η πρόσβαση σε κάποια εξωτερική βάση δεδοµένων. 

Η εφαρµογή του εξυπηρέτη λειτουργεί πλέον από µόνο της ως κατανεµηµένη, µε 

αποτέλεσµα να αλλάζει εντελώς το κλασικό µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη. 

Επειδή η πρόσβαση σε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων είναι κάτι το συνηθισµένο 

σε κατανεµηµένα συστήµατα, για την επίλυση των παραπάνω σχεδιαστικών 

προβληµάτων δηµιουργήθηκε µια νέα αρχιτεκτονική που ονοµάστηκε «3-tier model» 

(µοντέλο τριών σηµείων). Στο µοντέλο αυτό υπάρχουν τρεις κύριοι σχεδιαστικοί 

παράγοντες: η βάση δεδοµένων, η κύρια εφαρµογή και η διασύνδεση µε το χρήστη. 

Σε παλαιότερα µοντέλα δεν υπήρχε διάκριση µεταξύ των δύο τελευταίων επιπέδων, 

όµως, η αποδοχή εξελιγµένων µεθόδων διασύνδεσης µε το χρήστη (GUI), καθώς και 

η δυνατότητα εµφάνισης κατανοµής µεταξύ και των τριών επιπέδων, έκανε πλέον 

αναγκαία την εξειδίκευση του µοντέλου σε επιµέρους τµήµατα. Η κατανοµή µεταξύ 

της εφαρµογής και της βάσης δεδοµένων αναφέρθηκε προηγούµενα, ενώ η κατανοµή 

µεταξύ της εφαρµογής και του επιπέδου διασύνδεσης µε το χρήστη, σε γενικευµένη 
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µορφή, οδηγεί σε εφαρµογές τύπου πελάτη-εξυπηρέτη, όπου η κύρια εφαρµογή 

λειτουργεί ως εξυπηρέτης και ολόκληρη η εφαρµογή-πελάτης λειτουργεί ως επίπεδο 

διασύνδεσης µε τον -αποµακρυσµένο- χρήστη. 

Το µοντέλο τριών σηµείων είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε εµπορικές εφαρµογές που 

περιλαµβάνουν πρόσβαση σε αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων και συγχρόνως 

υπάρχει η απαίτηση ευελιξίας σχετικά τόσο µε τη διασύνδεση µε τη βάση δεδοµένων, 

όσο και µε τον τρόπο επεξεργασίας των επιµέρους δεδοµένων. Η αρχιτεκτονική αυτή 

δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των δύο αυτών τµηµάτων ως αυτόνοµα µέρη της 

κύριας εφαρµογής, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους δυναµικά µε ευέλικτο τρόπο. 

Παράδειγµα τέτοιων εφαρµογών αποτελούν τα συστήµατα τραπεζικών συναλλαγών. 

 

Application

  Database

     User
  Interface

  Business
    Logic

  Database

2-Tier Design 3-Tier Design

  

 

Σχήµα-4.6: Αρχιτεκτονικές δύο και τριών σηµείων 

 

4.11.2  Java applets 

Το µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη βασίζεται στη διασύνδεση δύο εφαρµογών και τη 

λειτουργία ως µια ενιαία κατανεµηµένη. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ύπαρξη των 



ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 
 

- 79 - 

αντίστοιχων προγραµµάτων στα δύο άκρα επικοινωνίας πριν ξεκινήσει η διαδικασία 

διασύνδεσης. Με την εµφάνιση της γλώσσας προγραµµατισµού Java και ιδιαίτερα η 

δυνατότητα δηµιουργίας προγραµµάτων µε τη µορφή applets, σε συνδυασµό µε τη 

δυνατότητα χρήσης τους στο ταχύτατα αναπτυσσόµενο πεδίο του World Wide Web, 

έδωσε νέες προοπτικές στην εξέλιξη του κλασικού µοντέλου πελάτη-εξυπηρέτη. 

Η χρησιµοποίηση των Web browsers ως «universal clients» επιτρέπει την 

υλοποίηση του κύριου µέρους του προγράµµατος-πελάτη µε τη µορφή applet. Εδώ 

φαίνεται και το κυριότερο πλεονέκτηµα των αρχιτεκτονικών τριών σηµείων, οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα διαχωρισµού της κύριας εφαρµογής από το επίπεδο 

διασύνδεσης µε το χρήστη. Όµως, ένα επίσης σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί η 

δυνατότητα δυναµικής µετάδοσης και εκτέλεσης του κώδικα του applet, µόλις 

ζητηθεί από τον πελάτη. Με αυτό τον τρόπο, εκτός του ότι η συνέπεια και η σωστή 

διασύνδεση του πελάτη µε τον εξυπηρέτη εξασφαλίζεται σε υψηλότερο βαθµό, ο 

έλεγχος παραµένει ουσιαστικά στο σύστηµα του εξυπηρέτη. Η µετάδοση και 

εκτέλεση του προγράµµατος του applet, καθώς και η διασύνδεσή του µε τον 

εξυπηρέτη είναι πλέον εντελώς διαφανής για τον πελάτη.  

Όπως είναι, όµως, φυσικό η νέα αυτή αρχιτεκτονική έχει ορισµένα 

µειονεκτήµατα. Κυρίως για λόγους ασφάλειας, τα applets υπόκεινται σε πολλούς 

περιορισµούς όσο αφορά την πρόσβαση και τη δέσµευση πόρων στο -

αποµακρυσµένο- σύστηµα του πελάτη όπου εκτελούνται. Αποτέλεσµα του γεγονότος 

αυτού είναι να µη δίνεται η δυνατότητα κατασκευής ολοκληρωµένων κατανεµηµένων 

εφαρµογών, περιορίζοντας έτσι τη χρησιµότητά τους σε ορισµένες -λιγότερο 

απαιτητικές- κατηγορίες προβληµάτων. Παρόλα αυτά, µέσω του µοντέλου των 

applets δίνεται η δυνατότητα κατασκευής ευέλικτων κατανεµηµένων εφαρµογών, οι 

οποίες προσφέρουν το επιθυµητό επίπεδο διαφάνειας και ευχρηστίας στο χρήστη του 

συστήµατος. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την κατασκευή και τη λειτουργία των applets 

αναφέρονται στην ενότητα παρουσίασης της γλώσσας προγραµµατισµού Java.  



 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ - Β’ 

 

Η δεύτερη ενότητα της εργασίας αποτελείται από τα 

υπόλοιπα πέντε κεφάλαια της εργασίας και περιλαµβάνει 

όλες τις σχετικές µε την ίδια την εφαρµογή πληροφορίες. Τα 

δύο πρώτα κεφάλαια αποτελούν εγχειρίδια χρήσης, τόσο για 

τους τελικούς χρήστες, όσο και για τους διαχειριστές της 

εφαρµογής. Τα υπόλοιπα κεφάλαια, µαζί µε τα δύο 

παραρτήµατα µε τα διαγράµµατα του συστήµατος και της 

εφαρµογής, αποτελούν µια πλήρη εσωτερική τεκµηρίωση 

ολόκληρου του τελικού πακέτου, η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως τεχνικό εγχειρίδιο αναφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
 

Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος πελάτη 

 

 

 

5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόγραµµα ανάλυσης ακολουθιών πρωτεϊνών και πρόβλεψης γονιδίων είναι 

µια κατανεµηµένη εφαρµογή, η οποία χρησιµοποιεί το µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη. Η 

ενότητα αυτή αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος-πελάτη, το οποίο έχει 

υλοποιηθεί µε τη µορφή ενός Java applet. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο 

τρόπος λειτουργίας και χρήσης του προγράµµατος. 

 

5.2  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE 

Ολόκληρη η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για χρήση σε δίκτυα τύπου 

internet και ειδικότερα για το παγκόσµιο διαδίκτυο Internet, κάτι που σηµαίνει πως το 

µηχάνηµα του πελάτη και το µηχάνηµα του εξυπηρέτη πρέπει να συνδέονται σε 

φυσικό επίπεδο µέσω του δικτύου αυτού. Αυτό δε συνεπάγεται απαραίτητα πως τα 

µηχανήµατα πρέπει να συνδέονται στατικά σε κάποιο τοπικό υποδίκτυο, αφού η 

σύνδεση µπορεί να γίνεται µέσω κάποιας dial-up υπηρεσίας που προσφέρει δυναµική 

πρόσβαση στο υποδίκτυο (TruePPP/DynamicIP). 

Οι προδιαγραφές των µηχανηµάτων στις οποίες εκτελείται το πρόγραµµα του 

πελάτη δε διαφέρουν από τα πρότυπα της πλειοψηφίας των µηχανηµάτων που είναι 

σήµερα συνδεδεµένα µε το Internet. Ένα τυπικό µηχάνηµα πελάτη έχει τη µορφή 

συµβατικών σταθµών εργασίας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης 
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(GUI) και κάποια στοιχειώδης επεξεργαστική δυνατότητα. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση που το µηχάνηµα πελάτη είναι τύπου προσωπικού υπολογιστή, µια και δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ από µέρους του 

προγράµµατος-πελάτη. 

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραµµα του πελάτη έχει υλοποιηθεί µε τη µορφή 

ενός Java applet. Αυτό σηµαίνει πως ο πελάτης θα πρέπει να διαθέτει κάποιο 

πρόγραµµα Web browser µε δυνατότητες υποστήριξης της γλώσσας Java. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως το πρόγραµµα του πελάτη έχει υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου ως Java 

applet, χωρίς τη χρήση άλλων τεχνικών όπως η ψευδογλώσσα JavaScript ή τα 

κλασικά CGI-scripts για σελίδες WWW. 

 

5.3  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το πρόγραµµα πελάτη επειδή ακριβώς είναι ένα applet, µεταδίδεται και εκτελείται 

αυτόµατα στο µηχάνηµα του χρήστη, µόλις ζητηθεί. Η ενεργοποίηση γίνεται µε το 

άνοιγµα της κατάλληλης WWW σελίδας στο µηχάνηµα του εξυπηρέτη, µέσω του 

Web browser του πελάτη, κάτι που σηµαίνει πως το πρόγραµµα του Web browser 

πρέπει να είναι ήδη εγκατεστηµένο στο τοπικό σύστηµα του χρήστη-πελάτη. Από εκεί 

ο χρήστης µεταφέρεται στην κύρια σελίδα του προγράµµατος πελάτη, όπου µπορεί να 

εισάγει τα στοιχεία της αίτησής του και να λάβει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των σταθµών εργασίας και των προσωπικών 

υπολογιστών που είναι σήµερα συνδεδεµένοι στο Internet χρησιµοποιούν κάποια 

έκδοση του Netscape Navigator, ενώ στην περίπτωση των προσωπικών υπολογιστών 

ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό χρησιµοποιεί το πρόγραµµα Microsoft Internet Explorer 

ως βασικό Web browser. Πάντως, και τα δύο προγράµµατα είναι εντελώς συµβατά 

όσο αφορά την υποστήριξη της γλώσσας Java, αφού κάποιες διαφορές σχετικά µε 

τους περιορισµούς πρόσβασης των applets δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της 

συγκεκριµένης εφαρµογής. Φυσικά, το ίδιο καλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το 

πρόγραµµα Sun’s Appletviewer που περιλαµβάνεται στο βασικό πακέτο ανάπτυξης 

JDK (Java Development Kit) της ίδιας εταιρίας, το οποίο πάντως δεν είναι ένας 

ολοκληρωµένος Web browser, µια και προορίζεται µόνο ως εργαλείο ανάπτυξης Java 

applets. 
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Η URL διεύθυνση της αρχικής σελίδας του πελάτη είναι: 

 http://zeus.cs.uoi.gr/~csst9328/index.html 

, ενώ το κυρίως πρόγραµµα του πελάτη (applet) βρίσκεται στη σελίδα: 

 http://zeus.cs.uoi.gr/~csst9328/LoadClient.html 

 

5.4  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το πρόγραµµα-πελάτης αποτελεί µια απλή στη χρήση εφαρµογή, η οποία 

προσφέρει στο χρήστη το µέγιστο δυνατό βαθµό διαφάνειας όσο αφορά την κατανοµή 

και τη χρήση του υποδικτύου επικοινωνίας. Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

σύστηµα ανάλυσης των ακολουθιών πρωτεϊνών το ίδιο εύκολα, είτε βρίσκεται στο 

ίδιο τοπικό δίκτυο µε τον εξυπηρέτη, είτε επικοινωνεί µέσω του Internet από 

απόσταση χιλιάδων χιλιοµέτρων. 

Το πρόγραµµα πελάτη λειτουργεί σε τρία διακεκριµένα στάδια επεξεργασίας: το 

στάδιο εισαγωγής της αίτησης, το στάδιο επικοινωνίας µε τον εξυπηρέτη και το 

στάδιο εµφάνισης των αποτελεσµάτων της ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση η γραµµή 

κατάστασης (status bar) του προγράµµατος Web browser περιλαµβάνει µηνύµατα που 

αναφέρουν την επιτυχία ή αποτυχία της τελευταίας ενέργειας, ώστε ο χρήστης να 

είναι πάντοτε σε θέση να αποφασίζει για τη συνέχεια. 

 

5.4.1  Φάση-1η: Εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης 

Κάθε αίτηση προς τον εξυπηρέτη αποτελείται από ένα σύνολο πληροφοριών, 

σχετικά µε την ταυτότητα του χρήστη, τις παραµέτρους ανάλυσης και φυσικά την 

ακολουθία πρωτεϊνών η οποία πρόκειται να αναλυθεί. 
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Σχήµα-5.1: Φόρµα εισαγωγής της αίτησης 

 

Η αίτηση παρουσιάζεται µε τη µορφή µιας φόρµας εισαγωγής στοιχείων. Η φόρµα 

περιλαµβάνει τα εξής πεδία: 

Email Η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. 

User-ID Προσωπικός κωδικός πρόσβασης στον εξυπηρέτη. 

Process type Τρόπος αποστολής των αποτελεσµάτων. Υπάρχουν τρεις 

δυνατές επιλογές: αναµονή απάντησης (on-line), 

αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (batch), ή 

και µε τους δύο τρόπους. 

Window size Μέγεθος παραθύρου ανάλυσης. 

Threshold%-lo Κατώτερο όριο αποδοχής κατηγορίας. Το όριο 

αναφέρεται στο επί τοις εκατό ποσοστό στη µέγιστη 

συχνότητα εµφάνισης (κατηγορία επιλογής). 
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Threshold%-hi Ανώτερο όριο απόρριψης κατηγορίας. Το όριο 

αναφέρεται στο επί τοις εκατό ποσοστό στη µέγιστη 

συχνότητα εµφάνισης (κατηγορία επιλογής). 

Sequence Ακολουθία πρωτεϊνών προς ανάλυση. 

 

Το πεδίο «Email» είναι απαραίτητο να συµπληρωθεί µόνο στην περίπτωση που η 

επιλογή λήψης των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει την αποστολή τους µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να δώσει µια 

έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλούν τα αποτελέσµατα σε µορφή 

κειµένου. 

Το πεδίο «User-ID» αναφέρεται σε έναν µοναδικό κωδικό πρόσβασης. Ο 

εξυπηρέτης είναι δυνατό να διατηρεί µια βάση δεδοµένων µε καταχωρηµένους 

χρήστες του συστήµατος. Η διαδικασία καταχώρησης ενός χρήστη δεν αποτελεί 

µέρος του προγράµµατος πελάτη και θα πρέπει να έχει γίνει από πριν, για παράδειγµα 

µετά από ειδική συνεννόηση µε το διαχειριστή του εξυπηρέτη. Η δυνατότητα αυτή 

έχει υλοποιηθεί για να µπορούν κάποιοι συγκεκριµένοι χρήστες (για παράδειγµα 

συνεργάτες ή µέλη του τοπικού συστήµατος) να εξυπηρετούνται µε µεγαλύτερη 

προτεραιότητα από τους τυπικούς πελάτες. Κάθε καταχώριση χρήστη περιλαµβάνει 

την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης στο σύστηµα του 

εξυπηρέτη, συνεπώς για να αναγνωριστεί επιτυχώς ένας καταχωρηµένος χρήστης θα 

πρέπει, εκτός του «User-ID» να συµπληρωθεί και το πεδίο «Email». Αφού ο χρήστης 

αναγνωριστεί επιτυχώς, ο εξυπηρέτης ανακτά από το αρχείο χρηστών το «επίπεδο 

χρήστη» και αναθέτει την ανάλογη προτεραιότητα στη διεργασία επεξεργασίας της 

αίτησης. 

Το πεδίο «Process-type» δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει τον τρόπο µε 

τον οποίο θα λάβει τα αποτελέσµατα από τον εξυπηρέτη. Η εξ’ ορισµού επιλογή είναι 

η αναµονή και η παρουσίαση στην τελική φόρµα αποτελεσµάτων, όµως ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα επιλογής της ασύγχρονης λήψης των αποτελεσµάτων µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με αυτό τον τρόπο, µετά την αποστολή της αίτησης το 

πρόγραµµα-πελάτης επιστρέφει στην αρχική κατάσταση, περιµένοντας την είσοδο 

νέας αίτησης. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιµη στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι 
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εξαιρετικά χρονοβόρα ή στην περίπτωση που ο χρήστης προτιµά τη λήψη και 

αποθήκευση των αποτελεσµάτων σε ένα ενιαίο αρχείο κειµένου, παρά σε 

µορφοποιηµένη µορφή στην τελική φόρµα αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα που 

αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ακριβώς τα δεδοµένα που 

λαµβάνει το πρόγραµµα-πελάτης από το πρόγραµµα-εξυπηρέτη. 

Το πεδίο «Window size» αναφέρεται στο µήκος του παραθύρου ανάλυσης. Ο 

εξυπηρέτης εκτελεί πάντοτε µια ανάλυση συνολικά για ολόκληρη την ακολουθία και 

στη συνέχεια διερευνά αν υπάρχει η δυνατότητα δια χωρισµού της ακολουθίας σε 

διαδοχικά τµήµατα µε το καθορισµένο µήκος. Για κάθε τέτοιο τµήµα (αν υπάρχουν 

ένα ή περισσότερα) εκτελείται εκ νέου ανάλυση, δηµιουργώντας έτσι πληρέστερο 

µοντέλο για την ακολουθία. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το εξ’ ορισµού µήκος του 

παραθύρου ανάλογα µε τις απαιτήσεις του, ή να το ορίσει µεγαλύτερο από το µήκος 

ολόκληρης της ακολουθίας αν δεν επιθυµεί να γίνει επιµέρους ανάλυση. 

Τα πεδία «Threshold%-lo» και «Threshold%-hi» αναφέρονται σε κάποια όρια που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της ανάλυσης σε παράθυρα. Αφού γίνει η 

επιµέρους ανάλυση, υπολογίζεται η µέγιστη συχνότητα εµφάνισης κάποιας 

κατηγορίας, η οποία επιλέγεται τελικά ως συνολική πρόβλεψη. Από αυτή την τιµή 

συχνότητας υπολογίζονται το κάτω και άνω όριο, σύµφωνα µε τις τιµές που έχουν 

δοθεί στα δύο αυτά πεδία. Οι κατηγορίες µε συχνότητα εµφάνισης κάτω από το 

κατώτερο όριο απορρίπτονται εντελώς, ενώ οι κατηγορίες µε συχνότητα εµφάνισης 

πάνω από το ανώτερο όριο απορρίπτονται για λίγο από την κατηγορία που τελικά έχει 

επιλεγεί. Οι περιπτώσεις αυτές συχνά έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην ανάλυση της 

ακολουθίας και επισυνάπτονται ως µέρος των αποτελεσµάτων. 

Το πεδίο «Sequence» είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητο να συµπληρωθεί από 

το χρήστη, αφού αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο στην αίτηση. Η ακολουθία έχει 

γενικά τη µορφή συνεχόµενης ακολουθίας χαρακτήρων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

πρωτεϊνες. Πάντως, η ακολουθία είναι δυνατό να δοθεί και σε στοιχισµένη µορφή, 

περιλαµβάνοντας αριθµούς, αλλαγές γραµµής ή κενούς χαρακτήρες, οι οποίοι 

αγνοούνται. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα ελέγχει αν η ακολουθία αποτελείται 

από έγκυρα σύµβολα πρωτεϊνών, όπως ορίζεται η αντιστοιχία στη διεθνή 

βιβλιογραφία. 
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Η φόρµα εισαγωγής της αίτησης περιλαµβάνει επίσης δύο κουµπιά (buttons). Το 

ένα είναι το «Reset form» και επιτρέπει τη διαγραφή των στοιχείων στα πεδία και την 

επαναφορά στις αρχικές τιµές, ενώ το άλλο είναι το «Send request» που ενεργοποιεί 

τη διαδικασία αποστολής της αίτησης. Αν η φόρµα περιέχει µη έγκυρα στοιχεία 

εµφανίζονται κατάλληλα µηνύµατα λάθους στο χρήστη, διαφορετικά επεξεργασία 

µεταφέρεται στη δεύτερη φάση. 

 

5.4.2  Φάση-2η: Αποστολή αίτησης και λήψη αποτελεσµάτων 

Σε αυτή τη φάση η αλληλεπίδραση µε το χρήστη είναι περιορισµένη. Η αίτηση, 

που έχει ήδη ελεγχθεί και είναι έγκυρη, µορφοποιείται σε ένα πακέτο πληροφοριών το 

οποίο αποστέλλεται στον εξυπηρέτη. Αν η επιλογή λήψης των αποτελεσµάτων είναι 

µονάχα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η φάση τερµατίζεται αµέσως µετά την 

επιτυχή αποστολή της αίτησης, οπότε το πρόγραµµα πελάτη επιστρέφει στην 

προηγούµενη (αρχική) φάση λειτουργίας, αναµένοντας νέα αίτηση από το χρήστη. Σε 

διαφορετική περίπτωση, το πρόγραµµα-πελάτης παραµένει σε αυτή τη φάση µέχρι τα 

αποτελέσµατα να ληφθούν σωστά και να προετοιµαστούν κατάλληλα για την 

παρουσίασή τους (επόµενη φάση). 
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Σχήµα-5.2: Φόρµα ενηµέρωσης του χρήστη κατά την επεξεργασία 

 

Η φόρµα που παρουσιάζεται στο χρήστη σε αυτή τη φάση περιλαµβάνει µονάχα 

τρία πεδία. Το πρώτο αναφέρεται ως «Status» και περιλαµβάνει µια σύντοµη 

περιγραφή του σταδίου επεξεργασίας στο οποίο βρίσκεται το πρόγραµµα. Το δεύτερο 

είναι το «Progress» και αποτελεί µια σχηµατική επί τοις εκατό απεικόνιση του 

σταδίου επεξεργασίας, σε σχέση µε τη συνολική επεξεργασία σε αυτή τη φάση. 

Τέλος, υπάρχει άλλο ένα πεδίο στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά µε την τρέχουσα λειτουργία που εκτελείται, καθώς και αναλυτικά µηνύµατα 

λάθους, αν κάποια λειτουργία δεν εκτελέστηκε µε επιτυχία. 

Στο κάτω µέρος της φόρµας υπάρχουν δύο κουµπιά. Το ένα είναι το «Cancel» και 

επιτρέπει (σε ορισµένα στάδια επεξεργασίας) την ακύρωση όλης της διαδικασίας και 

επιστροφή στην προηγούµενη φάση. Το δεύτερο είναι το «Retry» που επιτρέπει την 

επανέναρξη της διαδικασίας από την αρχή, στην περίπτωση που κάτι δεν πήγε καλά. 

Αρχικά το κουµπί αυτό είναι απενεργοποιηµένο και ενεργοποιείται µόνο σε 

περίπτωση σφάλµατος για να επιτρέψει στο χρήστη να ξαναστείλει την ίδια αίτηση, 

χωρίς να επιστρέψει στην αρχική φόρµα. Σε περίπτωση αποτυχίας, η γραµµή 
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κατάστασης του προγράµµατος Web browser αναφέρει το είδος του σφάλµατος που 

έχει συµβεί. 

 

5.4.3  Φάση-3η: Εµφάνιση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται και πάλι σε µορφή φόρµας µε 

πολλαπλά πεδία. Το πακέτο δεδοµένων που αποστέλλει ο εξυπηρέτης ως απάντηση 

έχει ειδική µορφή και πρέπει να αναλυθεί σε πιο ευανάγνωστη µορφή, διεργασία που 

περιλαµβάνεται στην προηγούµενη φάση λειτουργίας του προγράµµατος-πελάτη. Τα 

αποτελέσµατα έχουν πλέον την τελική µορφή και είναι έτοιµα να εµφανιστούν στην 

φόρµα αποτελεσµάτων. 

 

 

Σχήµα-5.3: Φόρµα παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

 

Στα πεδία της φόρµας παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την ανάλυση 

που έγινε, τόσο σε ολόκληρη την ακολουθία, όσο και σε επιµέρους παράθυρα. Τα 
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στοιχεία αυτά είναι πολλά έχουν οµαδοποιηθεί ανάλογα µε το νόηµα αλλά και την 

έκταση των πληροφοριών που περιέχουν, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να 

επικεντρώσει αµέσως την προσοχή του σε αυτές που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό χρειάστηκε σε ορισµένες περιπτώσεις να επαναληφθεί 

η ίδια πληροφορία σε διαφορετικές µορφές. Για παράδειγµα, η σειρά επιλογής των 

κατηγοριών σε παράθυρα παρουσιάζεται τόσο στο πεδίο «Profile» µαζί µε το 

αντίστοιχο παράθυρο, όσο και στο πεδίο «Analysis» συγκεντρωτικά ως σειρά 

αριθµών. 

Η φόρµα αποτελεσµάτων περιλαµβάνει αρκετά πεδία, κάθε ένα από τα οποία 

περιλαµβάνει πληροφορίες που έχουν σχέση είτε µε τη διαδικασία ανάλυσης είτε µε 

τα ίδια τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας: 

Email Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη, όπως δόθηκε στη φόρµα 

εισαγωγής της αίτησης. 

User type Το επίπεδο χρήστη, όπως ορίστηκε από το πρόγραµµα-

εξυπηρέτη. Αν ο χρήστης αναγνωρίστηκε επιτυχώς, το επίπεδο 

καθορίζεται από την αντίστοιχη εγγραφή στο αρχείο των 

χρηστών του εξυπηρέτη, διαφορετικά ο χρήστης θεωρείται 

«τυπικός» και του ανατίθεται το ανάλογο επίπεδο 

(προτεραιότητα). 

Process type Η επιλογή του τρόπου λήψης της απάντησης, όπως δόθηκε στη 

φόρµα εισαγωγής της αίτησης. 

Window size Το µέγεθος του παραθύρου ανάλυσης, όπως δόθηκε στη φόρµα 

εισαγωγής της αίτησης. 

Threshold%-lo Το κατώτερο όριο αποδοχής κατηγορίας, όπως δόθηκε στη 

φόρµα εισαγωγής της αίτησης. 

Threshold%-hi Το ανώτερο όριο απόρριψης κατηγορίας, όπως δόθηκε στη 

φόρµα εισαγωγής της αίτησης. 

Sequence Η ακολουθία πρωτεϊνών προς ανάλυση, όπως δόθηκε στη 

φόρµα εισαγωγής της αίτησης. 
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Prediction Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της ακολουθίας των 

πρωτεϊνών. Η ανάλυση ολόκληρης της ακολουθίας γίνεται 

πάντα, είτε συνοδεύεται από επιµέρους ανάλυση σε παράθυρα, 

είτε όχι. Αν επιπλέον έχει γίνει ανάλυση σε παράθυρα, το τελικό 

αποτέλεσµα επίσης αναφέρεται σε αυτό το πεδίο. 

Profile Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της ακολουθίας των πρωτεϊνών 

ανά παράθυρο ξεχωριστά. Ως επικρατούσα κατηγορία 

επιλέγεται αυτή που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συχνότητα 

εµφάνισης στις επιµέρους αναλύσεις. 

Analysis Περιλαµβάνει τη σειρά εµφάνισης των κατηγοριών, όπως 

επιλέχθηκαν από τις διαδοχικές αναλύσεις των επιµέρους 

παραθύρων. Επίσης, παρουσιάζονται οι συχνότητες εµφάνισης 

όλων των κατηγοριών. 

Correlations Είναι ο πίνακας συσχέτισης των κατηγοριών ανά δύο, όπως 

κατασκευάζεται εξετάζοντας τη σειρά διαδοχής των 

επιλεγµένων κατηγοριών στα παράθυρα ανάλυσης. Αποτελεί 

ένα είδος στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων της σειράς 

εµφάνισης των κατηγοριών (πεδίο «Analysis»). 

Notes Στο πεδίο αυτό αναφέρονται οι περιπτώσεις απόρριψης 

(rejections), όπως αυτές δηµιουργούνται από τα αντίστοιχα όρια 

στα πεδία «Threshold%». Αναφέρονται, επίσης, οι ποσοτικές 

τιµές των ορίων, όπως υπολογίστηκαν σε σχέση µε τη µέγιστη 

συχνότητα εµφάνισης. 

 

Το νόηµα των πρώτων πεδίων (Email, User type, Process type, Window size, 

Threshold%, Sequence) έχει αναλυθεί διεξοδικά παραπάνω. Τα πεδία αυτά έχουν 

σχέση κυρίως µε την ταυτότητα του χρήστη και τη διαδικασία ανάλυσης, αλλά 

αποτελούν τµήµα της συνολικής απάντησης, αφού σχετίζονται άµεσα µε τα κυρίως 

πεδία της ανάλυσης. 

Το πεδίο «Prediction», όπως αναφέρθηκε, περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης σε ολόκληρη την ακολουθία. Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη τόσο για 
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την ίδια την ακολουθία, δίνοντας µια γενική πρόβλεψη, όσο και για τη συσχέτιση µε 

την πρόβλεψη που παράγεται από την επιµέρους ανάλυση παραθύρων. Αν έχει γίνει 

επιπλέον ανάλυση σε παράθυρα, το τελικό αποτέλεσµα εµφανίζεται επίσης σε αυτό το 

πεδίο. 

Το πεδίο «Profile» περιλαµβάνει την πρόβλεψη της ανάλυσης σε επιµέρους 

παράθυρα. Αναφέρονται επακριβώς τα παράθυρα στα οποία έγινε ανάλυση, καθώς 

και το αποτέλεσµα σε κάθε ένα από αυτά. 

Ως profile της συγκεκριµένης ακολουθίας αναφέρεται γενικά το σύνολο των 

πληροφοριών της επιµέρους ανάλυσης σε παράθυρα, όµως επειδή οι σηµαντικότερες 

πληροφορίες είναι η διαδοχική σειρά επιλογής κατηγοριών και οι συχνότητες 

εµφάνισης, αυτές οι δύο πληροφορίες είναι αυτές που παρουσιάζονται στο πεδίο 

«Analysis». Η διαδοχή στη σειρά επιλογής κατηγοριών αντιστοιχεί ακριβώς στη σειρά 

των διαδοχικών παραθύρων ανάλυσης. Από αυτή τη σειρά υπολογίζονται και οι 

συχνότητες εµφάνισης για όλες τις κατηγορίες, εκ των οποίων αυτή που εµφανίζει τη 

µεγαλύτερη συχνότητα επιλέγεται ως η τελική πρόβλεψη της ανάλυσης σε παράθυρα. 

Σηµαντικό στοιχείο της ανάλυσης σε παράθυρα αποτελεί ο πίνακας συσχέτισης 

των κατηγοριών ανά δύο. Οι ανάλυση διαδοχικών παραθύρων δηµιουργούν µια σειρά 

διαδοχικών κατηγοριών, όπως επιλέγονται από τη διεργασία πρόβλεψης για το κάθε 

παράθυρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακριβώς η διαδοχή των κατηγοριών σε αυτή τη 

σειρά και ένα χρήσιµο στατιστικό εργαλείο για την ποσοτική µελέτη αυτού του 

στοιχείου είναι ο πίνακας συσχέτισης. Έτσι, για ανάλυση (N) παραθύρων 

εµφανίζονται (Ν-1) ζευγάρια διαδοχικών κατηγοριών, τα οποία σηµειώνονται στις 

ανάλογες θέσεις του πίνακα συσχέτισης, η τελική µορφή του οποίου εµφανίζεται στο 

πεδίο «Correletions». 

Τέλος, το πεδίο «Notes» περιλαµβάνει τις επισηµάνσεις σχετικά µε τις 

περιπτώσεις απόρριψης (rejections), κάτω από το κατώτερο ή πάνω από το ανώτερο 

όριο. Οι επισηµάνσεις αυτές είναι χρήσιµες στην ανάλυση της ακολουθίας πρωτεϊνών 

και ιδιαίτερα στον καθορισµό των κατηγοριών, στις οποίες η ακολουθία θα µπορούσε 

ίσως να ανήκει ή είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν ανήκει. Επίσης, στο πεδίο αυτό 

περιλαµβάνονται η τιµή της µέγιστης συχνότητας εµφάνισης και οι αντίστοιχες τιµές 

των ορίων, όπως υπολογίστηκαν από τα αντίστοιχα επί τοις εκατό ποσοστά επί της 

µέγιστης τιµής. 
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Στο κάτω µέρος της φόρµας υπάρχει το κουµπί «Close», το οποίο ολοκληρώνει 

την επισκόπηση των αποτελεσµάτων και επιστρέφει τον έλεγχο στην αρχική φόρµα 

εισαγωγής νέας αίτησης. Επειδή τα αποτελέσµατα της φόρµας παρουσίασης δεν είναι 

δυνατό να εγγραφούν σε αρχείο στο τοπικό σύστηµα του χρήστη µέσω του applet, αν 

ο χρήστης επιθυµεί µπορεί να αντιγράψει τα περιεχόµενα των πεδίων σε κάποιο άλλο 

παράθυρο προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου και από εκεί να τα αποθηκεύσει σε 

αρχείο. 

 

5.5  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ 

Για την επίδειξη της λειτουργίας της εφαρµογής-πελάτη θα χρησιµοποιηθεί το 

πρόγραµµα Appletviewer, έτσι θα πρέπει να ανοιχθεί κατευθείαν η σελίδα του applet 

(όχι η αρχική). 

 

5.5.1  Άνοιγµα της σελίδας του προγράµµατος πελάτη 

Η σελίδα που περιλαµβάνει το applet του προγράµµατος-πελάτη µπορεί να 

ανοιχτεί µε την παρακάτω εντολή: 

  appletviewer http://zeus.cs.uoi.gr/~csst9328/LoadClient.html 

Στη συνέχεια ανοίγει το παράθυρο µε τη φόρµα εισαγωγής της αίτησης του 

χρήστη, στην οποία συµπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία. 
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Σχήµα-5.4: Εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης 

 

Πατώντας το κουµπί «Send request» το πρόγραµµα ενηµερώνει το χρήστη πως, 

επειδή έχει γίνει επιλογή αποστολής των αποτελεσµάτων και µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, θα πρέπει να συµπληρωθεί και το πεδίο «Email» της φόρµας. 
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Σχήµα-5.5: Λάθος στην εισαγωγή στοιχείων της αίτησης 

 

∆ιορθώνοντας τα στοιχεία στη φόρµα και πατώντας ξανά το κουµπί «Send 

request» η αίτηση αποστέλλεται, ενώ η φόρµα αλλάζει καθώς το πρόγραµµα περνά 

στη φάση επεξεργασίας. 

 

5.5.2  Επεξεργασία της αίτησης 

Υπάρχει περίπτωση η σύνδεση µε τον εξυπηρέτη να µην είναι δυνατή, πιθανόν 

λόγω αποτυχίας του εξυπηρέτη. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται το κουµπί 

«Retry». 
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Σχήµα-5.6: Σφάλµα σύνδεσης µε τον εξυπηρέτη 

 

Θεωρώντας ότι ο εξυπηρέτης επανέρχεται σε λειτουργία µετά από λίγο, πατώντας 

το κουµπί «Retry» η επεξεργασία ενεργοποιείται κανονικά και ο χρήστης περιµένει 

την ολοκλήρωσή της, πριν εµφανιστεί η φόρµα µε τα αποτελέσµατα. 
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Σχήµα-5.7: Αναµονή για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης 

 

 

5.5.3  Εµφάνιση των αποτελεσµάτων 

Μόλις η επεξεργασία ολοκληρωθεί, ο εξυπηρέτης στέλνει τα αποτελέσµατα τα 

οποία αναλύονται από το πρόγραµµα του πελάτη. Η φόρµα εµφάνισης των 

αποτελεσµάτων της ανάλυσης περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. 
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Σχήµα-5.8: Παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων 

 

Πατώντας το κουµπί «Close» το πρόγραµµα επιστρέφει στην αρχική φόρµα, 

περιµένοντας την εισαγωγή νέας αίτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

 

Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος εξυπηρέτη 

 

 

 

6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόγραµµα ανάλυσης ακολουθιών πρωτεϊνών και πρόβλεψης γονιδίων είναι 

µια κατανεµηµένη εφαρµογή, η οποία χρησιµοποιεί το µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη. Η 

ενότητα αυτή αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος-εξυπηρέτη, το οποίο 

έχει υλοποιηθεί ως ανεξάρτητη εφαρµογή σε Java. Παρακάτω παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας και χρήσης του προγράµµατος. 

 

6.2  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE 

Ολόκληρη η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για χρήση σε δίκτυα τύπου 

internet και ειδικότερα για το παγκόσµιο διαδίκτυο Internet, κάτι που σηµαίνει πως το 

µηχάνηµα του εξυπηρέτη πρέπει να συνδέεται σε φυσικό επίπεδο µε τα αντίστοιχα 

µηχανήµατα των υποψήφιων πελατών. Αυτό δε συνεπάγεται απαραίτητα πως το 

µηχάνηµα του εξυπηρέτη πρέπει να συνδέεται στατικά σε κάποιο τοπικό υποδίκτυο, 

αφού σύνδεση µπορεί να γίνεται µέσω κάποιας dial-up υπηρεσίας που προσφέρει 

δυναµική πρόσβαση στο υποδίκτυο (TruePPP/DynamicIP). 

Αντίθετα µε το πρόγραµµα-πελάτη, ο εξυπηρέτης έχει κάπως αυξηµένες 

απαιτήσεις, όπως άλλωστε είναι φυσικό. Το πρόγραµµα του εξυπηρέτη είναι 

γραµµένο σε Java ως ανεξάρτητη εφαρµογή, κάτι που σηµαίνει πως αν το µηχάνηµα 

του εξυπηρέτη δε διαθέτει εξειδικευµένο υλικό υλοποίησης του JavaVM (Java Virtual 
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Machine), το σύστηµα επιβαρύνεται µε το λογισµικό εξοµοίωσης του περιβάλλοντος 

εκτέλεσης και η ίδια η εφαρµογή από την interpreted εκτέλεση του κώδικα. Η 

διαδικασία ανάλυσης των ακολουθιών πρωτεϊνών είναι αρκετά απαιτητική όσο αφορά 

την επεξεργασία, ιδιαίτερα όταν η ανάλυση γίνεται σε πολλαπλά «παράθυρα» για τη 

δηµιουργία ενός πληρέστερου µοντέλου για την ακολουθία. Κάθε διεργασία 

ανάλυσης, λόγω της µορφής της εισόδου (πίνακας συσχέτισης), είναι σχετικά 

ανεξάρτητη από το αρχικό µήκος της ακολουθίας και αναλογεί περίπου σε: 16*30 

(MFLOPS)x(sec). Αυτό σηµαίνει πως για κάθε παράθυρο ανάλυσης σε µηχάνηµα 

ισχύος 16 MFLOPS απαιτούνται περίπου 30 sec επεξεργασίας. Επίσης, επειδή κάθε 

διεργασία ανάλυσης αντιστοιχεί στην εκτέλεση ενός αντίγραφου του εξωτερικού 

προγράµµατος πρόβλεψης, το σύστηµα επιβαρύνεται επιπλέον από την επαναληπτική 

κλήση και εκτέλεση του προγράµµατος αυτού. Αξίζει να σηµειωθεί πως από µόνο του 

το πρόγραµµα πρόβλεψης είναι αρκετά απαιτητικό, µια και κάθε αντίγραφο στη 

µνήµη καταλαµβάνει περίπου 24MB. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασµό µε την 

συνεχή επικοινωνία του εξυπηρέτη µε τις εξωτερικές διεργασίες πρόβλεψης µέσω 

αρχείων στο τοπικό σύστηµα, κάτι που σηµαίνει αυξηµένη πρόσβαση στο τοπικό 

σύστηµα αρχείων, αυξάνουν το φόρτο εργασίας και κατά συνέπεια το χρόνο 

ολοκλήρωσης της επεξεργασίας κάθε αίτησης. Η απόδοση του εξυπηρέτη εξαρτάται 

κατά κύριο λόγο από την ταχύτητα επεξεργασίας του συστήµατος, καθώς και από την 

αποδοτικότητα του τοπικού συστήµατος αρχείων. 

Όσο αφορά στις απαιτήσεις σε λογισµικό, το πρόγραµµα-εξυπηρέτης της 

εφαρµογής πρέπει να συνοδεύεται µε ένα πρόγραµµα εξυπηρέτη WWW σελίδων 

(Web server), το οποίο εκτελείται στο ίδιο µηχάνηµα ταυτόχρονα µε τον εξυπηρέτη 

της εφαρµογής. Στο ίδιο µηχάνηµα επίσης πρέπει να διατηρούνται όλα τα αρχεία του 

προγράµµατος-πελάτη, συµπεριλαµβάνοντας τόσο τις κλάσεις Java του κώδικα όσο 

και τις σχετικές WWW σελίδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτό τον 

περιορισµό αναφέρονται παρακάτω. Επίσης, στο σύστηµα πρέπει να υπάρχει 

εγκατεστηµένο το πακέτο JDK (Java Development Kit - έκδοση 1.0.2 ή νεότερη) ή 

άλλο ανάλογο πακέτο για την εκτέλεση Java εφαρµογών. 

Η βασική διασύνδεση της εφαρµογής του εξυπηρέτη µε το χρήστη είναι σχετικά 

απλή και γίνεται σε επίπεδο χαρακτήρων (text mode), έτσι δεν απαιτείται η 

υποστήριξη γραφικού περιβάλλοντος για τη διαχείριση του προγράµµατος. Όλες οι 
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βασικές παράµετροι λειτουργίας είναι καταχωρηµένες σε αρχείο διαµόρφωσης και 

κατά την εκτέλεση δεν υπάρχει άµεση παρέµβαση από το χρήστη-διαχειριστή, παρά 

µόνο διαχείριση µέσω των συνοδευτικών προγραµµάτων αποµακρυσµένης 

πρόσβασης που συνοδεύουν το κυρίως πρόγραµµα. Τα βοηθητικά αυτά προγράµµατα 

προσφέρουν επίσης διασύνδεση σε επίπεδο χαρακτήρων, συνεπώς ούτε σε αυτή την 

περίπτωση η ύπαρξη γραφικού περιβάλλοντος είναι αναγκαία. 

 

6.2.1  Το πρόβληµα του Web εξυπηρέτη 

Η υλοποίηση του προγράµµατος-πελάτη ως Java applet συνεπάγεται πως η 

αντίστοιχη εφαρµογή γίνεται διαθέσιµη σε κάθε υποψήφιο πελάτη µέσω της 

αντίστοιχης WWW σελίδας. Όµως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι περιορισµοί 

ασφάλειας που επιβάλλονται στα applets επιτρέπουν τη δηµιουργία σύνδεσης µέσω 

δικτύου µόνο µε το µηχάνηµα από το οποίο φορτώθηκε αρχικά το ίδιο το applet, που 

συχνά είναι το ίδιο µηχάνηµα µε αυτό που φιλοξενεί την αντίστοιχη WWW σελίδα.  

Αυτό θέτει ένα περιορισµό σχετικά µε την αρχική θέση του προγράµµατος-πελάτη 

και του προγράµµατος-εξυπηρέτη. Θα πρέπει, δηλαδή, ολόκληρη η εφαρµογή 

εξυπηρέτη να εκτελείται στο ίδιο µηχάνηµα µε αυτό από το οποίο µεταδίδεται το 

applet της εφαρµογής πελάτη. Επειδή ακριβώς η εφαρµογή πελάτη φορτώνεται από 

µία ουσιαστικά σελίδα WWW, συχνά είναι λογικό τόσο η εφαρµογή εξυπηρέτη όσο 

και η εφαρµογή πελάτη (συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων WWW 

σελίδων) να συνυπάρχουν στο ίδιο µηχάνηµα, µαζί µε ένα πρόγραµµα Web server το 

οποίο θα αναλαµβάνει την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων http αιτήσεων για τη σελίδα 

της εφαρµογής πελάτη. Με αυτό τον τρόπο το ίδιο µηχάνηµα ουσιαστικά 

αναλαµβάνει το ρόλο τόσο του κλασικού WWW εξυπηρέτη, κάνοντας διαθέσιµες τις 

αρχικές σελίδες εισόδου των πελατών στο σύστηµα, ενώ ταυτόχρονα θα αναλαµβάνει 

και την επεξεργασία των αιτήσεων των πελατών από τον εξυπηρέτη του συστήµατος 

ανάλυσης ακολουθιών πρωτεϊνών. 

Η εκτέλεση στο ίδιο µηχάνηµα τόσο του Web εξυπηρέτη όσο και του εξυπηρέτη 

της εφαρµογής συχνά επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και των δύο 

προγραµµάτων, ιδιαίτερα όταν ο Web server είναι «γενικής χρήσης», δηλαδή 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του τοπικού συστήµατος όσο αφορά τον τοµέα του WWW. 
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Πάντως, η επιλογή συνύπαρξης των δύο εξυπηρετών στο ίδιο µηχάνηµα δεν είναι η 

µοναδική λύση, µια και ο περιορισµός σύνδεσης των applet µε το µηχάνηµα 

προέλευσής τους και µόνο δεν αποκλείει το διαχωρισµό των WWW σελίδων της 

εφαρµογής πελάτη από το applet. Σε αυτή την περίπτωση το applet του προγράµµατος 

(καθώς και οι υπόλοιπες κλάσεις που το συνοδεύουν) και η αντίστοιχες WWW 

σελίδες θα µεταδίδονταν από διαφορετικά µηχανήµατα, µε την προϋπόθεση ότι στο 

κάθε µηχάνηµα θα εκτελείται και ο αντίστοιχος εξυπηρέτης. 

Η επιλογή που υιοθετήθηκε από το στάδιο σχεδίασης ολόκληρης της εφαρµογής 

ήταν η πρώτη, δηλαδή εκτέλεση στο ίδιο µηχάνηµα του προγράµµατος-εξυπηρέτη, 

που επεξεργάζεται τις αιτήσεις από τους πελάτες, καθώς και του Web server που θα 

κάνει διαθέσιµες τις WWW σελίδες του προγράµµατος-πελάτη. Η επιλογή αυτή έγινε 

έχοντας υπόψη τις παρακάτω παραµέτρους: 

• Ο διαχωρισµός της εφαρµογής πελάτη σε σελίδες WWW και Java 

classes, καθώς και η διατήρησή τους σε ξεχωριστά µηχανήµατα 

δηµιουργεί προβλήµατα συνέπειας και σωστής εγκατάστασης. Επίσης, η 

συγκεκριµένη εφαρµογή εξαρτάται πλέον από τη σωστή λειτουργία δύο 

µηχανηµάτων στο τοπικό σύστηµα, στο ένα από τα οποία µάλιστα 

εκτελείται ο Web server που εξυπηρετεί τις γενικότερες WWW ανάγκες 

και όχι µόνο αυτές της εφαρµογής. 

• Η εγκατάσταση και λειτουργία του εξυπηρέτη της εφαρµογής σε κάποιο 

µηχάνηµα υψηλών επιδόσεων στο τοπικό σύστηµα συνοδεύεται µε το 

αντίστοιχο κόστος. Με την προϋπόθεση ότι η εφαρµογή θεωρείται 

αρκετά σηµαντική ώστε να διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι και για να 

διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της, είναι λογικό στο ίδιο 

µηχάνηµα να εγκατασταθεί ένας Web server µε στόχο τη διαχείριση των 

WWW σελίδων αυτής της εφαρµογής και µόνο. 

• Ο φόρτος εργασίας για τους Web servers που υπάρχουν σε τοπικά 

συστήµατα είναι υψηλός και αυξάνεται συνεχώς. Εφ’ όσον, λοιπόν, η 

διαθεσιµότητα της εφαρµογής στους χρήστες, θα πρέπει να αποµονωθεί 

από τις υπόλοιπες ανάγκες στο τοπικό σύστηµα όσο αφορά τον τοµέα 

του WWW.  
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• Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός απλού Web εξυπηρέτη συνήθως 

επιφέρει ελάχιστο κόστος στο σύστηµα. Σχεδόν σε όλα τα τοπικά 

υποδίκτυα που είναι συνδεδεµένα στο Internet υπάρχει ήδη σε λειτουργία 

κάποιος Web server και η εγκατάστασή του σε κάποιο επιπλέον 

µηχάνηµα στο τοπικό σύστηµα µπορεί να γίνει άµεσα. Με αυτό τον 

τρόπο γίνεται ευκολότερος ο έλεγχος της λειτουργίας της εφαρµογής και 

ταυτόχρονα η εφαρµογή παραµένει αυτόνοµη. 

 

Θα πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί πως, αν και η πρώτη επιλογή αξιολογείται ως 

καλύτερη στις περισσότερες περιπτώσεις, η µετάβαση στο µοντέλο των δύο 

αποµονωµένων εξυπηρετών (Web και εφαρµογής) είναι πολύ εύκολη, αφού απαιτεί 

ελάχιστες µόνο αλλαγές στο πρόγραµµα-πελάτη. 

 

6.3  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εφαρµογή προσφέρεται ως ένα πακέτο συµπιεσµένων αρχείων. Το πακέτο 

περιλαµβάνει την κατάλληλη δοµή υποκαταλόγων και τα απαραίτητα αρχεία, τόσο 

για το πρόγραµµα-εξυπηρέτη όσο και για το πρόγραµµα-πελάτη. Η εφαρµογή 

προϋποθέτει, όπως προαναφέρθηκε, τη λειτουργία ενός προγράµµατος Web server 

στο ίδιο µηχάνηµα, καθώς και προηγούµενη εγκατάσταση του πακέτου JDK (ή 

ανάλογου) στο τοπικό σύστηµα. Η εγκατάσταση είναι απλή και συνοψίζεται στα 

εξής βήµατα: 

1. ∆ηµιουργία καταλόγου για την εγκατάσταση των αρχείων της 

εφαρµογής. Ο κατάλογος µπορεί να έχει αυθαίρετο όνοµα, σύµφωνα µε 

τα πρότυπα του τοπικού συστήµατος αρχείων. 

2. Αποσυµπίεση του πακέτου στον κατάλογο της εφαρµογής. Η 

αποσυµπίεση γίνεται µε το κατάλληλο πρόγραµµα αποσυµπίεσης (το 

οποίο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο στο σύστηµα) ανάλογα µε τον τύπο 

του συµπιεσµένου αρχείου. 

3. Μεταγλώττιση των εξωτερικών προγραµµάτων. Αν το πακέτο 

περιλαµβάνει µόνο τα αρχεία πηγαίου κώδικα (αρχεία *.C) για τα 
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εξωτερικά προγράµµατα, τα αρχεία αυτά πρέπει να µεταγλωττιστούν στα 

αντίστοιχα εκτελέσιµα για το συγκεκριµένο τύπο συστήµατος. Αν τα 

εκτελέσιµα αρχεία για το συγκεκριµένο σύστηµα υπάρχουν ήδη, το βήµα 

της µεταγλώττισης παραλείπεται. 

4. Καθορισµός ρυθµίσεων λειτουργίας. Ο διαχειριστής θα πρέπει να 

καθορίσει στο αρχείο διαµόρφωσης του εξυπηρέτη τις επιθυµητές 

ρυθµίσεις πριν αρχίσει η λειτουργία του προγράµµατος. 

5. Τέλος, ο διαχειριστής της εφαρµογής θα πρέπει να κάνει προσβάσιµα 

όλα τα αρχεία που σχετίζονται µε το πρόγραµµα-πελάτη από τον Web 

server, ενώ για λόγους ασφάλειας είναι σκόπιµο να κλειδωθεί η 

εξωτερική πρόσβαση στα υπόλοιπα αρχεία της εφαρµογής. Οι ακριβείς 

εντολές καθορισµού των δικαιωµάτων πρόσβασης, καθώς και η 

διασύνδεση µε το πρόγραµµα Web server εξαρτάται από το εκάστοτε 

σύστηµα. 

 

Μετά την επιτυχή εκτέλεση όλων των παραπάνω βηµάτων, το πρόγραµµα-

εξυπηρέτης µπορεί να ξεκινήσει, κάνοντας διαθέσιµη την υπηρεσία. Περισσότερες 

πληροφορίες και λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκατάσταση της εφαρµογής σε 

διάφορους τύπους υπολογιστικών συστηµάτων, αναφέρονται στα on-line αρχεία 

οδηγιών που συνοδεύουν το πακέτο της εφαρµογής. 

 

6.4  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το πρόγραµµα-εξυπηρέτης δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη εφαρµογή 

εξυπηρέτη, όπως οι τυπικές υπηρεσίες αποµακρυσµένης πρόσβασης (TELNET 

server), µεταφοράς αρχείων (FTP server) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Mail server). 

Η υπηρεσία που προσφέρει ο συγκεκριµένος εξυπηρέτης είναι ακριβώς η ανάλυση 

και η πρόβλεψη γονιδίων σε ακολουθίες πρωτεϊνών. 

Όπως κάθε τυπικός εξυπηρέτης, το πρόγραµµα διαβάζει όλες τις απαραίτητες 

παραµέτρους λειτουργίας από το κατάλληλο αρχείο διαµόρφωσης και αρχίζει να 

εκτελείται, αναµένοντας νέες αιτήσεις. Κατά την αρχικοποίηση του προγράµµατος, 



ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 
 

- 105 - 

αναφέρονται οι βασικές πληροφορίες λειτουργίας, καθώς και κάποια χαρακτηριστικά 

του τοπικού συστήµατος, όπως η αρχιτεκτονική του υλικού, το λειτουργικό σύστηµα, 

η διαθέσιµη µνήµη, κτλ. 

 

 

Σχήµα-6.1: Αρχικοποίηση του εξυπηρέτη 

 

Κατά τη λειτουργία του προγράµµατος εµφανίζονται πληροφορίες σχετικά µε την 

άφιξη νέων αιτήσεων, το στάδιο επεξεργασίας, καθώς και πιθανά σφάλµατα. Η 

διασύνδεση µε το χρήστη περιορίζεται µόνο στην πληροφόρηση σχετικά µε την 

τρέχουσα κατάσταση του εξυπηρέτη, αφού ο διαχειριστής δεν είναι σε θέση να 

επηρεάσει άµεσα τη λειτουργία του παρά µόνο µέσω των κατάλληλων βοηθητικών 

προγραµµάτων. Τονίζεται, πάντως, πως το πρόγραµµα-εξυπηρέτης µπορεί να 

εκτελεστεί και σε επίπεδο τυπικού χρήστη, και όχι µόνο σε επίπεδο διαχειριστή του 

συστήµατος, όπως πολλοί εξυπηρέτες που αφορούν τυπικές υπηρεσίες (για 

παράδειγµα, Mail servers). 
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Η έλλειψη της άµεσης αλληλεπίδρασης του εξυπηρέτη µε το διαχειριστή είναι 

συνηθισµένο χαρακτηριστικό τέτοιου είδους εφαρµογών, µια και οι εξυπηρέτες 

εκτελούνται συνήθως ως διεργασίες στο «παρασκήνιο» (background processes). Ο 

διαχειριστής, βέβαια, είναι πάντοτε σε θέση να τερµατίσει άµεσα την εκτέλεση του 

προγράµµατος, αν και αυτό µπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες στην 

επεξεργασία της τρέχουσας αίτησης και πιθανότατα στα ίδια τα αρχεία δεδοµένων 

του εξυπηρέτη. 

Σε κάθε εισερχόµενη αίτηση ανατίθεται ένας µοναδικός σειριακός αριθµός, ο 

οποίος χρησιµοποιείται σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας ως ταυτοποιητής της 

συγκεκριµένης αίτησης (πελάτη). Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας εµφανίζονται 

µηνύµατα που πληροφορούν σχετικά µε το στάδιο επεξεργασίας και την ανταλλαγή 

δεδοµένων µε την αντίστοιχη εφαρµογή-πελάτη. Σε περίπτωση που συµβεί κάποιο 

σηµαντικό σφάλµα η επεξεργασία διακόπτεται, η αίτηση απορρίπτεται και ο 

εξυπηρέτης επιστρέφει και πάλι σε θέση αναµονής, αναφέροντας παράλληλα το είδος 

του σφάλµατος που συνέβη. 

 

 

Σχήµα-6.2: Μηνύµατα κατά τη λειτουργία του εξυπηρέτη 
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Αν και το επίπεδο διασύνδεσης µε το χρήστη είναι εντελώς στοιχειώδης, η δοµή 

και η λειτουργία του προγράµµατος εξυπηρέτη είναι πιο πολύπλοκη από αυτό του 

πελάτη για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχήν η ίδια η διαδικασία εξυπηρέτησης κάποιας 

αίτησης αποτελείται από µια σειρά ενεργειών εγγραφής και ανάγνωσης ενός συνόλου 

αρχείων, ενώ ταυτόχρονα εκτελείται το πρόγραµµα πρόβλεψης γονιδίων ως 

εξωτερική διεργασία αλλά πάντα υπό τον έλεγχο του εξυπηρέτη. Επίσης, η ανάλυση 

σε παράθυρα υλοποιείται εν µέρει από τον ίδιο τον εξυπηρέτη, ο οποίος στην 

προκειµένη περίπτωση προσδιορίζει το πλήθος και τα όρια του κάθε παραθύρου, και 

στη συνέχεια εκτελεί το πρόγραµµα πρόβλεψης γονιδίων για κάθε ένα από αυτά, 

αποθηκεύοντας βέβαια τα επιµέρους αποτελέσµατα. Ακόµη, µερικές φάσεις της 

επεξεργασίας, όπως η κατασκευή του πίνακα συσχέτισης και ο έλεγχος των ορίων 

απόρριψης των κατηγοριών, γίνεται αποκλειστικά από το πρόγραµµα του εξυπηρέτη. 

Εκτός, όµως, από τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας ανάλυσης, το 

πρόγραµµα του εξυπηρέτη ενσωµατώνει µια σειρά άλλων λειτουργιών που σαν σκοπό 

έχουν την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Το αρχείο διαµόρφωσης είναι 

σηµαντικότατο στη σωστή ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας του εξυπηρέτη. Η 

προσωρινή µνήµη αποθήκευσης προηγούµενων αιτήσεων προσφέρει άµεση 

εξυπηρέτηση αιτήσεων που έχουν πρόσφατα επεξεργαστεί από το πρόγραµµα. Το 

αρχείο καταχωρηµένων χρηστών δίνει τη δυνατότητα στην εφαρµογή να αφιερώνει 

περισσότερους πόρους σε κάποιους συγκεκριµένους πελάτες, ανάλογα µε την 

εφαρµοζόµενη πολιτική ταξινόµησης και διαχείρισης των αιτήσεων. Τα θέµατα αυτά, 

λόγω της σηµασίας και του ρόλου που παίζουν στη διαχείριση του προγράµµατος 

εξυπηρέτη, θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

6.5  ΑΡΧΕΙΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το αρχείο διαµόρφωσης αποτελεί το απαραίτητο σύνολο των παραµέτρων 

λειτουργίας του εξυπηρέτη. Μέσω αυτών των παραµέτρων µπορούν να 

διαµορφωθούν κατάλληλα πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 

απόδοση της υπηρεσίας και -το σηµαντικότερο- που ανταποκρίνονται στα 

χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις σε κάθε περίπτωση. 
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  Η δοµή του αρχείου διαµόρφωσης δεν διαφέρει από αυτή ενός συνηθισµένου 

αρχείου κειµένου. Οι παράµετροι ορίζονται ως ζεύγη:  

ΟΝΟΜΑ_ΠΑΡΑΜ=ΤΙΜΗ_ΠΑΡΑΜ . Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις κυριότερες 

παραµέτρους, καθώς και τις εξ’ ορισµού τιµές τους: 

 

Όνοµα 

παραµέτρου 

Εξ’ ορισµού 

τιµή 

Περιγραφή 

cache true Χρήση προσωρινής µνήµης αποθήκευσης. 

cachesize 10 Μέγεθος της προσωρινής µνήµης αποθήκευσης. 

database true Χρήση αρχείου καταχωρηµένων χρηστών. 

log false Τήρηση αρχείου καταχώρησης ενεργειών. 

logfile SvrMain.log Όνοµα αρχείου καταχώρησης ενεργειών. 

port 8881 Αριθµός θύρας του εξυπηρέτη. 

tty true Εµφάνιση αναλυτικών πληροφοριών κατά την 

επεξεργασία. 

 

Οι παραπάνω παράµετροι είναι οι πλέον βασικές και επηρεάζουν ουσιαστικά τη 

λειτουργία του εξυπηρέτη. Στο αρχείο διαµόρφωσης υπάρχουν και άλλες 

δευτερεύουσας σηµασίας ή που δεν χρησιµοποιούνται προς το παρόν. 

Η παράµετρος «cache» αναφέρεται στη χρήση (ή όχι) προσωρινής µνήµης 

αποθήκευσης αιτήσεων. Οι δυνατές τιµές είναι «true» ή «false», µε ανάλογο φυσικά 

νόηµα. Το µέγεθος της µνήµης, αν είναι σε χρήση, καθορίζεται από την παράµετρο 

«cachesize» και ορίζεται σε πλήθος αιτήσεων (απαντήσεων). Το µέγεθος κάθε 

επεξεργασµένης αίτησης εξαρτάται από τις παραµέτρους της ίδιας της αίτησης 

(κυρίως αν η αίτηση περιλαµβάνει ανάλυση σε παράθυρα) και κυµαίνεται µεταξύ 2K 

και 8K δεδοµένων. Οι προδιαγραφές του µηχανήµατος όπου εκτελείται ο εξυπηρέτης, 

η διαθεσιµότητα των πόρων στο σύστηµα, καθώς και οι τρέχουσες απαιτήσεις από 

την εφαρµογή είναι οι παράγοντες που καθορίζουν αυτές τις παραµέτρους. 
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Η παράµετρος «database» καθορίζει αν ο εξυπηρέτης θα ανατρέχει στη βάση 

καταχωρηµένων χρηστών για να κάθε αίτηση, ώστε να καθορίσει αν θα γίνει 

κανονική -τυπική- ή ειδική επεξεργασία. Το αρχείο ενηµερώνεται από το διαχειριστή 

του εξυπηρέτη εκτός λειτουργίας (off-line), ενώ κατά την εκκίνηση του 

προγράµµατος ολόκληρη η βάση µεταφέρεται στην κύρια µνήµη. Η δυνατότητα 

διαχωρισµού και ταξινόµησης των εισερχόµενων αιτήσεων αναθέτοντας ανάλογες 

προτεραιότητες, είναι σε πολλές περιπτώσεις σηµαντική, ιδιαίτερα σε περιβάλλον 

πολλών χρηστών. Από την άλλη πλευρά, η αποθήκευση και η συνεχής αναζήτηση 

εγγραφών στη βάση, αν και γίνεται στην κύρια µνήµη σε ειδικές δοµές, επιβαρύνει το 

πρόγραµµα όσο αφορά το χρόνο επεξεργασίας και τις απαιτήσεις σε µνήµη, πάντα 

βέβαια ανάλογα µε την έκταση της βάσης. 

Μια άλλη χρήσιµη δυνατότητα του εξυπηρέτη είναι η τήρηση αρχείου 

καταχώρησης όλων των ενεργειών που εκτελούνται (logging). Η καταχώρηση των 

ενεργειών σε αρχείο είναι ένα χαρακτηριστικό κοινό σε πολλές εφαρµογές εξυπηρέτη. 

Προσφέρει, αφ’ ενός τη δυνατότητα καταγραφής της λειτουργίας συνολικά, δίνοντας 

τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης σε επόµενο στάδιο, και αφ’ ετέρου το 

πλεονέκτηµα του εύκολου εντοπισµού του σηµείου που συνέβη κάποια αποτυχία του 

εξυπηρέτη. Θα πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί πως ορισµένα κρίσιµα σφάλµατα 

αναφέρονται µόνο στην «κονσόλα» (console) χωρίς να αποθηκεύονται στο αρχείο 

καταγραφής. Για την καταγραφή όλων των µηνυµάτων λάθους θα πρέπει κατά την 

έναρξη του προγράµµατος εξυπηρέτη να γίνει ανακατεύθυνση της εξόδου 

(stdout/console) σε αρχείο στο δίσκο. Η παράµετρος «log» χρησιµοποιείται για να 

δηλώσει την ενεργοποίηση ή όχι του logging, ενώ η παράµετρος «logfile» δίνει τη 

δυνατότητα ορισµού εναλλακτικών ονοµάτων για το αρχείο καταγραφής (logfile). 

Η παράµετρος «port» είναι ίσως η πιο σηµαντική, µια και κατά κάποιο τρόπο 

καθορίζει την ταυτότητα του εξυπηρέτη στο µηχάνηµα όπου εκτελείται. Επειδή ο 

εξυπηρέτης δεν υλοποιεί κάποιο τυποποιηµένο πρωτόκολλο, όπως η µεταφορά 

αρχείων, και κατά συνέπεια έχει τη δυνατότητα αυθαίρετης επιλογής της θύρας που 

θα χρησιµοποιήσει. Φυσικά, θα πρέπει αυτή η θύρα να µην χρησιµοποιείται ήδη από 

κάποιο άλλο πρόγραµµα, ενώ η τιµή θα πρέπει να συµβαδίζει µε την αντίστοιχη 

παράµετρο στο πρόγραµµα-πελάτη. 
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Τέλος, η παράµετρος «tty» καθορίζει αν το πρόγραµµα εξυπηρέτη θα αναφέρει 

λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το τρέχον στάδιο επεξεργασίας, καθώς και 

µηνύµατα λάθους. Όταν η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιηµένη ο εξυπηρέτης δεν 

αναφέρει σχεδόν κανένα µήνυµα κατά τη λειτουργία του, µε εξαίρεση ορισµένα 

κρίσιµα σφάλµατα. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται µε αυτή την επιλογή συµβαδίζουν 

µε αυτά που αποθηκεύονται στο αρχείο καταγραφής ενεργειών (logfile). 

Οι τιµές των παραµέτρων αυτών µπορούν να αλλάξουν ανάλογα µε τις τρέχουσες 

ανάγκες από το διαχειριστή του εξυπηρέτη, πριν την εκκίνησή του. Πρέπει, πάντως, 

να τονιστεί πως το αρχείο διαµόρφωσης αποτελεί ένα από τα βασικά αρχεία του 

προγράµµατος του εξυπηρέτη που περιέχει σηµαντικότατες πληροφορίες για τη 

λειτουργία του. Η αλόγιστη τροποποίηση των παραµέτρων και η εισαγωγή µη 

έγκυρων τιµών µπορεί να προκαλέσουν απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο στον 

εξυπηρέτη, όσο και σε ολόκληρο το τοπικό σύστηµα. 

Παράδειγµα ενός τυπικού αρχείου διαµόρφωσης είναι το παρακάτω: 

cache=true 
cachesize=10 
logfile=SvrMain.log 
database=true 
log=false 
port=8881 
tty=true 

 

6.6  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µνήµη προσωρινής αποθήκευσης δίνει τη 

δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης αιτήσεων οι οποίες έχουν επεξεργαστεί πρόσφατα 

από τον εξυπηρέτη και των οποίων τα αποτελέσµατα είναι άµεσα διαθέσιµα. 

Κάθε νέα αίτηση που φτάνει στον εξυπηρέτη, συγκρίνεται µε τα περιεχόµενα της 

προσωρινής µνήµης, αφαιρώντας φυσικά τις πληροφορίες που αφορούν το 

συγκεκριµένο πελάτη. Αν η αίτηση βρεθεί σηµαίνει πως τα αποτελέσµατα είναι 

άµεσα διαθέσιµα, έτσι η επεξεργασία ολοκληρώνεται αντιγράφοντας απλά τα 

αποτελέσµατα στη -νέα- αίτηση και αποστέλλοντάς τα στον πελάτη. Αν αντίθετα η 

αίτηση δε  βρεθεί, η επεξεργασία γίνεται κανονικά. Μετά την ολοκλήρωσή της, η 
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επεξεργασµένη αίτηση αποστέλλεται στον πελάτη και ταυτόχρονα αποθηκεύεται στην 

προσωρινή µνήµη, κάνοντας διαθέσιµα τα αποτελέσµατα αυτά στον επόµενο κύκλο 

επεξεργασίας αίτησης. 

Για να είναι η προσωρινή µνήµη αποδοτική, θα πρέπει να εφαρµόζεται ένας 

ανάλογα αποδοτικός αλγόριθµος αντικατάστασης. Επειδή η προσωρινή µνήµη έχει 

περιορισµένη έκταση και αφού όλες οι διαθέσιµες θέσεις γεµίσουν, κάθε νέα αίτηση  

που πρόκειται να αποθηκευτεί θα πρέπει να αντικαταστήσει κάποια άλλη. Η 

αντικατάσταση αυτή πρέπει να γίνεται µε βέλτιστο τρόπο, έτσι ώστε να διατηρούνται 

πάντα στην προσωρινή µνήµη οι πιο «χρήσιµες» εγγραφές. Ένα πολύ καλό µέτρο 

χρησιµότητας των εγγραφών είναι η συχνότητα πρόσβασης κάθε µιας, όµως επειδή ο 

αντίστοιχος αλγόριθµος είναι πολύ δαπανηρός, συνήθως εφαρµόζεται ο αλγόριθµος 

LRU (Least Recently Used). Ο αλγόριθµος αυτός εξασφαλίζει πως η εγγραφή που 

αντικαθίσταται έχει το µεγαλύτερο χρόνο «αδράνειας», δηλαδή είναι αυτή που έχει το 

µεγαλύτερο χρόνο αναµονής µετά την τελευταία πρόσβαση. 

Ο αλγόριθµος LRU προϋποθέτει πως οι εγγραφές διατηρούνται ταξινοµηµένες σε 

αύξουσα σειρά, µε πρώτη την εγγραφή στην οποία έγινε η τελευταία πρόσβαση και 

τελευταία την εγγραφή µε το µεγαλύτερο χρόνο αδράνειας. ∆οµές που υλοποιούν τις 

παραπάνω προδιαγραφές είναι δυνατό να υλοποιηθούν µε τη χρήση διάφορων 

τεχνικών, όπως οι «χρονο-σφραγίδες» ή οι «χρονο-µετρητές», συνήθως όµως είναι 

αρκετά δαπανηρές. Η πιο συνηθισµένη τεχνική είναι η δοµή ταξινοµηµένης λίστας, 

στην οποία κάθε πρόσβαση καταγράφεται µεταφέροντας την αντίστοιχη εγγραφή 

στην κορυφή της λίστας. Έτσι, στην τελευταία θέση της λίστας βρίσκεται πάντα η πιο 

«παλιά» εγγραφή, η πρώτη υποψήφια για διαγραφή. Το παραπάνω µοντέλο, σε 

συνδυασµό µε τον αλγόριθµο LRU, δηµιουργούν τη γνωστή δοµή LRFO (Last-

Referenced-First-Out), ανάλογη των δοµών FIFO για ουρές και LIFO για στοίβες. 
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Rec#1 Rec#2 Rec#4Rec#3

1. Αρχική σειρά διαδοχής των εγγραφών στη µνήµη

Rec#1 Rec#2 Rec#4

Rec#3

2. Πρόσβαση στην εγγραφή #3, µετακίνηση στην κορυφή

Rec#3 Rec#1 Rec#4Rec#2

3. Προσθήκη νέας εγγραφής, διαγραφή «παλαιότερης»

Rec#5

 

Σχήµα-6.3: Η δοµή LRFO και ο τρόπος λειτουργίας της 

 

Η δοµή LRFO είναι κατάλληλη για µνήµες προσωρινής αποθήκευσης, κυρίως 

µικρής σχετικά έκτασης, όταν το κόστος «ανάκτησης» κάποιας εγγραφής είναι 

δαπανηρή. Τα ποσοστά επιτυχίας (εύρεσης της ζητούµενης εγγραφής στη µνήµη) 

αυτής της δοµής εξαρτώνται από την εκάστοτε εφαρµογή, γενικά πάντως µπορούν να 

φτάσουν σε ποσοστό µέχρι και 96%. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή το ποσοστό 

επιτυχίας ασφαλώς προβλέπεται πολύ µικρότερο, κυρίως επειδή οι αιτήσεις µπορούν 

να διαφοροποιηθούν σε πολλά σηµεία λόγω της έκτασης και των πολλαπλών πεδίων, 

αν και η αυξηµένη πιθανότητα διαφοροποίησης µπορεί -θεωρητικά- να 

αντισταθµιστεί µεγαλώνοντας κατάλληλα το µέγεθος της µνήµης. Πάντως, το 

αυξηµένο κόστος επεξεργασίας µιας αίτησης από τον εξυπηρέτη δικαιολογεί τη 

χρήση µιας τέτοιας δοµής, έστω και αν το ποσοστό επιτυχίας είναι χαµηλό. 

Οι δύο παράµετροι του αρχείου διαµόρφωσης που ελέγχουν τη χρήση της µνήµης 

προσωρινής αποθήκευσης είναι οι «cache» και «cachesize». 
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6.7  ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Το αρχείο καταχωρηµένων χρηστών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δίνει τη 

δυνατότητα διαχωρισµού και ταξινόµησης των εισερχόµενων αιτήσεων σε 

κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ανάλογες προτεραιότητες εξυπηρέτησης από το 

πρόγραµµα του εξυπηρέτη. Με βάση αυτό το διαχωρισµό, µπορούν να 

δηµιουργηθούν πολλαπλές «κλάσεις» χρηστών, σύµφωνα µε την πολιτική που 

εφαρµόζεται από τους υπεύθυνους της εφαρµογής σχετικά µε την εξυπηρέτηση των 

πελατών. 

Συχνά η κατηγοριοποίηση και η ανάθεση προτεραιοτήτων στους πελάτες είναι 

ζωτικής σηµασίας σε συστήµατα µε υψηλό ρυθµό πρόσβασης. Η ανάθεση 

προτεραιοτήτων στους πελάτες δεν έχει ως σκοπό τον αποκλεισµό των µη 

καταχωρηµένων, αλλά την εκχώρηση περισσότερων πόρων του συστήµατος στους 

περισσότερο «έµπιστους» πελάτες. Άλλωστε, ο ίδιος ο διαχειριστής του εξυπηρέτη 

αναγνωρίζεται ως πελάτης όταν προσπαθήσει να εκτελέσει κάποια εντολή διαχείρισης 

από τα βοηθητικά προγράµµατα. Είναι, λοιπόν, λογικό για την καλύτερη λειτουργία 

και τον έλεγχο του προγράµµατος του εξυπηρέτη να υπάρχει κάποια διαβάθµιση όσο 

αφορά τη διαχείριση των εισερχόµενων αιτήσεων. 

Ένας ακόµη λόγος υλοποίησης του συστήµατος ελέγχου των καταχωρηµένων 

χρηστών είναι η δυνατότητα απόλυτου ελέγχου της πρόσβασης. Η παρούσα 

υλοποίηση του προγράµµατος του εξυπηρέτη επιτρέπει την πρόσβαση σε µη 

καταχωρηµένους χρήστες, κατατάσσοντάς τους στους «τυπικούς» πελάτες. Με 

ελάχιστες, όµως, τροποποιήσεις στον κώδικα του προγράµµατος-εξυπηρέτη είναι 

δυνατό να επιτευχθεί απόλυτος έλεγχος στους πελάτες, επιτρέποντας την πρόσβαση 

µόνο σε αυτούς που έχουν καταχωρηθεί. Το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να φανεί 

χρήσιµο σε εξαιρετικά µη-ασφαλή περιβάλλοντα (αποφυγή κακής ή υπερβολικής 

χρήσης της εφαρµογής), ή σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόθεση εµπορικής 

εκµετάλλευσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

Το σύστηµα ελέγχου των πελατών µέσω µιας ενσωµατωµένης βάσης δεδοµένων 

στην εφαρµογή του εξυπηρέτη παρουσιάζει ορισµένα επιπλέον πλεονεκτήµατα σε 

σύγκριση µε άλλες τεχνικές ελέγχου, όπως για παράδειγµα την επιβεβαίωση ότι ο 

πελάτης είναι χρήστης στο τοπικό σύστηµα. Εκτός από το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι 
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της εφαρµογής µπορεί να ενδιαφέρονται για οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά εκτός 

από την τοποθεσία του χρήστη, η εφαρµογή παύει πλέον να είναι ανεξάρτητη όσο 

αφορά την κατηγοριοποίηση των πελατών, στοιχείο αρνητικό τόσο για τη λειτουργία 

όσο και τη µεταφερσιµότητα της εφαρµογής. 

Το αρχείο καταχωρηµένων χρηστών ονοµάζεται «users.DB» και βρίσκεται στον 

κατάλογο του προγράµµατος του εξυπηρέτη. Έχει δοµή τυπικού αρχείου κειµένου και 

κάθε εγγραφή, που αποθηκεύεται σε µια γραµµή κειµένου, περιλαµβάνει τρία πεδία, 

τα οποία διαχωρίζονται µε το χαρακτήρα «:». Το πρώτο πεδίο περιλαµβάνει την 

πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη, το δεύτερο έναν µοναδικό κωδικό 

πρόσβασης και το τρίτο έναν αριθµό προτεραιότητας. Για λόγους ασφάλειας και 

συνέπειας της βάσης, δεν επιτρέπεται η ενηµέρωσή της κατά τη λειτουργία του 

προγράµµατος εξυπηρέτη. Το αρχείο διαβάζεται κατά την εκκίνηση και η βάση 

µεταφέρεται σε ειδικές δοµές στην κεντρική µνήµη του συστήµατος. Η επιλογή αυτή, 

βέβαια, αποφεύγει τη συχνή πρόσβαση σε αρχεία, όµως επιβαρύνει το σύστηµα όσο 

αφορά την µνήµη, ανάλογα πάντα µε το πλήθος των εγγραφών. Η ενηµέρωση της 

βάσης γίνεται εκτός λειτουργίας (off-line) από το διαχειριστή της εφαρµογής, αφού 

πρώτα γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων του προς 

καταχώρηση χρήστη. 

Σε κάθε νέα αίτηση εξετάζονται τα πεδία «Email» και «User-ID» και συγκρίνονται 

αντίστοιχα µε τα δύο πρώτα πεδία των καταχωρήσεων της βάσης. Αν η καταχώρηση 

βρεθεί, η διεργασία επεξεργασίας της συγκεκριµένης αίτησης λαµβάνει τιµή 

προτεραιότητας ίση µε την τιµή του τρίτου πεδίου της εγγραφής, διαφορετικά ο 

χρήστης θεωρείται «τυπικός» και του ανατίθεται η εξ’ ορισµού προτεραιότητα. 

Ο αριθµός προτεραιότητας αντιστοιχεί στην προτεραιότητα της διεργασίας 

επεξεργασίας της αίτησης, κάτι που σηµαίνει πως ο αριθµός αυτός δεν είναι 

αυθαίρετος. Σε όλα σχεδόν τα υπολογιστικά συστήµατα η προτεραιότητα των 

διεργασιών χρήστη υλοποιούνται µέσω του Java API (Appliation Programming 

Inteface) στο εύρος τιµών από 1 (χαµηλότερη) έως 10 (υψηλότερη). Συνεπώς, µια 

προτεραιότητα µε τιµή 5 αντιπροσωπεύει συνήθως τον «τυπικό» πελάτη, ενώ τιµές 

από 6 και πάνω αντιπροσωπεύουν «προνοµιούχους» χρήστες. Πάντως, η στενή σχέση 

µεταξύ των προτεραιοτήτων των χρηστών και των αντίστοιχων διεργασιών 

επεξεργασίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση αυτού του συστήµατος ελέγχου. 
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Η αλόγιστη χρήση ή οι µη έγκυρες τιµές προτεραιοτήτων µπορεί να προκαλέσουν 

απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο στον εξυπηρέτη, όσο και σε ολόκληρο το τοπικό 

σύστηµα. 

Παράδειγµα ενός τυπικού αρχείου καταχωρηµένων χρηστών είναι το παρακάτω: 

xgeorgio:555:6 
csst9326::5 
root:admin0:9 

 

6.8  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Επειδή ο εξυπηρέτης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να εκτελεστεί χωρίς 

πρόβληµα και ως διεργασία στο παρασκήνιο (background process), κατά τη 

λειτουργία του προγράµµατος δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλη αλληλεπίδραση µε το 

χρήστη, παρά µόνο η εµφάνιση µηνυµάτων. Έτσι, δηµιουργείται πρόβληµα σχετικά 

µε τον τρόπο διαχείρισης του προγράµµατος του εξυπηρέτη, αφού ακόµη και βασικές 

εντολές όπως ο -κανονικός- τερµατισµός ή η αναφορά κατάστασης  δεν είναι δυνατό 

να πραγµατοποιηθούν. 

Στην περίπτωση που το πρόγραµµα-εξυπηρέτης διαθέτει πληρέστερο επίπεδο 

διασύνδεσης, για παράδειγµα γραφικό περιβάλλον λειτουργίας, η διαχείριση γίνεται 

ταυτόχρονα µε την εξυπηρέτηση αιτήσεων, όµως στις περισσότερες περιπτώσεις η 

δέσµευση πόρων από το γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης του συστήµατος είναι 

στατική και γίνεται µε την εκκίνηση του προγράµµατος, κάτι που κάνει αδύνατη τη 

λειτουργία ως διεργασία στο παρασκήνιο. 

Αφού, λοιπόν, η «προσοχή» του εξυπηρέτη είναι αποκλειστικά στραµµένη στην 

τοπική θύρα στην οποία φτάνουν οι αιτήσεις, από εκεί πρέπει αναγκαστικά να γίνει η 

διαχείριση.  

Για τη διαχείριση του προγράµµατος-εξυπηρέτη έχει υλοποιηθεί ένα 

απλοποιηµένο πρωτόκολλο ειδικής µορφής, το οποίο λειτουργεί παράλληλα µε το 

κύριο πρωτόκολλο για τη διαχείριση των κανονικών αιτήσεων. Η παράλληλη 

υποστήριξη περισσότερων του ενός πρωτοκόλλων -θεωρητικά- κατατάσσει το 

πρόγραµµα στους εξυπηρέτες πολλαπλών πρωτοκόλλων, αν και το πρωτόκολλο 

διαχείρισης αποτελείται µόνο από τρεις εντολές: 
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ACK Επιβεβαίωση ύπαρξης και σωστής λειτουργίας του εξυπηρέτη. 

INFO Αναφορά κατάστασης του εξυπηρέτη, µε αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις παραµέτρους λειτουργίας, το τοπικό σύστηµα, κτλ. 

QUIT Τερµατισµός της λειτουργίας του εξυπηρέτη. 

 

Η εντολή ACK αποτελεί την πρώτη βασική εντολή, την επιβεβαίωση δηλαδή της 

λειτουργίας του εξυπηρέτη. Η εντολή INFO, που είναι περισσότερο χρήσιµη, 

επιστρέφει ως απάντηση από τον εξυπηρέτη µια λεπτοµερή αναφορά κατάστασης. 

Τέλος, η εντολή QUIT αναγκάζει τον εξυπηρέτη να τερµατίσει κανονικά, εκτελώντας 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά µε το κλείσιµο αρχείων και την ελευθέρωση 

δεσµευµένων πόρων του συστήµατος. 

Για τη διαχείριση του εξυπηρέτη έχουν υλοποιηθεί δύο ανεξάρτητα βοηθητικά 

προγράµµατα, γραµµένα σε γλώσσα Java όπως και ο ίδιος ο εξυπηρέτης. Το πρώτο 

προσφέρει γενικευµένη διασύνδεση µε κάποιο εξυπηρέτη και την αποστολή κάποιας 

εντολής την οποία δίνει ο χρήστης. Το δεύτερο αποτελεί εξειδικευµένη υλοποίηση για 

την επικοινωνία µε το συγκεκριµένο εξυπηρέτη, προσφέροντας στο χρήστη τις τρεις 

διαθέσιµες εντολές του πρωτοκόλλου διαχείρισης. 

Και τα δύο προγράµµατα, για λόγους απλότητας και συµβατότητας µε το 

πρόγραµµα του εξυπηρέτη, έχουν υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας µονάχα διασύνδεση 

σε επίπεδο χαρακτήρων (text mode), ενώ επιτρέπεται η αποστολή και εκτέλεση µιας 

µόνο εντολής κάθε φορά. Η σύνδεση µε τον εξυπηρέτη γίνεται αφού προηγουµένως 

δοθεί µια έγκυρη εντολή, επιβαρύνοντας έτσι όσο το δυνατό λιγότερο τον εξυπηρέτη. 

 

6.8.1  Γενικευµένο πρόγραµµα αποµακρυσµένης διαχείρισης 

Το πρόγραµµα γενικευµένης διαχείρισης εξυπηρέτη λαµβάνει ως παραµέτρους τη 

διεύθυνση του µηχανήµατος στο οποίο εκτελείται ο εξυπηρέτης, καθώς επίσης και 

τον αριθµό της αντίστοιχης θύρας. 
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Η εντολή προς τον εξυπηρέτη, επειδή ακριβώς δεν ακολουθεί κάποιο 

συγκεκριµένο πρωτόκολλο εφαρµογής, θα πρέπει να περιλαµβάνει ολόκληρο το 

πακέτο δεδοµένων που θεωρείται έγκυρο από τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Για 

παράδειγµα, αν όλα τα -νόµιµα- πακέτα δεδοµένων προς τον εξυπηρέτη 

περιλαµβάνουν µια συγκεκριµένη επικεφαλίδα, τότε αυτή η επικεφαλίδα πρέπει να 

δοθεί επακριβώς µέσα στην εντολή, αφού δεν είναι δυνατό να προστεθεί αυτόµατα. 

Το πρόγραµµα αυτό προσφέρει διασύνδεση µε κάποιο εξυπηρέτη σε πολύ χαµηλό 

επίπεδο, κάτι που καθιστά τη χρήση του δύσκολη και τη χρησιµότητά του 

περιορισµένη. Παρόλα αυτά, προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, αφού η απουσία 

κάποιου συγκεκριµένου πρωτοκόλλου εφαρµογής δίνει -θεωρητικά- τη δυνατότητα 

επικοινωνίας µε οποιοδήποτε σχεδόν πρόγραµµα-εξυπηρέτη. 

 

6.8.2  Εξειδικευµένο πρόγραµµα αποµακρυσµένης διαχείρισης 

Η απαίτηση για ευχρηστία και πληρότητα της εφαρµογής συνολικά, καθιστά 

αναγκαία την ύπαρξη κάποιου συγκεκριµένου εργαλείου διαχείρισης του 

συγκεκριµένου εξυπηρέτη. Το πρωτόκολλο διαχείρισης, όπως διατυπώθηκε 

παραπάνω, είναι εξαιρετικά απλό στη σχεδίαση και κατά συνέπεια η υλοποίηση ενός 

απλού προγράµµατος διαχείρισης δεν είναι δύσκολη υπόθεση. 

Βασιζόµενο στο γενικευµένο πρόγραµµα διαχείρισης, αλλά εξειδικευµένο όσο 

αφορά το πρωτόκολλο επικοινωνίας και τη µορφή των εντολών, το πρόγραµµα αυτό 

προσφέρει ένα βασικό τρόπο διαχείρισης του εξυπηρέτη. 

Κύριες παράµετροι είναι και πάλι η διεύθυνση του µηχανήµατος στο οποίο 

εκτελείται ο εξυπηρέτης, καθώς επίσης και ο αριθµό της αντίστοιχης θύρας. Οι (τρεις) 

διαθέσιµες εντολές εµφανίζονται στο χρήστη, ο οποίος διαλέγει µια από αυτές. Η 

κατασκευή του κατάλληλου πακέτου δεδοµένων που αποστέλλεται στον εξυπηρέτη, 

καθώς και η µορφοποίηση των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται, γίνονται αυτόµατα, 

µια και το πρόγραµµα ενσωµατώνει πλέον το κατάλληλο πρωτόκολλο και η 

επικοινωνία γίνεται σε υψηλότερο επίπεδο. 

Παράδειγµα της χρήσης του συγκεκριµένου προγράµµατος διαχείρισης φαίνεται 

στο παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα-5.4: Αποµακρυσµένη διαχείριση του εξυπηρέτη 

 

 

6.9  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγµατα χρήσης και λειτουργίας του 

προγράµµατος του εξυπηρέτη. Στα παραδείγµατα, βέβαια, δεν φαίνεται η 

αλληλεπίδραση του πελάτη µε το πρόγραµµα του Web εξυπηρέτη, όµως φαίνεται 

καθαρά η λειτουργία του εξυπηρέτη σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας. 

Ο εξυπηρέτης ξεκινά. Κατά την εκκίνηση γίνονται οι κατάλληλες ρυθµίσεις, 

σύµφωνα µε τις παραµέτρους του αρχείου διαµόρφωσης. Επίσης, αρχικοποιείται η 

µνήµη προσωρινής αποθήκευσης, καθώς και η βάση καταχωρηµένων χρηστών, όπως 

φαίνεται από τις αναφερόµενες πληροφορίες: 
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Σχήµα-5.5: Αρχικοποίηση του εξυπηρέτη 

 

Ο εξυπηρέτης λειτουργεί πλέον κανονικά. Τα µηνύµατα που δέχεται αφορούν 

αιτήσεις για απλές αναλύσεις ακολουθιών πρωτεϊνών, αναλύσεις σε επιµέρους 

παράθυρα και εντολές διαχείρισης. 
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Σχήµα-5.6: Ο εξυπηρέτης σε λειτουργία 

 

Τέλος, µετά από την εξυπηρέτηση πολλαπλών αιτήσεων, ο εξυπηρέτης λαµβάνει 

µια εντολή διαχείρισης. Η εντολή αφορά στον τερµατισµό της λειτουργίας του, κάτι 

που γίνεται αµέσως µετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών της 

διαδικασίας τερµατισµού του εξυπηρέτη. 
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Σχήµα-5.7: Τερµατισµός του εξυπηρέτη, από το πρόγραµµα διαχείρισης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 
 

Πρωτότυπη Βιβλιοθήκη Κλάσεων 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πρωτότυπη βιβλιοθήκη κλάσεων που 

αναπτύχθηκε για την υποστήριξη και υλοποίηση της συγκεκριµένης εφαρµογής. 

Μερικές είναι γενικής φύσεως, όπως για παράδειγµα οι κλάσεις που υλοποιούν 

πολυµορφικές δοµές απλής ουράς και ουράς προτεραιοτήτων, χρήσιµες σε πολλές 

εφαρµογές γενικότερα. Οι περισσότερες, πάντως, κλάσεις, όπως αυτές που αφορούν 

την κύρια επεξεργασία αιτήσεων και τα προγράµµατα πελάτη και εξυπηρέτη, 

επικεντρώνονται στη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Στα περιεχόµενα της βιβλιοθήκης περιλαµβάνονται µονάχα οι public («δηµόσιες») 

κλάσεις, ενώ στην περιγραφή κάθε κλάσης περιλαµβάνονται µόνο οι κυριότερες από 

τις public µεταβλητές και µεθόδους της κλάσεις. Αυτό έγινε, αφ’ ενός για να µειωθεί 

η έκταση του καταλόγου αναφοράς και αφ’ ετέρου γιατί ουσιαστικά αυτά τα τµήµατα 

της βιβλιοθήκης χρησιµοποιούνται κυρίως στα προγράµµατα. Επίσης, δεν 

αναφέρονται οι constructors για κάθε κλάση, µια αφορούν καθαρά εσωτερικές 

λειτουργίες των κλάσεων στη βιβλιοθήκη. 

Η ταξινόµηση των κλάσεων ακολουθεί τη σειρά εµφάνισής τους στα ιεραρχικά 

διαγράµµατα αντικειµένων, αν και δεν ακολουθούν την αντίστοιχη οµαδοποίηση 

ανάλογα µε τη χρήση τους. 

 

 

public class HTMLLinkButton extends Applet 
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Η κλάση αυτή αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο υλοποίησης ενός HTML link σε 

µια WWW σελίδα. Βασισµένο στην κλάση Applet, κάνει δυνατή την άµεση χρήση 

του για την κατασκευή κουµπιών (buttons) µε τον επιθυµητό τίτλο, το οποίο συνδέει 

δυναµικά την τρέχουσα σελίδα µε κάποια άλλη. Οι παράµετροι, ο τίτλος (CAPTION) 

και η διεύθυνση του συνδέσµου (LINK), δίνονται µε τη µορφή παραµέτρων στην 

αντίστοιχη WWW σελίδα. 

∆εν υλοποιούνται ειδικές µέθοδοι για την υλοποίηση της κλάσης, παρά µόνο η 

κατάλληλη διαµόρφωση των µεθόδων αρχικοποίησης και ελέγχου της κατάστασης 

του button. 

Παράδειγµα 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα χρήσης της κλάσης σε µια WWW σελίδα 

για τη δηµιουργία ενός απλού link button: 

<applet code=HTMLLinkButton.class width=200 height=80> 

<param name=CAPTION value=’Return to main page’> 

<param name=LINK value=’mainpage.html’> 

</applet> 

 

public class ProteinChars 

Η κλάση ProteinChars χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τον έλεγχο εγκυρότητας 

µιας συµβολοσειράς ως ακολουθία πρωτεϊνών. Τα πιθανά γράµµατα που συµβολίζουν 

πρωτεϊνες είναι είκοσι και ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Μέθοδοι 

•public boolean isValid( String str ) 

Εκτελεί τον έλεγχο εγκυρότητας στη συµβολοσειρά str, θεωρώντας ότι όλα τα 

γράµµατα είναι κεφαλαία και η συµβολοσειρά δεν περιλαµβάνει κενά. 

 

public class DelimitChars 

Η κλάση DelimitChars χρησιµοποιείται για τη µετατροπή ενός αλφαριθµητικού µε 

κενούς χαρακτήρες και αριθµούς σε αλφαριθµητικό χωρίς κενούς χαρακτήρες και 
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χωρίς αριθµούς. Ως «κενοί» θεωρούνται οι δεκαδικοί αριθµοί (0-9), καθώς και οι 

χαρακτήρες: NULL, SPACE, TAB, CR, LF. 

Η κύρια λειτουργία της κλάσης είναι να µετασχηµατίζει το αλφαριθµητικό 

εισόδου της ακολουθίας πρωτεϊνών σε συµπαγή µορφή. Πάντως, οι χαρακτήρες που 

αποµένουν δε µετατρέπονται αυτόµατα σε κεφαλαία. 

Μέθοδοι 

•public String packString( String delimstr ) 

Μετασχηµατίζει το αλφαριθµητικό delimstr σε συµπαγή µορφή, αφαιρώντας τους 

κενούς χαρακτήρες και τα δεκαδικά ψηφία. 

 

public class CliMain extends Applet 

Η κλάση αυτή υλοποιεί το κυρίως µέρος του κώδικα της εφαρµογής του πελάτη. 

Αποτελεί το applet που µεταδίδεται και εκτελείται στο µηχάνηµα του χρήστη που 

επιθυµεί να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή για την ανάλυση κάποιας ακολουθίας 

πρωτεϊνών. 

Η κλάση περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αρχικοποίηση και τη 

λειτουργία του προγράµµατος πελάτη, πάντοτε µέσα στα πλαίσια των µεθόδων του 

κλασικού applet. Επιπλέον, ορίζονται µέθοδοι για την επικοινωνία µε τον εξυπηρέτη, 

την κατασκευή και διαχείριση του επιπέδου διασύνδεσης µε το χρήστη (user inteface), 

καθώς και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων. 

Μεταβλητές 

•public final static String versionTag 

Αποτελεί το αλφαριθµητικό ταυτοποίησης του προγράµµατος-πελάτη, 

περιλαµβάνοντας τον τίτλο και την τρέχουσα έκδοση. 

Μέθοδοι 

•public void init() 

Στην κλασική µέθοδο αρχικοποίησης του applet έχει ενσωµατωθεί όλος ο 

απαραίτητος κώδικας για την κατασκευή του επιπέδου διασύνδεσης (user inteface), 

περιλαµβάνοντας τις τρεις φόρµες για τις αντίστοιχες φάσεις λειτουργίας του 



ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΑΣΕΩΝ 
 

- 125 - 

προγράµµατος, καθώς επίσης και η αρχικοποίηση των µεταβλητών της ίδιας της 

κλάσης. 

•public void switchToCard1( String status ) 

Μεταφορά του ελέγχου στη πρώτη φόρµα, δηλαδή στη φάση εισόδου νέας 

αίτησης. Το αλφαριθµητικό status είναι το νέο µήνυµα που θα εµφανιστεί στη γραµµή 

κατάστασης, µετά την εναλλαγή. 

•public void switchToCard2( String status ) 

Μεταφορά του ελέγχου στη δεύτερη φόρµα, δηλαδή στη φάση επεξεργασίας της 

αίτησης. Το αλφαριθµητικό status είναι το νέο µήνυµα που θα εµφανιστεί στη γραµµή 

κατάστασης, µετά την εναλλαγή. 

•public void switchToCard3( String status ) 

Μεταφορά του ελέγχου στη τρίτη φόρµα, δηλαδή στη φάση παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων. Το αλφαριθµητικό status είναι το νέο µήνυµα που θα εµφανιστεί στη 

γραµµή κατάστασης, µετά την εναλλαγή. 

•public String getSequence() 

Επιστρέφει το αλφαριθµητικό της ακολουθίας πρωτεϊνών, αφού πρώτα οι 

χαρακτήρες µετατραπούν σε κεφαλαία και αφού µετασχηµατιστεί σε συµπαγή µορφή, 

µέσω της κλάσης DelimitChars. 

•public boolean checkFormData() 

Ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων της φόρµας, πριν η αίτηση αποσταλεί στον 

εξυπηρέτη για επεξεργασία. Οι έλεγχοι περιλαµβάνουν την εγκυρότητα της 

ακολουθίας πρωτεϊνών, την πληρότητα των στοιχείων του χρήστη (ανάλογα µε την 

περίσταση), καθώς και την εγκυρότητα των τιµών σχετικά µε το µέγεθος του 

παραθύρου ανάλυσης και των ορίων απόρριψης. 

•public boolean makeRequest() 

Αφού τα στοιχεία της φόρµας έχουν επικυρωθεί ως έγκυρα, η µέθοδος 

makeRequest αναλαµβάνει τη διαδικασία εξυπηρέτησης της αίτησης. Ο έλεγχος 

περνά στη δεύτερη φόρµα, όπου σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης 

εµφανίζονται µηνύµατα για την ενηµέρωση του χρήστη. Από τα στοιχεία του χρήστη 
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και την προς ανάλυση ακολουθία δηµιουργείται µια ενδιάµεση αίτηση, η οποία 

αποστέλλεται στον εξυπηρέτη, κάνοντας γνωστή την ύπαρξη του πελάτη. Μόλις δοθεί 

η άδεια από τον εξυπηρέτη, ο πελάτης είναι πλέον έτοιµος να στείλει την κυρίως 

αίτηση. Από τα στοιχεία της φόρµας σχηµατίζεται το πακέτο δεδοµένων της αίτησης, 

το οποίο αποστέλλεται στον εξυπηρέτη. Αν δε συµβεί σφάλµα κατά τη µετάδοση, το 

επόµενο βήµα είναι η αναµονή των αποτελεσµάτων, αν φυσικά κάτι τέτοιο έχει 

επιλεγεί από τον ίδιο το χρήστη κατά την πρώτη φάση. Μόλις ο εξυπηρέτης 

ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησης και τα αποτελέσµατα ληφθούν χωρίς 

σφάλµα, ο έλεγχος περνά στο τµήµα επεξεργασίας των αποτελεσµάτων του πακέτου 

δεδοµένων. Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η φάση και τα αποτελέσµατα είναι πλέον 

έτοιµα προς παρουσίαση, ο έλεγχος περνά στην τρίτη φόρµα, όπου ο χρήστης µπορεί 

πλέον να τα δει στην τελική τους µορφή. Αν ολόκληρη η διαδικασία ολοκληρώθηκε 

µε επιτυχία η µέθοδος επιστρέφει τιµή true, ενώ σε περίπτωση οποιουδήποτε 

σφάλµατος επιστρέφει false. 

•public void setFormFields( DataProfile prf ) 

Η µέθοδος αυτή, αφού έχει ήδη ληφθεί το πακέτο δεδοµένων µε τα αποτελέσµατα 

από τον εξυπηρέτη, αναλαµβάνει την επεξεργασία και την ανάθεση των κατάλληλων 

τιµών στα αντίστοιχα πεδία της φόρµας παρουσίασης.  

•public void updateProgress( int value ) 

Αποτελεί βοηθητική µέθοδο για την ενηµέρωση του αντίστοιχου πεδίου στη 

δεύτερη φόρµα (φάση επεξεργασίας). 

Εκτός από τις παραπάνω µεθόδους, τµήµατα κώδικα έχουν προστεθεί στις 

εσωτερικές µεθόδους διαχείρισης του επιπέδου διασύνδεσης µε το χρήστη (user 

interface), ώστε να υλοποιηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης των 

αντικειµένων στις φόρµες (text fields, buttons, κτλ.). 

Παρατήρηση 

Βασική παράµετρος για το πρόγραµµα-πελάτη αποτελεί ο αριθµός θύρας που 

χρησιµοποιεί ο εξυπηρέτης. Για να είναι εύκολη η προσαρµογή του προγράµµατος σε 

πιθανή αλλαγή της εξ’ ορισµού θύρας, ο αριθµός αυτός δίνεται ως παράµετρος στην 

αντίστοιχη WWW σελίδα. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα χρήσης του applet 

σε WWW σελίδα: 
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<applet code=CliMain.class width=500 height=400> 

<param name=port value=’8881’> 

</applet> 

 

public class DataProfile extends Object 

Η κλάση αυτή είναι τη βασική δοµή διαχείρισης των αιτήσεων και των 

αποτελεσµάτων. Αποτελείται εσωτερικά από ένα σύνολο τµηµάτων, κατάλληλα για 

την αποθήκευση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την ταυτότητα του 

χρήστη, τα στοιχεία της αίτησης και των αποτελεσµάτων.  

Αντικείµενα τύπου DataProfile είναι η βασική µονάδα ανταλλαγής δεδοµένων 

µεταξύ πελάτη και εξυπηρέτη. Το πρόγραµµα-πελάτης, αφού δηµιουργήσει ένα 

αντικείµενο DataProfile και συµπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης, το 

αποστέλλει στον εξυπηρέτη. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας συµπληρώνονται 

από τον εξυπηρέτη και το ίδιο αντικείµενο αποστέλλεται πίσω στον πελάτη. 

Μεταβλητές 

•public Hashtable prof 

Είναι η βασική δοµή αποθήκευσης των επιµέρους τµηµάτων δεδοµένων 

•public Hashtable header 

Τµήµα αποθήκευσης γενικών πληροφοριών (εκδόσεις προγραµµάτων, 

ηµεροµηνία δηµιουργίας, κτλ.), στοιχεία ταυτότητας του χρήστη και άλλες παρόµοιες 

πληροφορίες. 

•public Hashtable inpseq 

Βασική πληροφορία αυτού του τµήµατος είναι η προς ανάλυση ακολουθία 

πρωτεϊνών. 

•public Hashtable params 

Στο τµήµα αυτό αποθηκεύονται όλες οι παράµετροι ανάλυσης (µέγεθος 

παραθύρου, όρια απόρριψης κατηγοριών). 

•public Hashtable totalp 
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Εδώ αποθηκεύονται τα στοιχεία της ανάλυσης σε ολόκληρη την ακολουθία 

πρωτεϊνών. 

•public Hashtable windowp 

Στο τµήµα αυτό αποθηκεύονται τα επιµέρους παράθυρα ανάλυσης, καθώς και τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα. 

•public Hashtable clsfreq 

Σε αυτό το τµήµα αποθηκεύονται οι συχνότητες εµφάνισης των κατηγοριών, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στα διαδοχικά παράθυρα ανάλυσης. 

•public Hashtable clscorrl 

Αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τον πίνακα συσχέτισης των κατηγοριών ανά δύο, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στα διαδοχικά παράθυρα ανάλυσης. 

•public Hashtable clsnotes 

Εδώ περιλαµβάνονται οι επισηµάνσεις σχετικά µε τις απορρίψεις κατηγοριών 

πάνω από το ανώτερο ή κάτω από το κατώτερο όριο, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

παραµέτρους ανάλυσης και τα τελικά αποτελέσµατα. 

Μέθοδοι 

•public boolean equals( Object anotherObject ) 

Υπέρβαση (overriding) της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για τη σύγκριση 

µεταξύ αντικείµένων αυτής της κλάσης. 

•public int hashCode() 

Υπέρβαση (overriding) της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για την 

αποθήκευση αντικείµένων αυτής της κλάσης σε δοµές τύπου Hashtable. 

•public String toTransString() 

Μέθοδος για το µετασχηµατισµό όλων των πληροφοριών της κλάσης σε ένα 

ενιαίο πακέτο δεδοµένων. Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται για την προετοιµασία 

του αντικειµένου για αποστολή µέσω socket. 

•public boolean transString( String readFrom ) 
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Η µέθοδος αυτή υλοποιεί τη διαδικασία µετασχηµατισµού ενός πακέτου 

δεδοµένων σε πληροφορίες που αποθηκεύονται στα αντίστοιχα πεδία του 

αντικειµένου. Χρησιµοποιείται για τη «µετάφραση» ενός πακέτου δεδοµένων που 

λαµβάνεται µέσω socket. 

•public boolean sendProfile( Socket profDest ) 

Η µέθοδος αυτή αποστέλλει όλες τις πληροφορίες του αντικειµένου µέσω του 

profDest, που είναι το socket προορισµού. Χρησιµοποιεί εσωτερικά τη µέθοδο 

toTransString() και επιστρέφει true αν η αποστολή ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 

•public boolean recvProfile( Socket profFrom ) 

Η µέθοδος αυτή λαµβάνει όλες τις πληροφορίες του αντικειµένου µέσω του 

profFrom, που είναι το socket προέλευσης. Χρησιµοποιεί εσωτερικά τη µέθοδο 

transString() και επιστρέφει true αν η λήψη ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 

•public String toString() 

Υπέρβαση της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου του 

αντικειµένου DataProfile σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

•public void reset() 

∆ιαγραφή όλων των πληροφοριών του αντικειµένου, δηµιουργώντας έτσι µια 

«κενή» εγγραφή. 

•public boolean mirror( DataProfile from ) 

∆ηµιουργεί ένα πανοµοιότυπο αντίγραφο του αντικειµένου που δίνεται ως 

παράµετρος. Η µέθοδος αυτή δε δηµιουργεί απλά νέες αναφορές (references) στα 

πεδία του αντικειµένου, αλλά δηµιουργεί νέα πεδία µε τις ίδιες τιµές. Σε περίπτωση 

σφάλµατος η µέθοδος επιστρέφει τιµή false. 

 

public class PredProfile extends DataProfile 

Η κλάση αυτή αποτελεί επέκταση της κλασικής DataProfile, προσφέροντας 

δυνατότητες αποθήκευσης και ανάκτησης των πληροφοριών του αντικειµένου από 

αρχείο. Η κλάση αυτή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το πρόγραµµα του 

εξυπηρέτη. 
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Μέθοδοι 

•public boolean writeProfile( String profileName ) 

Αποθήκευση του αντικειµένου σε αρχείο µε το όνοµα που ορίζεται στην 

παράµετρο profileName. Η µορφή του αρχείου είναι ειδικά µορφοποιηµένο κείµενο, 

εύκολα αναγνώσιµο από τον χρήστη. 

•public boolean readProfile( String profileName ) 

Ανάκτηση του αντικειµένου από αρχείο µε το όνοµα που ορίζεται στην παράµετρο 

profileName. Η µορφή του αρχείου είναι ειδικά µορφοποιηµένο κείµενο, εύκολα 

αναγνώσιµο από τον χρήστη. 

 

public class CliRegistry extends Object 

Η κλάση CliRegistry είναι µία από τις βασικές µεθόδους αποδοχής και 

καταχώρησης µιας νέας αίτησης, πριν περάσει στο επόµενο στάδιο επεξεργασίας. 

Περιλαµβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες του κάθε πελάτη στο σύστηµα. 

Μεταβλητές 

•public String hostName 

Η διεύθυνση του µηχανήµατος που χρησιµοποιεί ο πελάτης. 

•public Integer hostPort 

Ο αριθµός θύρας που χρησιµοποιεί ο πελάτης. 

•public String sequence 

Η προς ανάλυση ακολουθία πρωτεϊνών του πελάτη. 

•public String email 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη (αν έχει καθοριστεί). 

•public String userid 

Ο κωδικός πρόσβασης του πελάτη (αν έχει καθοριστεί). 

•public String proc 

Η επιλογή του τρόπου αποστολής των αποτελεσµάτων στον πελάτη. 
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•public String winsize 

Η επιλογή του µεγέθους του παραθύρου ανάλυσης του πελάτη. 

•public String lorejlim 

Η επιλογή του κατώτερου ορίου απόρριψης κατηγοριών του πελάτη. 

•public String hirejlim 

Η επιλογή του ανώτερου ορίου απόρριψης κατηγοριών του πελάτη. 

Μέθοδοι 

•public boolean setRegistry( String reg ) 

Η µέθοδος αυτή υλοποιεί τη διαδικασία µετασχηµατισµού ενός πακέτου 

δεδοµένων σε πληροφορίες που αποθηκεύονται στα αντίστοιχα πεδία του 

αντικειµένου. Χρησιµοποιείται για τη «µετάφραση» ενός πακέτου δεδοµένων που 

λαµβάνεται µέσω socket. 

•public String toString() 

Υπέρβαση της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου του 

αντικειµένου CliRegistry σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται επίσης για το µετασχηµατισµό όλων των πληροφοριών της κλάσης 

σε ένα ενιαίο πακέτο δεδοµένων. Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται για την 

προετοιµασία του αντικειµένου για αποστολή µέσω socket. 

•public boolean equals( Object anotherObject ) 

Υπέρβαση (overriding) της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για τη σύγκριση 

µεταξύ αντικείµένων αυτής της κλάσης. 

•public int hashCode() 

Υπέρβαση (overriding) της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για την 

αποθήκευση αντικείµένων αυτής της κλάσης σε δοµές τύπου Hashtable. 

 

public class CliProcess extends Object implements Runnable 

Η κύρια επεξεργασία της κάθε αίτησης από πελάτη δε διενεργείται από το κύριο 

πρόγραµµα του εξυπηρέτη, αλλά από ξεχωριστή διεργασία. Η διεργασία αυτή, που 
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παραµένει υπό τον έλεγχο του κυρίως προγράµµατος µέχρι την ολοκλήρωση της 

επεξεργασίας, υλοποιείται από τη συγκεκριµένη κλάση. 

Για κάθε διεργασία επεξεργασίας δηµιουργείται και ένα νήµα ελέγχου (thread) 

στο σύστηµα του εξυπηρέτη. 

Μεταβλητές 

•public Thread cliProc 

Είναι το νήµα ελέγχου της τρέχουσας διεργασίας. Παρόλο που η απαραίτητη 

διαχείριση του νήµατος ελέγχου διενεργείται εσωτερικά και αυτόµατα από την κλάση, 

η συγκεκριµένη µεταβλητή δηλώνεται ως public για να επιτραπεί η πρόσβαση από το 

κύριο πρόγραµµα του εξυπηρέτη στη διεργασία αυτή. 

Μέθοδοι 

•public String toString() 

Υπέρβαση της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου του 

αντικειµένου CliProcess σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

•public boolean equals( Object anotherObject ) 

Υπέρβαση (overriding) της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για τη σύγκριση 

µεταξύ αντικείµένων αυτής της κλάσης. 

•public int hashCode() 

Υπέρβαση (overriding) της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για την 

αποθήκευση αντικείµένων αυτής της κλάσης σε δοµές τύπου Hashtable. 

•public void run() 

Είναι η κλάση ενεργοποίησης της διεργασίας. Αποτελεί µέλος της κλάσης 

διασύνδεσης (inteface) Runnable και αφορά στην εκτέλεση σε ξεχωριστό νήµα 

ελέγχου. 

•public void stopProcess() 

Σταµατά την εκτέλεση της διεργασίας. Αν και η λειτουργία του νήµατος ελέγχου 

ρυθµίζεται αυτόµατα µε εσωτερικές ενέργειες, η συγκεκριµένη µέθοδο εξασφαλίζει 
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τη σωστή αποδέσµευση των αντίστοιχων πόρων του συστήµατος µετά την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας. 

•public boolean takeRequest() 

Η µέθοδος αυτή αναλαµβάνει την κύρια διαδικασία αναγνώρισης και 

καταχώρισης της νέας αίτησης στο σύστηµα. Αφού το πακέτο δεδοµένων ληφθεί, τα 

στοιχεία της αίτησης ανακτώνται και στη συνέχεια -αν η αντίστοιχη επιλογή είναι 

ενεργοποιηµένη στο κύριο πρόγραµµα του εξυπηρέτη- διερευνάται η ενδιάµεση 

µνήµη. Έτσι, καθορίζεται εγκαίρως αν η απάντηση είναι άµεσα διαθέσιµη ή αν θα 

πρέπει να ξεκινήσει η επεξεργασία της. Σε κάθε περίπτωση, η µέθοδος επιστρέφει 

true αν η αίτηση εξυπηρετήθηκε µε επιτυχία, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

•public boolean spoolRequest( PredProfile requestProfile ) 

Είναι η βασική µέθοδος υλοποίησης της επεξεργασίας της αίτησης. Τα στοιχεία 

της αίτησης περιλαµβάνονται στο αντικείµενο-παράµετρος, το οποίο χρησιµοποιείται 

επίσης για την αποθήκευση και αποστολή των αποτελεσµάτων. 

•public boolean mailResults( PredProfile prf ) 

Η µέθοδος αυτή αναλαµβάνει την αποστολή των αποτελεσµάτων στον πελάτη 

µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). Τα στοιχεία της αίτησης και των 

αποτελεσµάτων που περιλαµβάνει η παράµετρος prf αποθηκεύονται σε ένα 

προσωρινό αρχείο κειµένου, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του πελάτη. 

 

public class ObjectList extends Vector 

Η κλάση αυτή υλοποιεί τη βασική δοµή αποθήκευσης τύπου λίστας (list). Για την 

αποθήκευση χρησιµοποιείται η ήδη υπάρχουσα (από το Java API) δοµή πίνακα, όµως 

επειδή η δέσµευση και ταξινόµηση των αντικειµένων υλοποιείται δυναµικά, 

αποφεύγονται οι κλασικές αδυναµίες αυτής της επιλογής (περιορισµός στο µέγιστο 

µήκος της λίστας, σπατάλη πόρων µνήµης). 

Στη δοµή έχει προστεθεί η επιλογή χρησιµοποίησης άνω ορίου στο µήκος της 

λίστας, σε συνδυασµό µε τον αλγόριθµο αντικατάστασης LRU. Με αυτό τον τρόπο η 
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κλασική -αταξινόµητη- δοµή της λίστας µετατρέπεται σε δοµή LRFO, χρήσιµη για 

την υλοποίηση προσωρινών χώρων αποθήκευσης εγγραφών. 

Μέθοδοι 

•public void setLRFO( boolean useLRFO ) 

Καθορισµός της λίστας ως κλασικής ή LRFO δοµής. 

•public boolean isLRFO() 

Ερώτηση σχετικά µε τον τύπου της λίστας (κλασική ή LRFO) 

•public void setLimit( int elemlim ) 

Καθορισµός του µέγιστου µήκους της λίστας. Σε περίπτωση αρνητικού ορίου η 

λίστα θεωρείται πως δεν έχει όριο µήκους. 

•public int limit() 

Ερώτηση σχετικά µε το µέγιστο µήκος της λίστας. 

•public void bound( int lim ) 

Καθορισµός µέγιστου µήκους της λίστας. Επιτρέπεται µόνο θετικός αριθµός. 

•public boolean unbound() 

Κατάργηση του ορίου µήκους της λίστας. 

•public boolean isBounded() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν η λίστα έχει όριο µέγιστου µήκους. 

•public boolean isFull() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν όλες οι διαθέσιµες θέσεις στη λίστα είναι 

κατειληµµένες. 

•public void hold() 

Κλείδωµα της λίστας ως προς την προσθήκη στοιχείων. Επιτρέπεται µόνο η 

ανάκτηση στοιχείων από τη λίστα. Σε περίπτωση που η λίστα είναι τύπου LRFO κάθε 

πρόσβαση έχει ως αποτέλεσµα, αντί τη µετακίνηση της αντίστοιχης εγγραφής στην 

κορυφή, τη διαγραφή από τη λίστα. 

•public boolean isOnHold() 
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Ερώτηση σχετικά µε το αν η λίστα βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώµατος ως προς 

την εγγραφή. 

•public int occupied() 

Επιστρέφει το τρέχον µήκος της λίστας, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων που 

βρίσκονται τη συγκεκριµένη στιγµή στη λίστα. 

•public void put( Object element ) 

Προσθήκη στοιχείου στη λίστα. Το στοιχείο προστίθεται µόνο αν ικανοποιούνται 

οι κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά µε την κατάσταση κλειδώµατος, το τρέχον 

µήκος, το όριο µέγιστου µήκους και µε την ύπαρξη τους συγκεκριµένου στοιχείου 

στη λίστα. 

•public void touch( Object element ) 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση «κενής» πρόσβασης σε 

κάποιο στοιχείο της λίστας, δηλαδή χωρίς να ενηµερωθούν ή να ανακτηθούν 

πληροφορίες. Σε περίπτωση που η λίστα είναι τύπου LRFO η εκτέλεση της µεθόδου 

έχει ως αποτέλεσµα την αυτόµατη µετακίνηση του αντίστοιχου στοιχείου στην 

κορυφή. 

•public String ToString() 

Παραλλαγή της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου 

του αντικειµένου ObjectList σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

 

public class ObjectQueue extends Vector 

Η κλάση αυτή υλοποιεί τη βασική δοµή αποθήκευσης τύπου ουράς (queue). Για 

την αποθήκευση χρησιµοποιείται η ήδη υπάρχουσα (από το Java API) δοµή πίνακα, 

όµως επειδή η δέσµευση και ταξινόµηση των αντικειµένων υλοποιείται δυναµικά, 

αποφεύγονται οι κλασικές αδυναµίες αυτής της επιλογής (περιορισµός στο µέγιστο 

µήκος της ουράς, σπατάλη πόρων µνήµης). 

Μέθοδοι 

•public void setLimit( int elemlim ) 
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Καθορισµός του µέγιστου µήκους της ουράς. Σε περίπτωση αρνητικού ορίου η 

ουρά θεωρείται πως δεν έχει όριο µήκους. 

•public int limit() 

Ερώτηση σχετικά µε το µέγιστο µήκος της ουράς. 

•public void bound( int lim ) 

Καθορισµός µέγιστου µήκους της ουράς. Επιτρέπεται µόνο θετικός αριθµός. 

•public boolean unbound() 

Κατάργηση του ορίου µήκους της ουράς. 

•public boolean isBounded() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν η ουρά έχει όριο µέγιστου µήκους. 

•public boolean isFull() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν όλες οι διαθέσιµες θέσεις στην ουρά είναι 

κατειληµµένες. 

•public void hold() 

Κλείδωµα της ουράς ως προς την προσθήκη στοιχείων. Επιτρέπεται µόνο η 

ανάκτηση στοιχείων από την ουρά. 

•public boolean isOnHold() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν η ουρά βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώµατος ως προς 

την εγγραφή. 

•public int occupied() 

Επιστρέφει το τρέχον µήκος της ουράς, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων που 

βρίσκονται τη συγκεκριµένη στιγµή στην ουρά. 

•public void push( Object element ) 

Προσθήκη στοιχείου στην ουρά. Το στοιχείο προστίθεται -στο τέλος της ουράς- 

µόνο αν ικανοποιούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά µε την κατάσταση 

κλειδώµατος, το τρέχον µήκος, το όριο µέγιστου µήκους και µε την ύπαρξη τους 

συγκεκριµένου στοιχείου στην ουρά. 
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•public Object pop() throws IllegalAccessException 

Ανάκτηση του στοιχείου στην κορυφή της ουράς. Το στοιχείο αφαιρείται από την 

ουρά. 

•public Object peek() throws IllegalAccessException 

Ανάκτηση του στοιχείου στην κορυφή της ουράς. Το στοιχείο δεν αφαιρείται από 

την ουρά. 

•public String ToString() 

Παραλλαγή της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου 

του αντικειµένου ObjectQueue σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

 

public class Priorities extends Vector 

Η κλάση Priorities υλοποιεί µια απλή δοµή διαχείρισης προτεραιοτήτων. Στην 

ουσία είναι ένας ταξινοµηµένος πίνακας ακεραίων. 

Μέθοδοι 

•public int initPriorities() 

Αρχικοποιεί τον πίνακα προτεραιοτήτων, προσθέτοντας τις εξ’ ορισµού τιµές για 

κατηγορίες διεργασιών (LOW, NORMAL, HIGH) στο συγκεκριµένο σύστηµα. 

Επιστρέφει το πλήθος των τιµών που προστέθηκαν στον πίνακα. 

•public int addSorted( int newpriority ) 

Προσθέτει µια νέα τιµή προτεραιότητας στον πίνακα, στην κατάλληλη θέση. Η 

νέα τιµή προστίθεται στην κατάλληλη θέση, ώστε να διατηρηθεί η ταξινόµηση, µόνο 

στην περίπτωση που η τιµή δεν υπάρχει ήδη στον πίνακα. Σε περίπτωση προσθήκης, 

η µέθοδος επιστρέφει τη θέση του στοιχείου στον πίνακα. 

•public String ToString() 

Παραλλαγή της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου 

του αντικειµένου Prioriries σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

public class ObjectPQueue 
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Η κλάση αυτή υλοποιεί τη βασική δοµή αποθήκευσης τύπου ουράς µε 

προτεραιότητες (priority queue). Για την αποθήκευση χρησιµοποιείται εσωτερικά 

δοµές τύπου Hashtable και Vector που υπάρχουν στο Java API. Η δέσµευση και 

ταξινόµηση των αντικειµένων υλοποιείται δυναµικά, έτσι αποφεύγονται οι κλασικές 

αδυναµίες αυτών των δοµών (περιορισµός στο µέγιστο µήκος της ουράς, σπατάλη 

πόρων µνήµης). 

Μέθοδοι 

•public void setLimit( int elemlim ) 

Καθορισµός του µέγιστου µήκους της ουράς. Σε περίπτωση αρνητικού ορίου η 

ουρά θεωρείται πως δεν έχει όριο µήκους. 

•public int limit() 

Ερώτηση σχετικά µε το µέγιστο µήκος της ουράς. 

•public void bound( int lim ) 

Καθορισµός µέγιστου µήκους της ουράς. Επιτρέπεται µόνο θετικός αριθµός. 

•public boolean unbound() 

Κατάργηση του ορίου µήκους της ουράς. 

•public boolean isBounded() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν η ουρά έχει όριο µέγιστου µήκους. 

•public boolean isFull() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν όλες οι διαθέσιµες θέσεις στην ουρά είναι 

κατειληµµένες. 

•public void hold() 

Κλείδωµα της ουράς ως προς την προσθήκη στοιχείων. Επιτρέπεται µόνο η 

ανάκτηση στοιχείων από την ουρά. 

•public boolean isOnHold() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν η ουρά βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώµατος ως προς 

την εγγραφή. 
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•public int occupied() 

Επιστρέφει το τρέχον µήκος της ουράς, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων που 

βρίσκονται τη συγκεκριµένη στιγµή στην ουρά. 

•public boolean isEmpty() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν όλες οι διαθέσιµες θέσεις στην ουρά είναι κενές. 

•public String toString() 

Υπέρβαση της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου του 

αντικειµένου ObjectPQueue σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

•public void addPriority( int newpriority ) 

Προσθήκη νέας τιµής στον αντίστοιχο -εσωτερικό- πίνακα προτεραιοτήτων. 

•public boolean contains( Object element, int objprio ) 

Επέκταση της βασικής µεθόδου αναζήτησης ενός στοιχείου, µε συγκεκριµένη 

προτεραιότητα, στην ουρά. 

•public boolean contains( Object element ) 

Επέκταση της βασικής µεθόδου αναζήτησης ενός στοιχείου, µε οποιαδήποτε 

προτεραιότητα, στην ουρά. 

•public int priorityOf( Object element ) throws IllegalAccessException 

Ανάκτηση της προτεραιότητας του συγκεκριµένου στοιχείου στην ουρά. 

•public int setPriority( Object element, int newpriority ) 

Επανακαθορισµός της προτεραιότητας του συγκεκριµένου στοιχείου στην ουρά. 

•public void push( Object element, int setprio ) 

Προσθήκη στοιχείου στην ουρά, µε τη συγκεκριµένη προτεραιότητα. Το στοιχείο 

προστίθεται -στην κατάλληλη θέση στην ουρά- µόνο αν ικανοποιούνται οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά µε την κατάσταση κλειδώµατος, το τρέχον µήκος, 

το όριο µέγιστου µήκους και µε την ύπαρξη τους συγκεκριµένου στοιχείου στην 

ουρά. Αν το στοιχείο υπάρχει ήδη στην ουρά, η προτεραιότητά του αλλάζει στη νέα 

τιµή. 
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•public Object pop() throws IllegalAccessException 

Ανάκτηση του στοιχείου στην κορυφή της ουράς, λαµβάνοντας φυσικά υπόψη τις 

προτεραιότητες. Το στοιχείο αφαιρείται από την ουρά. 

•public Object peek() throws IllegalAccessException 

Ανάκτηση του στοιχείου στην κορυφή της ουράς, λαµβάνοντας φυσικά υπόψη τις 

προτεραιότητες. Το στοιχείο δεν αφαιρείται από την ουρά. 

 

public class ProfileCache extends ObjectList 

Η κλάση αυτή αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση της ενδιάµεσης µνήµης του 

εξυπηρέτη. Εδώ αποθηκεύονται οι πιο πρόσφατες αιτήσεις και οι αντίστοιχες 

απαντήσεις µε τη µορφή αντικειµένων τύπου DataProfile. 

Αν και περιλαµβάνεται στο κύριο πρόγραµµα του εξυπηρέτη, χρησιµοποιείται 

άµεσα από τις διάφορες διεργασίες για µείωση της καθυστέρησης, επιβάλλοντας 

βέβαια τους κατάλληλους περιορισµούς σχετικά µε το συγχρονισµό των προσβάσεων. 

Εκτός των βασικών ενεργειών διαχείρισης, υπάρχουν δοµές και λειτουργίες 

αποθήκευσης και ανάκτησης των περιεχοµένων της µνήµης, χρήσιµες σε περίπτωση 

όπου απαιτείται η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας. 

Μέθοδοι 

•public String getDirName() 

Επιστρέφει το όνοµα του καταλόγου αποθήκευσης των περιεχοµένων της µνήµης 

στο τοπικό σύστηµα αρχείων. 

•public boolean initCacheDir() 

Αρχικοποίηση του καταλόγου αποθήκευσης των περιεχοµένων της µνήµης. Αν ο 

κατάλογος υπάρχει, διαγράφονται τα περιεχόµενά του, ενώ αν δεν υπάρχει 

δηµιουργείται. 

•public boolean initCacheDir( String dirName ) 
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Αρχικοποίηση του καταλόγου αποθήκευσης των περιεχοµένων της µνήµης. Ως 

όνοµα του καταλόγου χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο dirName. Αν ο κατάλογος 

υπάρχει, διαγράφονται τα περιεχόµενά του, ενώ αν δεν υπάρχει δηµιουργείται. 

•public boolean clearCacheDir() 

∆ιαγραφή των περιεχοµένων του καταλόγου αποθήκευσης. 

•public boolean isConsistent() 

Ερώτηση σχετικά µε τα περιεχόµενα της µνήµης συµβαδίζουν µε αυτά που είναι 

αποθηκευµένα στον κατάλογο του τοπικού συστήµατος αρχείων. 

•public int lookupProfile( PredProfile queryProf ) 

Αναζήτηση του συγκεκριµένου στοιχείου στη µνήµη. Ως βασικά κλειδιά 

αναζήτησης χρησιµοποιούνται µονάχα η ακολουθία πρωτεϊνών και οι παράµετροι 

ανάλυσης. Η µέθοδος επιστρέφει τη θέση του στοιχείου αν βρέθηκε, ή αρνητικό 

αριθµό σε άλλη περίπτωση. 

•public boolean containsProfile( PredProfile queryProf ) 

Αναζήτηση του συγκεκριµένου στοιχείου στη µνήµη. Ως βασικά κλειδιά 

αναζήτησης χρησιµοποιούνται µονάχα η ακολουθία πρωτεϊνών και οι παράµετροι 

ανάλυσης. Η µέθοδος επιστρέφει true αν το στοιχείο βρέθηκε. 

•public PredProfile getFullProfile( PredProfile queryProf ) throws 

IllegalAccessException 

Ανάκτηση όλων των πληροφοριών µιας εγγραφής. Αφού διαπιστωθεί πως η 

αίτηση υπάρχει στην ενδιάµεση µνήµη, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την 

ανάκτηση όλων των υπόλοιπων στοιχείων του αντικειµένου, συµπεριλαµβανοµένων 

και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων της ανάλυσης. 

•public void put( Object element ) 

Προσθήκη στοιχείου στην προσωρινή µνήµη. Το στοιχείο προστίθεται µόνο αν 

ικανοποιούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά µε την κατάσταση κλειδώµατος 

και την ύπαρξη τους συγκεκριµένου στοιχείου στη λίστα. 

•public void touch( Object element ) 
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Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση «κενής» πρόσβασης σε 

κάποιο στοιχείο της προσωρινής µνήµης, δηλαδή χωρίς να ενηµερωθούν ή να 

ανακτηθούν πληροφορίες. Η εκτέλεση της µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα την αυτόµατη 

µετακίνηση του αντίστοιχου στοιχείου στην κορυφή. 

•public boolean readCache() 

Ανάκτηση των περιεχοµένων της προσωρινής µνήµης από τον κατάλογο στο 

τοπικό σύστηµα αρχείων. Τα προηγούµενα περιεχόµενα της µνήµης διαγράφονται, 

ενώ τα νέα προστίθενται µε τη σειρά που διαβάζονται από τον κατάλογο. 

•public boolean writeCache( boolean clearfirst ) 

Εγγραφή των περιεχοµένων της προσωρινής µνήµης στον κατάλογο στο τοπικό 

σύστηµα αρχείων. Τα προηγούµενα περιεχόµενα του καταλόγου διαγράφονται µόνο 

αν αυτό ορίζεται ρητά από την παράµετρο clearfirst, ενώ τα νέα αποθηκεύονται µε τη 

σειρά που ανακτώνται από τη µνήµη. 

•public boolean writeCache() 

Εγγραφή των περιεχοµένων της προσωρινής µνήµης στον κατάλογο στο τοπικό 

σύστηµα αρχείων. Τα προηγούµενα περιεχόµενα του καταλόγου διαγράφονται, ενώ 

τα νέα αποθηκεύονται µε τη σειρά που ανακτώνται από τη µνήµη. 

•public boolean updateCacheDir() 

Ενηµέρωση των περιεχοµένων της προσωρινής µνήµης στον κατάλογο στο τοπικό 

σύστηµα αρχείων. Αν ο κατάλογος δεν είναι ενηµερωµένος, τα προηγούµενα 

περιεχόµενα του καταλόγου διαγράφονται, ενώ τα νέα αποθηκεύονται µε τη σειρά 

που ανακτώνται από τη µνήµη. 

•public String ToString() 

Παραλλαγή της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου 

του αντικειµένου ProfileCache σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

 

 

public class ClientQueue extends ObjectPQueue 
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Η διαχείριση των εισερχόµενων αιτήσεων, η αναγνώριση και η καταχώρηση των 

πελατών στην ουρά αναµονής µε την κατάλληλη προτεραιότητα και η προετοιµασία 

των αντίστοιχων διεργασιών για εκτέλεση, συµπεριλαµβάνονται στα καθήκοντα 

αυτής της κλάσης. 

Σε αυτή την έκδοση η εφαρµογή του εξυπηρέτη χρησιµοποιεί τους εσωτερικούς 

µηχανισµούς του λειτουργικού συστήµατος για τη διαχείριση εισερχόµενων 

µηνυµάτων από sockets, έτσι η κλάση αυτή δε χρησιµοποιείται. Κατά συνέπεια δεν 

θα γίνει λεπτοµερής παρουσίαση της εσωτερικής δοµής της. 

 

public class UserDatabase extends Object 

Η κλάση UserDatabase υλοποιεί τη βάση δεδοµένων για τη διαχείριση των 

καταχωρηµένων χρηστών του συστήµατος. Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 

λειτουργίες ανάκτησης, προσθήκης και ενηµέρωσης των εγγραφών, καθώς και 

διαδικασίες αποθήκευσης και ανάγνωσης από το τοπικό σύστηµα αρχείων. 

Αν και υπάρχουν διαθέσιµες µέθοδοι για την ενηµέρωση και κατά τη λειτουργία 

του εξυπηρέτη, οι λειτουργίες αυτές δεν χρησιµοποιούνται προς το παρόν για λόγους 

ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδοµένων της βάσης. 

Μεταβλητές 

•public static String userDBName 

Είναι το όνοµα του αρχείου που χρησιµοποιεί η κλάση για την αποθήκευση της 

βάσης στο τοπικό σύστηµα αρχείων. 

Μέθοδοι 

•public boolean isConsistent() 

Ερώτηση σχετικά µε το αν το αρχείο της βάσης συµβαδίζει µε τα περιεχόµενα της 

βάσης στην κεντρική µνήµη. 

•public boolean containsUser( String userMail, String userID ) 

Ερώτηση σχετικά µε το αν η συγκεκριµένη εγγραφή πελάτη υπάρχει στη βάση. 

•public int queryUser( String userMail, String userID ) throws 

IllegalAccessException 
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Ανάκτηση του επιπέδου προτεραιότητας για τη συγκεκριµένη εγγραφή πελάτη 

από τη βάση. 

•public void removeUser( String userMail, String userID ) 

∆ιαγραφή της συγκεκριµένης εγγραφής πελάτη από τη βάση. 

•public void addUser(String userMail, String userID, int setPrio ) 

Προσθήκη συγκεκριµένης εγγραφής πελάτη στη βάση, χρησιµοποιώντας το 

καθοριζόµενο επίπεδο προτεραιότητας. 

•public boolean readDatabase() 

Ανάκτηση των περιεχοµένων της βάσης από το αντίστοιχο αρχείο στο τοπικό 

σύστηµα αρχείων. Τα προηγούµενα περιεχόµενα της βάσης διαγράφονται, ενώ τα νέα 

προστίθενται µε τη σειρά που διαβάζονται από τοαρχείο 

•public boolean writeDatabase() 

Εγγραφή των περιεχοµένων της βάσης στο αντίστοιχο αρχείο στο τοπικό σύστηµα 

αρχείων. Τα προηγούµενα περιεχόµενα του αρχείου διαγράφονται, ενώ τα νέα 

αποθηκεύονται µε τη σειρά που ανακτώνται από τη βάση. 

•public boolean updateDatabase() 

Ανανέωση των περιεχοµένων του αρχείου της βάσης στο τοπικό σύστηµα 

αρχείων. Αν το αρχείο δεν είναι ενηµερωµένο, τα προηγούµενα περιεχόµενά του 

διαγράφονται, ενώ τα νέα αποθηκεύονται µε τη σειρά που ανακτώνται από τη βάση. 

•public void removeAll() 

∆ιαγραφή όλων των εγγραφών από τη βάση (αλλά όχι και από το αρχείο). 

•public String toString() 

Υπέρβαση της βασικής µεθόδου της κλάσης Object για µετατροπή ολόκληρου του 

αντικειµένου UserDatabase σε ένα ενιαίο String πληροφοριών. 

 

public class SvrConfig 

Η κλάση SvrConfig αποτελεί µια γενικευµένη κλάση διαχείρισης των παραµέτρων 

λειτουργίας του προγράµµατος εξυπηρέτη. Περιλαµβάνει διαδικασίες ανάκτησης και 
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αποθήκευσης παραµέτρων σε αρχείο διαµόρφωσης σε ανώτερο επίπεδο, έτσι ώστε η 

ίδια κλάση να µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα και από άλλα παρόµοια 

προγράµµατα. 

Μεταβλητές 

•public Properties params 

Είναι µια δοµή Hashtable ειδικής µορφής που επιτρέπει την αποθήκευση 

παραµέτρων µε τη µορφή: param_name=param_value . 

•public String cfgFileName 

Το όνοµα του αρχείου διαµόρφωσης στο τοπικό σύστηµα αρχείων. 

Μέθοδοι 

•public boolean readParamFile() 

Ανάκτηση των παραµέτρων από το αρχείο διαµόρφωσης. 

•public boolean writeParamFile() 

Εγγραφή των παραµέτρων στο αρχείο διαµόρφωσης. 

 

public class Messages 

Αυτή η κλάση αποτελείται από ένα σύνολο συµβολικών σταθερών. Οι σταθερές 

αφορούν στις επικεφαλίδες στα πακέτα δεδοµένων επικοινωνίας µεταξύ πελάτη και 

εξυπηρέτη, καθώς και στις εντολές διαχείρισης του εξυπηρέτη από τα αντίστοιχα 

βοηθητικά προγράµµατα. 

Επειδή οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην κλάση είναι κρίσιµες για τον 

έλεγχο του εξυπηρέτη, είναι λογικό να θεωρούνται «διαβαθµισµένες» για χρήση από 

την εφαρµογή του εξυπηρέτη και από τα προγράµµατα διαχείρισης, ενώ οι 

απαραίτητες για το πρόγραµµα-πελάτη πληροφορίες γίνονται διαθέσιµες µε 

διαφορετικό τρόπο. 

Μεταβλητές 

•final public static String commandStart 
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Είναι η επικεφαλίδα πακέτων δεδοµένων που αφορούν εντολές διαχείρισης. 

Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο κωδικό πρόσβασης των προγραµµάτων διαχείρισης στον 

εξυπηρέτη. 

•final public static String requestStart 

Είναι η επικεφαλίδα πακέτων δεδοµένων που αφορούν αιτήσεις πελατών. 

Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο κωδικό πρόσβασης της εφαρµογής πελάτη στον 

εξυπηρέτη. 

•final public static String rcmdAck 

Εντολή διαχείρισης σχετικά µε την αναγνώριση και επιβεβαίωση της λειτουργίας 

του εξυπηρέτη (acknowledge). 

•final public static String rcmdInfo 

Εντολή διαχείρισης σχετικά µε την αίτηση αναλυτικής αναφοράς της κατάστασης 

του εξυπηρέτη (info/status request). 

•final public static String rcmdQuit 

Εντολή διαχείρισης σχετικά µε τον τερµατισµό της λειτουργίας του εξυπηρέτη 

(shutdown). 

 

public class SvrMain 

Η κλάση SvrMain, όπως άλλωστε δηλώνει και το όνοµα, είναι η κλάση που 

υλοποιεί το κύριο πρόγραµµα του εξυπηρέτη. Περιλαµβάνει όλες τις βασικές 

λειτουργίες της εφαρµογής, εκτός από την κύρια διαδικασία εξυπηρέτησης της 

αίτησης πελάτη, µια και αυτή εκτελείται ως διαφορετική διεργασία από άλλη κλάση 

(CliProcess). 

Μεταβλητές 

•public ProfileCache cache 

Είναι το αντικείµενο που περιλαµβάνει την προσωρινή µνήµη αποθήκευσης του 

εξυπηρέτη. 

•public UserDatabase users 
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Είναι το αντικείµενο που περιλαµβάνει τη βάση καταχωρηµένων χρηστών του 

εξυπηρέτη. 

•public ClientQueue queue 

Είναι το αντικείµενο που περιλαµβάνει την ουρά αναµονής αιτήσεων του 

εξυπηρέτη. Σε αυτή την έκδοση δε χρησιµοποιείται ουσιαστικά, αλλά υπάρχει για 

λόγους συµβατότητας µε άλλες λειτουργίες του προγράµµατος που απαιτούν την 

ύπαρξή της. 

•public final static String versionTag 

Η ετικέτα ταυτοποίησης του εξυπηρέτη. Περιλαµβάνει τον τίτλο και την έκδοση 

του προγράµµατος. 

•public final static String cfgFileName 

Το όνοµα του αρχείου διαµόρφωσης του προγράµµατος εξυπηρέτη. 

•public final static String mailProgram 

Περιλαµβάνει την εντολή κλήσης (command line) του προγράµµατος αποστολής 

µηνύµατος µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το ανάλογο πρόγραµµα και ο 

τρόπος εκτέλεσής του µπορεί να διαφέρει από σύστηµα σε σύστηµα. 

Μέθοδοι 

•public void initialize() 

Αρχικοποίηση του προγράµµατος. Καθορίζονται οι κατάλληλες τιµές στις 

µεταβλητές και τις παραµέτρους λειτουργίας, ενώ επίσης αρχικοποιούνται οι 

βοηθητικές υπηρεσίες (προσωρινή µνήµη αποθήκευσης, βάση καταχωρηµένων 

χρηστών, ουρά αναµονής αιτήσεων) ανάλογα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις στο αρχείο 

διαµόρφωσης. 

•public void listen() 

Η µέθοδος αυτή υλοποιεί τη βασική λειτουργία αναµονής νέων µηνυµάτων, ενώ 

ταυτόχρονα εκτελεί µια σειρά άλλων λειτουργιών. Κατά την άφιξη µηνυµάτων, 

διαχωρίζει τις αιτήσεις χρηστών από τις εντολές διαχείρισης. Οι εντολές διαχείρισης 

εκτελούνται άµεσα, ενώ οι αιτήσεις αναλύονται σε πρώτη φάση και ο πελάτης 

καταγράφεται στο σύστηµα, αφού πρώτα έχουν καθοριστεί τα χαρακτηριστικά του 
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από τη βάση καταχωρηµένων χρηστών (αν φυσικά υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή). Στη 

συνέχεια, δηµιουργείται µια νέα διεργασία διαχείρισης της αίτησης, η οποία 

αναλαµβάνει την περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία της αίτησης. 

•public void shutDown( int exitvalue ) 

∆ιαδικασία τερµατισµού της λειτουργίας του προγράµµατος. Εκτελούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες αποδέσµευσης πόρων του συστήµατος, κλείσιµο του αρχείου 

καταγραφής ενεργειών και τελικά το κυρίως πρόγραµµα το εξυπηρέτη τερµατίζει, 

θέτοντας ως κωδικό εξόδου την τιµή της παραµέτρου exitvalue. 

•public String infoString() 

Επιστρέφει µια λεπτοµερής αναφορά της κατάστασης του εξυπηρέτη. Στην 

αναφορά περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση του προγράµµατος, 

τη διεύθυνση του µηχανήµατος και τον αριθµό της θύρας που χρησιµοποιεί, την 

ταυτότητα του λειτουργικού και της αρχιτεκτονικής του συστήµατος όπου εκτελείται, 

την έκδοση του περιβάλλοντος εκτέλεσης Java και των βιβλιοθηκών του Java API, 

την κατάσταση των βοηθητικών υπηρεσιών (προσωρινή µνήµη αποθήκευσης, βάση 

καταχωρηµένων χρηστών, ουρά αναµονής αιτήσεων), καθώς και στοιχεία σχετικά µε 

τη διαθέσιµη µνήµη στο σύστηµα. 

•public void updateInfo() 

Εµφανίζει µια λεπτοµερής αναφορά της κατάστασης του εξυπηρέτη. Στην 

αναφορά περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση του προγράµµατος, 

τη διεύθυνση του µηχανήµατος και τον αριθµό της θύρας που χρησιµοποιεί, την 

ταυτότητα του λειτουργικού και της αρχιτεκτονικής του συστήµατος όπου εκτελείται, 

την έκδοση του περιβάλλοντος εκτέλεσης Java και των βιβλιοθηκών του Java API, 

την κατάσταση των βοηθητικών υπηρεσιών (προσωρινή µνήµη αποθήκευσης, βάση 

καταχωρηµένων χρηστών, ουρά αναµονής αιτήσεων), καθώς και στοιχεία σχετικά µε 

τη διαθέσιµη µνήµη στο σύστηµα. Αν η επιλογή καταγραφής ενεργειών είναι 

ενεργοποιηµένη, οι ίδιες πληροφορίες περνούν και στο αρχείο καταγραφής. 

•public synchronized void serverMessage( String msg ) 

Εµφανίζει ένα µήνυµα στην κονσόλα (stdout) από όπου εκτελείται το πρόγραµµα 

του εξυπηρέτη. Επειδή η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σχεδόν πάντα για την 
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εµφάνιση κάποιου µηνύµατος από οποιοδήποτε τµήµα του προγράµµατος (ακόµη και 

από τις διεργασίες επεξεργασίας αιτήσεων), έχουν ληφθεί υπόψη ζητήµατα 

συγχρονισµού πρόσβασης. Η ίδια µέθοδος αναλαµβάνει και την καταγραφή των 

µηνυµάτων στο αρχείο καταγραφής -αν είναι σε χρήση-, κάτι που διευκολύνεται από 

την εκτεταµένη χρησιµοποίηση της µεθόδου σε όλα τα σηµεία του προγράµµατος. 

 

public class RemoteMan 

Η µέθοδος αυτή υλοποιεί το γενικευµένο πρόγραµµα διαχείρισης του εξυπηρέτη. 

Περιλαµβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάγνωση της εντολής από το 

χρήστη, την αποστολή της στον εξυπηρέτη, τη λήψη και εµφάνιση της απάντησης. 

Οι κυριότερες λειτουργίες έχουν ενσωµατωθεί στο κύριο πρόγραµµα (main) και 

στον constructor. Η µοναδική επιπρόσθετη µέθοδος είναι η doCommand. 

Μέθοδοι 

•public void doCommand( String cmd ) 

Η µέθοδος αυτή αναλαµβάνει την αποστολή της εντολής (που περιλαµβάνεται στο 

αλφαριθµητικό cmd) στον εξυπηρέτη, καθώς επίσης την λήψη και την παρουσίαση 

της απάντησης στο χρήστη. 

 

public class RemoteSMan 

Η µέθοδος αυτή υλοποιεί το (εξειδικευµένο) πρόγραµµα διαχείρισης του 

εξυπηρέτη. Περιλαµβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάγνωση της εντολής 

από το χρήστη (η οποία δίνεται µέσω επιλογής από κατάλογο µε τις διαθέσιµες 

εντολές), την αποστολή της στον εξυπηρέτη, τη λήψη και εµφάνιση της απάντησης. 

Οι κυριότερες λειτουργίες έχουν ενσωµατωθεί στο κύριο πρόγραµµα (main) και 

στον constructor. Η µοναδική επιπρόσθετη µέθοδος είναι η doCommand. 

Μέθοδοι 

•public void doCommand( String cmd ) 
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Η µέθοδος αυτή αναλαµβάνει την αποστολή της εντολής (που περιλαµβάνεται στο 

αλφαριθµητικό cmd) στον εξυπηρέτη, καθώς επίσης την λήψη και την παρουσίαση 

της απάντησης στο χρήστη.   
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Κεφαλαιο  8 
 

Ειδικά Θέµατα Σχεδίασης 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισµένα ειδικά θέµατα που αφορούν 

ζητήµατα σχεδίασης και υλοποίησης τµηµάτων της εφαρµογής. Σκοπός είναι να 

αναλυθούν µερικά από τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την ανάπτυξη της 

εφαρµογής, καθώς και οι λύσεις που δόθηκαν. 

 

8.1  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγράµµατα καταστάσεων-µεταβάσεων (state 

diagrams) για τις εφαρµογές πελάτη και εξυπηρέτη. Αποτελούν το θεωρητικό τρόπο 

λειτουργίας των αντίστοιχων προγραµµάτων, εµφανίζοντας τις πιθανές καταστάσεις 

και τις συνθήκες µετάβασης µεταξύ των καταστάσεων αυτών. 
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Σχήµα-8.1: ∆ιάγραµµα καταστάσεων πελάτη 

 

Server
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Client
Request

Remote
Command
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Send
Results

Client
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Request

Process
Request

 

Σχήµα-8.2: ∆ιάγραµµα καταστάσεων εξυπηρέτη 
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8.2  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το σχεδιάγραµµα του πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Το 

πρωτόκολλο σχεδιάστηκε µε βάση το κλασικό µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη, 

υιοθετώντας κάποιες συνηθισµένες συµβάσεις όσο αφορά την επικοινωνία.  

Επειδή σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας χρησιµοποιούνται «αξιόπιστες» 

συνδέσεις, µπορούν να παραλειφθούν σχεδόν όλες οι αποστολές επιβεβαιώσεων κατά 

τη µετάδοση µηνυµάτων. Αντίθετα, οι απαντήσεις και η διαδοχή των µηνυµάτων 

επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία του πρωτοκόλλου και στα δύο άκρα στη σύνδεσης. 

Το βασικό πρωτόκολλο αποτελείται από δύο επιµέρους τµήµατα, ένα για τη 

διαχείριση των αιτήσεων από τους πελάτες και ένα για τη διαχείριση εντολών 

λειτουργίας. Και τα δύο παρουσιάζονται παρακάτω σε αντίστοιχα σχήµατα: 

 

CLIENT SERVER

Send Client Tag

Send Client Request

Receive Authorization

Receive Client Tag

Send Authorization

Receive Client Request

Receive Process Results

Send Process Results

1

2

3

4

 

Σχήµα-8.3α: Πρωτόκολλο επικοινωνίας εξυπηρέτη-πελάτη 
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MANAGER SERVER

Send Command

Receive Results

Receive Command

Send Results

1

2

 

Σχήµα-8.3β: Πρωτόκολλο επικοινωνίας εξυπηρέτη-διαχειριστή 

 

Η αρχική σχεδίαση της εφαρµογής, που περιελάµβανε διαχείριση των αιτήσεων 

µέσω ειδικής ουράς αναµονής, επέβαλε την υλοποίηση ενός πιο πολύπλοκου 

πρωτοκόλλου. Με το πρωτόκολλο αυτό επιτρεπόταν η ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ 

του εξυπηρέτη και πολλών πελατών ταυτόχρονα, µε παράλληλη ενηµέρωση σχετικά 

µε το στάδιο επεξεργασίας της κάθε αίτησης στον εξυπηρέτη. Λόγω τεχνικών 

δυσκολιών, που σχετίζονταν µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται στα Java 

applets, καθώς και η µη χρήση τελικά της ουράς αναµονής για τους πελάτες, το 

αρχικό πρωτόκολλο απλοποιήθηκε, υιοθετώντας παράλληλα επικοινωνία µε σύνδεση 

(αξιόπιστες συνδέσεις) σε όλες τις φάσεις. 

Λεπτοµερείς αναφορές στους περιορισµούς και στα προβλήµατα υλοποίησης του 

αρχικού σχεδίου της εφαρµογής, υπάρχουν στην ενότητα που παρουσιάζονται το 

µοντέλο χρήσης ουράς αναµονής και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλαπλών 

αιτήσεων. 

 

8.3  ∆ΟΜΗ ΟΥΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η υλοποίηση µιας δοµής ουράς µε προτεραιότητες παρουσιάζει ορισµένες 

ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τη δοµή της απλής ουράς. Οι ιδιαιτερότητες αυτές 

αφορούν ακριβώς τη διαχείριση και χρήση των προτεραιοτήτων σε συνδυασµό µε τα 

στοιχεία που αποθηκεύονται στη δοµή. 

Μερικά από τα σχεδιαστικά ζητήµατα αφορούν το αν θα δίνεται η δυνατότητα 

αλλαγής της προτεραιότητας των στοιχείων που ήδη είναι αποθηκευµένα, το αν η 

αναζήτηση κάποιου στοιχείου θα γίνεται µε βάση κάποια συγκεκριµένη 
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προτεραιότητα ή σε όλα τα στοιχεία της ουράς, τους αλγόριθµους εισαγωγής και 

αποµάκρυνσης στοιχείων από τη δοµή, καθώς και θέµατα που σχετίζονται γενικότερα 

µε τη συνέπεια και τη διαφάνεια των λειτουργιών της δοµής. Η σχεδίαση των 

αντίστοιχων κλάσεων περιλαµβάνει σχεδόν όλες τις δυνατές επιλογές που σχετίζονται 

µε τα παραπάνω θέµατα, προσφέροντας ευελιξία εις βάρος της πρόσθετης 

πολυπλοκότητας. 

Ένα επίσης σηµαντικό σχεδιαστικό ζήτηµα είναι η εσωτερική δοµή υλοποίησης 

της ουράς µε προτεραιότητες. Επιλογές όπως µια µοναδική ταξινοµηµένη λίστα ή 

στατικού πίνακα προτεραιοτήτων δε θεωρούνται αποδοτικές, έτσι χρησιµοποιήθηκαν 

πιο εξειδικευµένες δοµές. Η σχεδίαση της ουράς προτεραιοτήτων έγινε 

χρησιµοποιώντας επιµέρους δοµές, τόσο για την αποθήκευση των στοιχείων, όσο και 

για την αποθήκευση των ίδιων των προτεραιοτήτων. 

Η δοµή αποτελείται από το τµήµα διαχείρισης στοιχείων και το τµήµα διαχείρισης 

προτεραιοτήτων. Η διαχείριση προτεραιοτήτων περιλαµβάνει έναν ταξινοµηµένο 

πίνακα δυναµικού µεγέθους, επιτρέποντας τον καθορισµό των επιπέδων 

προτεραιότητας κατά την εκτέλεση, αυτόµατη ταξινόµηση και ταχύτητα πρόσβασης 

χωρίς σπατάλη µνήµης. Η διαχείριση δεδοµένων αποτελείται από έναν πίνακα 

Hashtable µε στοιχεία ξεχωριστές -απλές- ουρές, χρησιµοποιώντας ως κλειδιά 

πρόσβασης τα επίπεδα προτεραιότητας. Κάθε απλή ουρά αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο, 

ενώ η προσθήκη νέου επιπέδου προκαλεί τη δηµιουργία µιας επιπλέον ουράς, χωρίς 

να διαταραχθεί η δοµή και η ταξινόµηση στις υπόλοιπες. Η εισαγωγή νέων στοιχείων 

στη συνολική ουρά µε συγκεκριµένη προτεραιότητα υλοποιείται εσωτερικά 

εκτελώντας εισαγωγή στην απλή ουρά του αντίστοιχου επιπέδου. Η εξαγωγή 

στοιχείων είναι κάπως πιο πολύπλοκη, περιλαµβάνοντας τη διαδοχική εξαγωγή από 

όλα τα επίπεδα µε σειρά που καθορίζεται από την αντίστοιχη ταξινόµηση των 

επιπέδων στον πίνακα προτεραιοτήτων (ο οποίος είναι πάντα ταξινοµηµένος 

κατάλληλα). Έτσι, πρώτο εξάγεται  το στοιχείο στην κορυφή της ουράς µέγιστης 

προτεραιότητας και τελευταίο το στοιχείο στο τέλος της ουράς µικρότερης 

προτεραιότητας. 

Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει την εσωτερική δοµή της ουράς 

προτεραιοτήτων, όπως υλοποιείται από τις αντίστοιχες κλάσεις της εφαρµογής: 
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Priorities
Hash keys

Simple queues

Priority Queue

 

Σχήµα-8.4: Υλοποίηση ουράς προτεραιοτήτων 

 

 

8.3.1  DataProfile, PredProfile και ProfileCache 

Για τη διαχείριση και µετάδοση των αιτήσεων και των απαντήσεων µεταξύ 

πελάτη-εξυπηρέτη έχει υιοθετηθεί ένα µοντέλο που χρησιµοποιείται συχνά σε 

διαδικασίες συναλλαγών. Το ίδιο πρότυπο εφαρµόζεται και εσωτερικά στον 

εξυπηρέτη για τη διαχείριση της ενδιάµεσης µνήµης αποθήκευσης. 

Κάθε πελάτης που επιθυµεί να στείλει προς επεξεργασία µια αίτηση στον 

εξυπηρέτη, αρχικά δηµιουργεί ένα αντικείµενο τύπου DataProfile, το οποίο αποτελεί 

το «κουπόνι» συνδιαλλαγής. Στο αντικείµενο αυτό, που παρουσιάζει εσωτερικά τη 

δοµή φόρµας δεδοµένων, ο πελάτης συµπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, 

δηµιουργώντας έτσι µια έγκυρη αίτηση. Αφού, λοιπόν, προηγηθεί η αρχική 

επικοινωνία του πελάτη µε τον εξυπηρέτη και η καταγραφή του στο σύστηµα, ο 

εξυπηρέτης δίνει την άδεια έναρξης στον πελάτη. Ο πελάτης αποστέλλει το «κουπόνι» 

που έχει συµπληρώσει, και στο οποίο υπάρχουν κενά τα πεδία των αποτελεσµάτων. 

Στην πραγµατικότητα υπάρχει µόνο η βασική δοµή του κάθε τµήµατος δεδοµένων, 

έτσι ώστε να ελαττωθεί στο ελάχιστο το µέγεθος των πακέτων δεδοµένων που 

µεταδίδονται. Το κουπόνι της αίτησης παραλαµβάνεται από τον εξυπηρέτη, ο οποίος, 
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αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία, συµπληρώνει σε κάθε τµήµα δεδοµένων τα 

απαραίτητα στοιχεία των αποτελεσµάτων. Το συµπληρωµένο πλέον κουπόνι 

αποστέλλεται πίσω στον πελάτη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία. 

Για να δοθεί η δυνατότητα αποθήκευσης του κουπονιού σε αρχείο σε οποιαδήποτε 

φάση της διαδικασίας (µόνο από τον εξυπηρέτη, φυσικά, αφού η εφαρµογή του 

πελάτη, ως applet, δεν µπορεί), και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η ίδια βάση 

επικοινωνίας µεταξύ πελάτη και εξυπηρέτη, υπάρχει η κλάση PredProfile. Η κλάση 

αυτή αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της αρχικής κλάσης DataProfile κατά δύο 

επιπλέον µεθόδους, για την ανάγνωση και εγγραφή σε αρχείο. 

Η εσωτερική δοµή της προσωρινής µνήµης αποθήκευσης, όπως υλοποιείται από 

την κλάση ProfileCache, χρησιµοποιεί την έννοια του «κουπονιού» ως βασική µονάδα 

αποθήκευσης. Η αναζήτηση µιας εγγραφής γίνεται παραβάλλοντας τα βασικά πεδία 

της αίτησης (ακολουθία πρωτεϊνών, µέγεθος παραθύρου, όρια απόρριψης 

κατηγοριών) µε τα αντίστοιχα πεδία στις εγγραφές της προσωρινής µνήµης. Αν η 

αίτηση βρεθεί, δηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο DataProfile ως κουπόνι απάντησης, 

το οποίο συµπληρώνεται άµεσα και στέλνεται στον πελάτη. Αντίστοιχα, µετά την 

αστοχία της προσωρινής µνήµης και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, 

το τελικό -συµπληρωµένο- κουπόνι αποστέλλεται στον πελάτη και παράλληλα 

προστίθεται αυτούσιο στη µνήµη για πιθανή µελλοντική χρήση. Αξίζει να σηµειωθεί 

πως ακόµα και η διαδικασίες αποθήκευσης και ανάκτησης της προσωρινής µνήµης 

από τον αντίστοιχο κατάλογο στο τοπικό σύστηµα αρχείων, χρησιµοποιούν και πάλι 

την έννοια των κουπονιών ως µονάδες µεταφοράς, αφού κάθε εγγραφή της µνήµης 

αποθηκεύεται ως αυτόνοµο κουπόνι σε ξεχωριστό αρχείο. 

 

8.4  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Οι προδιαγραφές της εφαρµογής απαιτούν εν γένει τη στενή διασύνδεση του 

προγράµµατος του εξυπηρέτη µε το λειτουργικό σύστηµα, που περιλαµβάνουν τόσο 

την εκτέλεση του προγράµµατος πρόβλεψης ως εξωτερικής διεργασίας, όσο και τη 

χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Η εκτέλεση του προγράµµατος πρόβλεψης είναι η πιο απαιτητική όσο αφορά το 

χρόνο επεξεργασίας, τους πόρους του συστήµατος και την (εκτεταµένη) πρόσβαση 
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στο τοπικό σύστηµα αρχείων. Τα πρόγραµµα πρόβλεψης χρησιµοποιεί ως είσοδο ένα 

σύνολο αρχείων παραµέτρων και ένα σύνολο αρχείων δεδοµένων, όλα µε 

προκαθορισµένα (fixed) ονόµατα και τοποθεσία. Μάλιστα, πριν από την εκτέλεση του 

προγράµµατος πρόβλεψης, τα δεδοµένα (ακολουθία πρωτεϊνών) υπόκεινται σε ένα 

στάδιο προεπεξεργασίας (κατασκευή κανονικοποιηµένων συντελεστών συσχέτισης), 

το οποίο επίσης εκτελείται από αυτόνοµο πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει πως πριν την 

κάθε ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόβλεψης, η διεργασία διαχείρισης της αίτησης 

πρέπει να δηµιουργήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία, ενώ µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας θα πρέπει να διαβάσει τα αποτελέσµατα από τα αντίστοιχα αρχεία εξόδου 

του προγράµµατος πρόβλεψης. 

Ο τρόπος αυτός λειτουργίας, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στην περίπτωση 

ανάλυσης σε παράθυρα κάθε επιµέρους πρόβλεψη περιλαµβάνει από µια τέτοια 

διαδικασίας, κάνει το έργο του εξυπηρέτη ιδιαίτερα επιβαρηµένο όσο αφορά στο 

χρόνο επεξεργασίας. Ακόµα και αν το τοπικό σύστηµα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 

κάθε µιας διεργασίας ξεχωριστά (24M µνήµης, 4Μ αρχείων, 16*30 Mflops*sec), 

είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 

πολλαπλών αιτήσεων. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ένας από τους λόγους που δεν 

εφαρµόστηκε τελικά η αρχική σχεδίαση σε αυτό τον τοµέα της εφαρµογής. 

Όσο αφορά στη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποφασίστηκε 

η χρήση του αυτόνοµου -εξωτερικού- προγράµµατος του συστήµατος για δύο κυρίως 

λόγους. Ο πρώτος ήταν το γεγονός πως, αν και ήταν εφικτό η διασύνδεση µε την 

υπηρεσία να γίνει κατευθείαν από το πρόγραµµα του εξυπηρέτη (χρησιµοποιώντας το 

πρωτόκολλο POP3), η εσωτερική υλοποίηση θα απαιτούσε τη χρήση κάποιου 

συγκεκριµένου user account στο σύστηµα για την αποστολή των µηνυµάτων. Κάτι 

τέτοιο, όχι µόνο έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ακεραιότητα του εξυπηρέτη 

και -κυρίως- του συστήµατος, αλλά δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα στη 

µεταφερσιµότητα και την εύκολη εγκατάσταση της εφαρµογής. Ο δεύτερος λόγος 

ήταν το γεγονός πως, αν και η πρόσβαση στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου µέσω του πρωτοκόλλου POP3 υποστηρίζεται ευρέως, παρόλα αυτά δεν 

καλύπτεται το σύνολο των συστηµάτων που πρόκειται πιθανόν να φιλοξενήσουν τον 

εξυπηρέτη της εφαρµογής. Κάθε σύστηµα διαθέτει τα κατάλληλα προγράµµατα 

υποστήριξης της υπηρεσίας, ή σε κάποιες περιπτώσεις η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται 



ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ 
 

- 159 - 

καθόλου. Η χρησιµοποίηση εξωτερικού προγράµµατος για την πρόσβαση στην 

υπηρεσία αυτή προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία, αφού ακόµα και στην περίπτωση 

που δεν υποστηρίζεται καθόλου από το σύστηµα, ο διαχειριστής του εξυπηρέτη 

µπορεί να ανακατευθύνει τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων σε τοπικό αρχείο, 

δίνοντας τη δυνατότητα αποστολής του στον πελάτη µε άλλο τρόπο (για παράδειγµα 

µέσω της υπηρεσίας µεταφοράς αρχείων - FTP). 

Τέλος, ως κοµµάτι του τµήµατος διασύνδεσης της εφαρµογής µε το λειτουργικό 

σύστηµα, αξίζει να αναφερθούν οι κωδικοί τερµατισµού του προγράµµατος 

εξυπηρέτη και την αντίστοιχη σηµασία τους: 

 

Κωδικός εξόδου 

(exit code) 

Σηµασία κωδικού τερµατισµού 

0 Κανονικός τερµατισµός, µετά τη λήψη της ανάλογης εντολής από 

το πρόγραµµα διαχείρισης (normal exit - no error). 

-1 Σφάλµα στο αρχείο διαµόρφωσης. Ο εξυπηρέτης δεν µπορεί να 

ξεκινήσει. 

-2 Σφάλµα κατά τη δέσµευση του τοπικού socket και της θύρας 

επικοινωνίας. Ο εξυπηρέτης δεν µπορεί να ξεκινήσει. 

 

 

8.5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΥΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα από τα πιο συνηθισµένα πρότυπα σχεδιασµού 

συστηµάτων πελάτη-εξυπηρέτη αποτελεί το µοντέλο ταυτόχρονου εξυπηρέτη. Το 

µοντέλο αυτό, που ενσωµατώνει ουρές αναµονής και ταυτόχρονη επεξεργασία 

πολλαπλών αιτήσεων, χρησιµοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις εφαρµογών µε υψηλό 

φόρτο εργασίας και µεγάλο χρόνο επεξεργασίας. 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή χαρακτηρίζεται κυρίως από το µεγάλο χρόνο 

επεξεργασίας, όµως δεν πρέπει να παραβλεφθεί η δυνατότητα οµαλής λειτουργίας του 
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εξυπηρέτη σε περιβάλλον υψηλού φορτίου. Έτσι, η υλοποίηση του εξυπηρέτη ως 

ταυτόχρονου φαίνεται λογική επιλογή σχεδίασης. Παρόλα αυτά, η υλοποίηση ουρών 

αναµονής στις εισερχόµενες αιτήσεις και η παράλληλη εξυπηρέτηση πολλαπλών 

πελατών παρουσιάζει σηµαντικές πρακτικές δυσκολίες. 

Στην περίπτωση που ο εξυπηρέτης χρησιµοποιεί επικοινωνία µε σύνδεση και ένα 

σηµείο εισόδου (τοπική θύρα), οι επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Η χρονική 

ή άλλου είδους πολύπλεξη απορρίπτεται ως µη υλοποιήσιµη λόγω της 

πολυπλοκότητας ή των πρακτικών περιορισµών που επιβάλλονται εν γένει από 

χαρακτηριστικά του ίδιου του συστήµατος. Μια διαφορετική προσέγγιση θα 

µπορούσε να περιλαµβάνει ένα σύνολο διαθέσιµων σηµείων εισόδου στον εξυπηρέτη, 

όµως στην περίπτωση αυτή προκύπτουν προβλήµατα σχετικά µε τη διαχείριση και 

την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόµενους πελάτες, εκτός του παράγοντα της 

κακής -πιθανότατα- χρήσης των πόρων του συστήµατος. 

 

8.5.1  Υλοποίηση ουράς αναµονής - Αρχικό µοντέλο 

Οι παραπάνω βασικές δυσκολίες καταδεικνύουν το γεγονός ότι µια προσπάθεια 

υλοποίησης ουράς πελατών σε εξυπηρέτη µοναδικής εισόδου απαιτεί µια εντελώς 

διαφορετική προσέγγιση και αρκετά πιο πολύπλοκη δοµή. Η «γνωστοποίηση» 

κάποιας αίτησης από έναν πελάτη δε θα πρέπει αυτόµατα να δεσµεύει τη µοναδική 

είσοδο του εξυπηρέτη, κάτι που γίνεται εν γένει στην επικοινωνία µε σύνδεση, 

στοιχείο όµως που καταργεί ουσιαστικά την έννοια της δροµολόγησης των αιτήσεων 

σε ουρά προτεραιοτήτων. Αυτή και µόνο η απαίτηση καταδεικνύει τη χρήση 

επικοινωνιών χωρίς σύνδεση (datagram), µεταφέροντας την πολυπλοκότητα στον 

τοµέα της εξασφάλισης αξιόπιστης επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, ο παράγοντας της 

αξιόπιστης επικοινωνίας είναι συνήθως ιδιαίτερα σηµαντικός, ιδιαίτερα στην 

συγκεκριµένη περίπτωση όπου ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι µεγάλος και 

πολύτιµος. 

Η ανάγκη επικοινωνίας χωρίς σύνδεση για την αρχική επαφή του πελάτη µε τον 

εξυπηρέτη και επικοινωνίας µε σύνδεση για την επεξεργασία της κυρίως αίτησης 

οδηγεί σε µια λύση που συνδυάζει και τα δύο αυτά στοιχεία µε κατάλληλο τρόπο. Ο 

εξυπηρέτης µπορεί να διατηρεί ένα αδέσµευτο σηµείο εισόδου για datagram 
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επικοινωνία µε οποιοδήποτε πελάτη. Μέσω αυτής της αρχικής σύνδεσης µπορεί να 

γίνει η αρχική επαφή του πελάτη, στέλνοντας τα βασικά στοιχεία της αίτησης και του 

χρήστη. Η αρχική αυτή εγγραφή πελάτη καταχωρείται στο σύστηµα µε τη µορφή 

νέου µηνύµατος στην ουρά αναµονής του αντίστοιχου επιπέδου προτεραιότητας 

(σύµφωνα µε τα στοιχεία του χρήστη). Μόλις η αίτηση επιλεγεί ως επόµενη προς 

επεξεργασία από την ουρά αναµονής, ο εξυπηρέτης αποστέλλει µέσω της ίδιας 

σύνδεσης το ανάλογο µήνυµα ενεργοποίησης του αντίστοιχου πελάτη, ο οποίος 

ξεκινά την κύρια διαδικασία σύνδεσης µε τον εξυπηρέτη για την αποστολή των 

περιεχοµένων της αίτησης. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία εισόδου ενός πελάτη στο 

σύστηµα διαχωρίζεται εντελώς από τη διαδικασία ενεργοποίησης και εξυπηρέτησής 

του, κάτι απαραίτητο σε παρόµοια συστήµατα αναµονής. 

Το παραπάνω πρότυπο επικοινωνίας είναι υλοποιήσιµο, όµως προσθέτει 

σηµαντική πολυπλοκότητα στον κώδικα τόσο του προγράµµατος εξυπηρέτη, όσο και 

του προγράµµατος πελάτη, αφού πλέον ο πελάτη θα πρέπει να διατηρεί δύο sockets 

(ένα για επικοινωνία συνόδου και ένα για datagram επικοινωνία). Πάντως αυτό το 

µοντέλο επικοινωνίας προσφέρει πολλές επιπλέον δυνατότητες και στα δύο άκρα, 

όπως τη δυνατότητα χρήσης της datagram σύνδεσης ως εναλλακτικό δίαυλο 

επικοινωνίας για σήµατα επιβεβαίωσης, ενηµέρωσης του σταδίου επεξεργασίας, την 

ακύρωση µιας επεξεργασίας ενώ αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, ή ακόµη τη µέτρηση του 

µέσου χρόνου καθυστέρησης (roundtrip delay), κτλ. Μάλιστα το τελευταίο 

χαρακτηριστικό επιτρέπει την υλοποίηση διαδικασιών timeout ενός ή περισσότερων 

επιπέδων, βελτιώνοντας σηµαντικά τη λειτουργία του πρωτοκόλλου και τη διαχείριση 

των εξαιρέσεων. 

Ένα σηµείο που χρειάζεται ίσως διευκρίνιση επικεντρώνεται στον ακριβή τρόπο 

ενεργοποίησης της κύριας σύνδεσης µεταξύ πελάτη και εξυπηρέτη. Επειδή ακριβώς 

στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται πλέον συνδέσεις συνόδου, ένα από τα δύο 

άκρα πρέπει να αναλάβει τον παθητικό και το άλλο τον ενεργητικό ρόλο στη 

δηµιουργία της σύνδεσης. Γενικά, σε αυτό το στάδιο της επεξεργασίας δεν έχει 

ιδιαίτερη σηµασία ποιο από τα δύο άκρα ενεργεί ως server και ποιο ως client, όµως 

θα πρέπει να τονιστεί πως αν ο εξυπηρέτης είναι ταυτόχρονος, θα πρέπει να διαθέτει 

πολλαπλά σηµεία εισόδου για τη διαχείριση πολλαπλών πελατών, συνεπώς το 

διαθέσιµο σηµείο εισόδου πρέπει να γνωστοποιείται την τελευταία στιγµή στον 
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τρέχον πελάτη, µέσω της datagram σύνδεσης. Αυτή η πληροφορία αποτελεί στην 

ουσία και την άδεια ενεργοποίησης του συγκεκριµένου πελάτη. Συνεπώς, µια και 

αυτή η πληροφορία πρέπει να γίνει διαθέσιµη από το server άκρο της σύνδεσης, είναι 

λογικό πλέον το server άκρο να αντιστοιχεί στον εξυπηρέτη. Έτσι επιτυγχάνεται και ο 

απαραίτητος βαθµός διαφάνειας στη λειτουργία του πελάτη, όσο αφορά στην 

αλληλεπίδρασή του µε άλλους πελάτες που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εκείνη τη 

στιγµή. Επιπλέον, ο πελάτης µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σε περίπτωση 

κατάρρευσης του εξυπηρέτη (κάτι που θεωρείται πιθανότερο από την κατάρρευση 

του πελάτη, λόγω διαφοράς στο φόρτο εργασίας), µια που σε αυτή την περίπτωση ο 

πελάτης ως server άκρο θα καταδικαζόταν σε άπειρη αναµονή αρχικοποίησης µιας 

έγκυρης -κατά τα άλλα- σύνδεσης συνόδου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, µετά την 

αρχικοποίηση της κύριας σύνδεσης ο εξυπηρέτης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται για την 

ταυτότητα του νέου πελάτη, εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα και την 

ακεραιότητα ολόκληρου του µοντέλου. 

Από τη στιγµή αρχικοποίησης της κύριας σύνδεσης -συνόδου- ο εξυπηρέτης 

αλληλεπιδρά µε τον πελάτη χωρίς να έχει µεσολαβήσει ολόκληρος αυτός ο 

µηχανισµός υλοποίησης του µοντέλου αναµονής. 

 

8.5.2  Υλοποίηση ταυτοχρονισµού - Αρχικό µοντέλο 

Ο ταυτοχρονισµός στον εξυπηρέτη µπορεί να υλοποιηθεί, είτε κατευθείαν από το 

κύριο («master») πρόγραµµα του εξυπηρέτη, είτε µε την ενεργοποίηση επιµέρους 

(«slave») διεργασιών που εκτελούν την επεξεργασία για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας επεξεργασίας της κάθε 

αίτησης και η εκτέλεση εξωτερικών προγραµµάτων ως επιπλέον διεργασίες, η φυσική 

επιλογή είναι η δεύτερη (µοντέλο master-slave διεργασιών). 

Για τη διαχείριση και το συντονισµό µεταξύ των διεργασιών επεξεργασίας 

απαιτείται η ύπαρξη µιας ειδικής υπηρεσίας στον εξυπηρέτη, ανάλογη µε αυτή που 

αφορά στη διαχείριση της ουράς αναµονής. Η υπηρεσία αυτή πρέπει να είναι διάφανη 

τόσο στη λειτουργία του προγράµµατος του πελάτη, όσο και στα υπόλοιπα τµήµατα 

του προγράµµατος του εξυπηρέτη. Αυτό σηµαίνει πως η λειτουργία της ουράς 
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αναµονής είναι η ίδια, είτε ο εξυπηρέτης επεξεργάζεται έναν είτε περισσότερους 

πελάτες ταυτόχρονα. 

Επειδή η δηµιουργία και εκτέλεση διεργασιών είναι αρκετά δαπανηρές για το 

σύστηµα, υιοθετούνται δύο σχεδιαστικές λύσεις. Πρώτον, οι διεργασίες αυτές δεν 

υλοποιούνται ως εξωτερικές, δηλαδή ως ξεχωριστά προγράµµατα που εκτελούνται µε 

τις κατάλληλες παραµέτρους (όπως στην περίπτωση του προγράµµατος πρόβλεψης), 

αλλά ως νήµατα ελέγχου (threads) στο ίδιο περιβάλλον εκτέλεσης. ∆εύτερον, η 

υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την τήρηση ενός άνω ορίου σχετικά µε το µέγιστο 

πλήθος των ταυτόχρονα εκτελούµενων διεργασιών. Όπως στην προσωρινή µνήµη 

αποθήκευσης, έτσι και εδώ χρησιµοποιείται ένα όριο στο µέγεθος του «πίνακα 

ενεργών διεργασιών» (active processes pool). 

Η κύρια λειτουργία της υπηρεσίας είναι να ελέγχει διαρκώς αν υπάρχουν 

ελεύθερες θέσεις στο pool, να ανακτά την πρώτη διαθέσιµη καταχώρηση πελάτη από 

την ουρά αναµονής, να δηµιουργεί µια νέα διεργασία επεξεργασίας, να αναθέτει στη 

νέα διεργασία την καταχώρηση του πελάτη και ένα διαθέσιµο σηµείο εισόδου (θύρα) 

στον εξυπηρέτη και τέλος να ενεργοποιεί τη νέα διεργασία. Παράλληλα, λοιπόν, µε 

την παρακολούθηση της ουράς αναµονής και τη διαχείριση των διεργασιών 

επεξεργασίας, η υπηρεσία αυτή διαχειρίζεται και τα διαθέσιµα σηµεία εισόδου 

(σύνολο δεσµευµένων θυρών) στον εξυπηρέτη. 

Όσο αφορά την ενηµέρωση του pool των διεργασιών, υπάρχουν αρκετές επιλογές. 

Η πρώτη είναι η υπηρεσία να έχει απόλυτο έλεγχο πάνω στα νήµατα ελέγχου που 

δηµιουργούνται, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άµεσης ανίχνευσης του τερµατισµού 

της αντίστοιχης διεργασίας, οπότε και αφαιρείται από το pool. Η δεύτερη είναι ο 

µερικός έλεγχος της υπηρεσίας πάνω στα νήµατα ελέγχου, τα οποία πλέον έχουν τη 

δυνατότητα να αφαιρούν τον εαυτό τους από το pool µόλις τερµατίσουν. Μια τρίτη 

επιλογή περιλαµβάνει την πλήρη αποµόνωση των νηµάτων ελέγχου και το 

συντονισµό τους µε την υπηρεσία µέσω σηµαφόρων (semaphores) ή ειδικών πεδίων 

ελέγχου (status flags). 

Θα πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι ορισµένες λειτουργίες, όπως η πρόσβαση 

στην προσωρινή µνήµη αποθήκευσης, των επιµέρους διεργασιών δεν συντονίζεται 

από την υπηρεσία αυτή. Κατά συνέπεια οι αναγκαίοι έλεγχοι συγχρονισµού των 
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προσβάσεων σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υλοποιούνται κατευθείαν από τις 

ίδιες τις διεργασίες. 

 

8.5.3  Προσωρινή µνήµη και δροµολόγηση διεργασιών επεξεργασίας 

Αν και ο ρόλος της προσωρινής µνήµης στη λειτουργία του προγράµµατος του 

εξυπηρέτη έχει οριστεί πλήρως στην περίπτωση επαναληπτικού (όχι ταυτόχρονου) 

εξυπηρέτη, η σηµασιολογία γίνεται κάπως ασαφής στην περίπτωση ταυτόχρονου 

εξυπηρέτη. Αυτό συµβαίνει γιατί ακριβώς η χρησιµοποίηση της προσωρινής µνήµης 

επηρεάζει σηµαντικά τη σειρά εξαγωγής των πελατών από τη στοίβα αναµονής και 

κατά προέκταση τον αλγόριθµο δροµολόγησης των αντίστοιχων διεργασιών 

επεξεργασίας. 

Τη στιγµή που το σύστηµα του εξυπηρέτη καταφθάνει µια νέα αίτηση, υπάρχουν 

δύο επιλογές: να αναζητηθεί αµέσως στη προσωρινή µνήµη και στη συνέχεια 

(ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης) τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση 

στην ουρά αναµονής, ή να προστεθεί κανονικά στην ουρά αναµονής και µόνο µόλις 

επιλεγεί (ως επόµενη προς εκτέλεση διεργασία) να γίνει η αναζήτηση στην 

προσωρινή µνήµη. Και οι δύο επιλογές παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα, το οποία θα αναφερθούν συνοπτικά παρακάτω. 

Ξεκινώντας από τη δεύτερη επιλογή, είναι φανερό ότι, παρόλο που 

χρησιµοποιούνται προτεραιότητες, το µοντέλο αυτό αντιστοιχεί στον αλγόριθµο 

δροµολόγησης FCFS (First-Come-First-Served). Ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιεί τη 

σειρά άφιξης ως το βασικό στοιχείο ταξινόµησης, κάτι που γενικά τον χαρακτηρίζει 

ως «δίκαιο» απέναντι στους πελάτες. 

Στη δεύτερη επιλογή υπάρχουν δύο παραλλαγές. Σύµφωνα µε την πρώτη ως 

βασικό κριτήριο ταξινόµησης θεωρείται η δυνατότητα (ή όχι) άµεσης εξυπηρέτησης 

του πελάτη από τα περιεχόµενα της προσωρινής µνήµης αποθήκευσης. Κάθε αίτηση 

που δεν χρειάζεται αναλυτική επεξεργασία, εξυπηρετείται άµεσα, διαφορετικά 

προστίθεται κανονικά στην ουρά αναµονής. Στη δεύτερη παραλλαγή ο πελάτης, 

ακόµη και αν µπορεί να εξυπηρετηθεί άµεσα, προστίθεται στην ουρά όπως και οι 

υπόλοιποι, αλλά µε αυξηµένη προτεραιότητα. Η επιλογή αυτή γενικά υιοθετεί τον 
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αλγόριθµο SJFS (Smallest-Job-First-Served), ο οποίος ως κύριο χαρακτηριστικό 

ταξινόµησης θεωρείται ο απαιτούµενος χρόνος επεξεργασίας. 

Θεωρώντας τώρα όλες τις παραπάνω επιλογές ως υποπεριπτώσεις ενός και µόνο 

προτύπου, είναι εύκολο να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

κάθε µεθόδου. Τα δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά, ο χρόνος άφιξης και ο χρόνος 

επεξεργασίας, χρησιµοποιούνται µε κατάλληλους συντελεστές βαρύτητας για να 

αποφασιστεί η θέση του νέου πελάτη στην ουρά αναµονής. Αν όλη η βαρύτητα 

µεταφερθεί στο χρόνο άφιξης, τότε προκύπτει το µοντέλο FCFS, αν µεταφερθεί όλη 

στο χρόνο επεξεργασίας προκύπτει το SJFS, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

προκύπτει κάποιο υβριδικό µοντέλο. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως το µοντέλο επεξεργασίας που υιοθετείται από την 

εφαρµογή, δηλαδή µε τη χρήση εξωτερικών προγραµµάτων, αποκλείει την εφαρµογή 

περισσότερο αποδοτικών αλγορίθµων, όπως ο RR (Round-Robin), ή τεχνικών, όπως 

η εφαρµογή προεκχώρισης (preemptive multitasking). Ο εξυπηρέτης, ως πρόγραµµα 

επιπέδου εφαρµογής, δεν είναι σε θέση να επιβάλλει τέτοιου είδους έλεγχο στις 

δευτερεύουσες διεργασίες που εκτελεί, µια και αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται εν 

γένει από κατάλληλο πρόγραµµα επιπέδου λειτουργικού συστήµατος. 

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά λειτουργίας σε κάθε περίπτωση είναι φανερό 

πως το µοντέλο FCFS διατηρεί την εν γένει ταξινόµηση των πελατών σύµφωνα µε τις 

αφίξεις, ακόµη και στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται προτεραιότητες. Το 

µοντέλο αυτό είναι «δίκαιο» προς όλους τους πελάτες, κάτι που όµως µπορεί να 

προκαλέσει σηµαντική -µέση- καθυστέρηση και αυξηµένο µήκος στην ουρά 

αναµονής. Στο αντίθετο άκρο, το µοντέλο SJFS βελτιστοποιεί τη «ρυθµοαπόδοση» 

(throughput) του συστήµατος, δηλαδή το πλήθος των εξυπηρετούµενων πελατών σε 

κάθε µονάδα χρόνου. Αυτό δε σηµαίνει πως εξυπηρετούνται το ίδιο καλά όλοι οι 

πελάτες, αντίθετα ο αλγόριθµος «προτιµά» τις ελαφρύτερες διαδικασίες, αφήνοντας 

(θεωρητικά) τις µακροσκελείς διαδικασίες σε αναµονή, πιθανόν επί άπειρο χρόνο. 
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Μοντέλο Χαρακτηριστικά 

FCFS Μεγάλο µήκος ουράς, αυξηµένη µέση καθυστέρηση 

Υβριδικό Μέτριο µήκος ουράς, καθυστέρηση ανάλογα µε την περίπτωση 

SJFS Μικρή αναµονή, µικρή µέση καθυστέρηση (µε διακυµάνσεις) 

 

Η καλύτερη, θεωρητικά, λύση είναι λογικά κάποιο υβριδικό µοντέλο που 

συνδυάζει τόσο το χρόνο άφιξης, όσο και το χρόνο επεξεργασίας για την απόφαση 

της θέσης προσθήκης του πελάτη στην ουρά αναµονής. Η επιλογή, που στην ουσία 

υλοποιεί ένα γενικότερο µοντέλο προτεραιοτήτων, είναι βέλτιστη, βέβαια, αφού 

συνδυάζει τις απαιτήσεις και του πελάτη (δικαιοσύνη) και του εξυπηρέτη (απόδοση), 

όµως δε συµβαδίζει πάντοτε µε τις πραγµατικές ανάγκες µιας εφαρµογής. Καµία 

υπηρεσία δε θεωρείται αποδοτική αν υπάρχει έστω και ένας πελάτης ο οποίος 

βρίσκεται συνεχώς σε αναµονή και δεν εξυπηρετείται ποτέ. Εκτός αυτού, η 

παραβίαση της βασικής ταξινόµησης των πελατών (χρόνος άφιξης και 

προτεραιότητες) µπορεί να αποβεί άσκοπη, αφού πάντοτε υπάρχει περίπτωση τα 

περιεχόµενα της προσωρινής µνήµης να έχουν αλλάξει δραµατικά στο χρονικό 

διάστηµα από την είσοδο του πελάτη στο σύστηµα ως την επιλογή του από την ουρά 

αναµονής. 

Κατατάσσοντας, τώρα, τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου µοντέλου, για τη 

συγκεκριµένη εφαρµογή τα κριτήρια αυτά (κατά σειρά σπουδαιότητας) είναι: 

σταθερότητα του συστήµατος και της απόδοσης, σωστή κατηγοριοποίηση των 

πελατών, επιβάρυνση του φόρτου εργασίας για τον εξυπηρέτη. Με βάση αυτή την 

κατηγοριοποίηση, η τελική πλέον επιλογή του προτύπου δροµολόγησης των 

διεργασιών επεξεργασίας, είναι το µοντέλο FCFS µε άδεια πρόσβασης στην 

προσωρινή µνήµη αποθήκευσης µετά την επιλογή του κάθε πελάτη από την ουρά 

αναµονής. 

Τελειώνοντας, αξίζει να αναφερθούν ορισµένα επιπλέον πλεονεκτήµατα του 

µοντέλου FCFS, σχετικά µε την απλότητα στην υλοποίηση, την ανεξαρτησία από της 

χρησιµοποίησης (ή όχι) της προσωρινής µνήµης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίησή 

της (αναζήτηση εγγραφής µνήµης την τελευταία στιγµή πριν την έναρξη της 

επεξεργασίας). 



ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ 
 

- 167 - 

 

8.5.4  Πρακτικά προβλήµατα - Συµβιβασµοί και τροποποιήσεις 

Το αρχικό σχέδιο του προτύπου λειτουργίας του εξυπηρέτη ως µια οµάδα στενά 

συνδεδεµένων υπηρεσιών (κύριο πρόγραµµα, υπηρεσία ουράς αναµονής, υπηρεσία 

διεργασιών επεξεργασίας), είναι ικανό να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες 

οποιασδήποτε σχεδόν εφαρµογής, η οποία απαιτεί ουρά προτεραιοτήτων και 

ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών διεργασιών επεξεργασίας. Παρόλα αυτά, οι 

περιορισµοί που επιβάλλονται από την applet µορφή του προγράµµατος πελάτη και 

από την ανάγκη εκτέλεσης εξωτερικών διεργασιών κατά την επεξεργασία της κάθε 

αίτησης, παρουσιάζονται σηµαντικότατα προβλήµατα στην πρακτική υλοποίηση και 

χρήση του µοντέλου αυτού στη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Για την πραγµατοποίηση σύνδεσης συνόδου µεταξύ πελάτη και εξυπηρέτη 

απαιτείται, όπως προαναφέρθηκε, προηγούµενη επαφή των δύο άκρων µέσω µιας 

datagram σύνδεσης. Η λειτουργία λήψης µηνύµατος σε datagram συνδέσεις 

υλοποιούνται στο πρότυπο του socket interface χρησιµοποιώντας τη χαµηλού 

επιπέδου κλήση του συστήµατος «listen», όπως ακριβώς και για την αποδοχή της 

αίτησης σύνδεσης από το server άκρο µιας συνόδου. Όµως, οι σχετικοί περιορισµοί 

πρόσβασης που επιβάλλονται στα Java applets αποκλείουν τη χρήση της 

συγκεκριµένης κλήσης. Μάλιστα, ενώ ο συγκεκριµένος περιορισµός δεν εµφανίζεται 

όταν το applet εκτελείται µέσω του προγράµµατος Appletviewer, η εκτέλεσή του 

εµποδίζεται στο περιβάλλον του Netscape Navigator, κάτι που καθιστά αµφίβολη τη 

χρησιµότητα της συγκεκριµένης τεχνικής. 

Το ίδιο αποτέλεσµα έχει και η προσπάθεια µετατροπής του αρχικού µοντέλου έτσι 

ώστε να χρησιµοποιούνται µονάχα οι κύριες συνδέσεις συνόδων. Η αρχική σύνοδος 

πραγµατοποιείται µε server άκρο τον εξυπηρέτη και client άκρο τον πελάτη, ενώ κατά 

την κύρια σύνοδο οι ρόλοι αντιστρέφονται. Αν και το µοντέλο αυτό θεωρητικά είναι 

ορθό, στην πράξη παρουσιάζει παρόµοια προβλήµατα µε το αρχικό µοντέλο, αφού 

και εδώ οι βασικές λειτουργίες αρχικοποίησης της συνόδου υλοποιούνται µε χαµηλού 

επιπέδου κλήσεις συστήµατος στη ρουτίνα «listen», κάτι που όπως αναφέρθηκε δεν 

επιτρέπεται σε Java applets. 
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Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω περιορισµών είναι το τελικό συµπέρασµα πως, 

εφόσον το πρόγραµµα του πελάτη υλοποιείται ως Java applet δεν είναι δυνατό να 

κατασκευαστεί αποτελεσµατικό σύστηµα αναµονής των αιτήσεων, τουλάχιστον όχι 

µε τις προδιαγραφές του αρχικού σχεδίου της εφαρµογής. Παρόλα αυτά, επειδή το 

µοντέλο αυτό είναι υλοποιήσιµο όταν το πρόγραµµα πελάτη είναι µια τυπική 

εφαρµογή, οι περισσότερες πτυχές του µοντέλου έχουν ενσωµατωθεί στον τελικό 

κώδικα. Αν και δεν είναι απαραίτητο, το πρωτόκολλο επικοινωνίας χρησιµοποιεί το 

στάδιο της πρώτης επαφής και αναγνώρισης του πελάτη από τον εξυπηρέτη, 

καθορισµός των χαρακτηριστικών της αίτησης (προτεραιότητα) και καταχώρησή της 

στο σύστηµα, πριν ξεκινήσει η εκτέλεση της επεξεργασίας. Αφ’ ενός αυτή η 

προσέγγιση απλοποιεί την υλοποίηση πολλών άλλων τµηµάτων του προγράµµατος 

του εξυπηρέτη και αφ’ ετέρου αποτελεί τη βάση για µελλοντική επέκταση του applet 

σε κανονική -αυτόνοµη- εφαρµογή, όπου το αρχικό µοντέλο θα µπορεί να εφαρµοστεί 

πλήρως. 

Ένα άλλο πρακτικό πρόβληµα που εµφανίστηκε κατά την ανάπτυξη της 

εφαρµογής, ήταν η αδυναµία της διαδοχικής χρήσης της ίδιας θύρας αρχικά για 

datagram σύνδεση και στη συνέχεια για σύνδεση συνόδου. Αν και το αρχικό µοντέλο 

προβλέπει τη χρησιµοποίηση δύο συνδέσεων ανά πελάτη, έγινε προσπάθεια 

υλοποίησης του µοντέλου µέσω µιας µοναδικής σύνδεσης, κυρίως για λόγους 

οικονοµίας πόρων. Παρόλα αυτά, δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Αν και 

οι δύο φάσεις ήταν πλήρως αποµονωµένες και στο τέλος της κάθε µίας 

ελευθερωνόταν η αντίστοιχη θύρα, η δεύτερη φάση αποτύγχανε επειδή η θύρα 

παρέµενε δεσµευµένη. Πιθανότατα το πρόβληµα οφείλεται στο σύστηµα διαχείρισης 

µνήµης του περιβάλλοντος εκτέλεσης της Java (garbage collection - delayed 

deallocation), αν και ακόµα και στην περίπτωση ρητής (άµεσης) αποδέσµευσης των 

πόρων του συστήµατος το πρόβληµα συνέχιζε να υφίσταται. Ο τεχνικός αυτός 

περιορισµός σχετικά µε τη δέσµευση θυρών στο σύστηµα του πελάτη επιβάλλει τη 

ρητή δέσµευση δύο θυρών επικοινωνίας, διατηρώντας έτσι την αρχική 

πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου επικοινωνίας και επιβαρύνοντας επιπλέον το 

σύστηµα σε περίπτωση πλήρους υλοποίησής του. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως σε όλα τα συστήµατα όπου δοκιµάστηκε η λειτουργία 

της εφαρµογής (SunOS/Solaris, Windows95), οι χαµηλού επιπέδου κλήσεις και το 



ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ 
 

- 169 - 

περιβάλλον εκτέλεσης Java (Java API, έκδοση 1.0.2+) χρησιµοποιεί αποκλειστικές 

αποθηκευόµενες κλήσεις µετάδοσης. Έτσι, υλοποιείται σε χαµηλό επίπεδο ένα 

µοντέλο τύπου FCFS µε έναν ενεργό χρήστη στο σύστηµα. 

 

8.5.5  Τελικές προδιαγραφές 

Τα προβλήµατα που αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω αποτελούν σχεδιαστικούς 

περιορισµούς για την τελική εφαρµογή. Οι επιλογές που τελικά υιοθετήθηκαν στη 

σχεδίαση και την υλοποίηση περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

Το πρόγραµµα εξυπηρέτη είναι ένας επαναληπτικός εξυπηρέτης. Αποδέχεται έναν 

πελάτη, ο οποίος µπορεί να είναι είτε ένας τυπικός πελάτης, είτε αίτηση από κάποιο 

πρόγραµµα διαχείρισης. Στην περίπτωση που η αίτηση αποτελεί εντολή για τον ίδιο 

τον εξυπηρέτη, η αντίστοιχη λειτουργία εκτελείται άµεσα (από το κύριο πρόγραµµα 

του εξυπηρέτη) και τα αποτελέσµατα αποστέλλονται στο διαχειριστή. ∆ιαφορετικά, η 

αίτηση υποβάλλεται σε τυπική επεξεργασία πελάτη. 

Η κάθε αίτηση πελάτη γίνεται αποδεκτή µε την αποστολή (από µέρους του 

πελάτη) των στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη. Με βάση αυτά τα στοιχεία 

προσδιορίζεται το επίπεδο του χρήστη και η αντίστοιχη προτεραιότητα της διεργασίας 

επεξεργασίας της αίτησης. Στη συνέχεια, αφ’ όσον δεν εφαρµόζεται µοντέλο 

αναµονής λόγω των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν, ενεργοποιείται η διεργασία 

επεξεργασίας. Η διεργασία αυτή θέτει το κύριο πρόγραµµα του εξυπηρέτη σε 

αναµονή µέχρι να ολοκληρωθεί, µια και η µορφή και ο όγκος της επεξεργασίας δεν 

επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία πολλαπλών αιτήσεων. 

Η επεξεργασία της αίτησης ξεκινά µε την αναζήτηση της «ταυτότητας» της 

αίτησης (ακολουθία πρωτεϊνών και παράµετροι ανάλυσης) στην προσωρινή µνήµη 

αποθήκευσης. Αν η αίτηση βρεθεί, τα αποτελέσµατα αντιγράφονται και 

αποστέλλονται στον πελάτη, διαφορετικά η επεξεργασία γίνεται κανονικά, 

χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα προγράµµατα προεπεξεργασίας και πρόβλεψης. Τα 

αποτελέσµατα, αφού συγκεντρωθούν, µορφοποιούνται και αποστέλλονται µε τον 

κατάλληλο τρόπο (on-line ή/και µέσω email), ανάλογα µε την αντίστοιχη επιλογή του 

χρήστη. Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας τερµατίζει τη διεργασία, αποδεσµεύοντας 
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παράλληλα το κύριο πρόγραµµα του εξυπηρέτη, το οποίο επιστρέφει στην κατάσταση 

αναµονής νέας αίτησης. 

Η δροµολόγηση των διεργασιών επεξεργασίας των αιτήσεων γίνεται αυτόµατα σε 

χαµηλό επίπεδο από το ίδιο το σύστηµα, χρησιµοποιώντας αποκλειστικές 

αποθηκευόµενες στοιχειώδεις κλήσεις µετάδοσης. Με αυτό τον τρόπο η διαχείριση 

των πελατών γίνεται υιοθετώντας ένα µοντέλο τύπου FCFS µε µία ενεργή διεργασία 

επεξεργασίας σε κάθε χρονική στιγµή. Περιορισµοί σχετικά µε το µέγεθος της ουράς 

αναµονής (αποθήκευσης µηνυµάτων) εξαρτώνται αποκλειστικά από τις προδιαγραφές 

του ίδιου του συστήµατος και όχι από τη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Το πρόγραµµα πελάτη χρησιµοποιεί µία µόνο θύρα σύνδεσης, την οποία 

χρησιµοποιεί για να εγκαταστήσει µια σύνδεση συνόδου µε τον εξυπηρέτη, την οποία 

χρησιµοποιεί τόσο στη φάση αποδοχής της αίτησης (αναγνώριση του χρήστη), όσο 

και κατά την κύρια επεξεργασία. Πάντως, η εσωτερική λειτουργία του 

προγράµµατος-πελάτη είναι εντελώς διαφανής προς το χρήστη. 

 

8.6  ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το θέµα της ασφάλειας σε µια εφαρµογή περιλαµβάνει ζητήµατα αξιοπιστίας, 

ακεραιότητας και εµπιστευτικότητας των πληροφοριών, καθώς και ανοχής και 

ανάνηψης από σφάλµατα. Μερικά από αυτά αφορούν χαρακτηριστικά της ίδιας της 

εφαρµογής, ενώ άλλα υλοποιούνται από επίπεδα του λειτουργικού συστήµατος. 

Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια, ως σχεδιαστικές επιλογές 

κατά την ανάπτυξη και λειτουργία της εφαρµογής. 

Η αποκλειστική χρήση συνδέσεων συνόδων (sessions) εξασφαλίζει ως ένα βαθµό 

την ακεραιότητα και τη διαχείριση σφαλµάτων στις επικοινωνίες. Το πρόγραµµα της 

εφαρµογής είναι υπεύθυνο για την αντιµετώπιση των εξαιρέσεων κατά τις 

µεταδόσεις, όµως ζητήµατα χαµηλού επιπέδου όπως η σειριοποίηση των πακέτων 

µετάδοσης και ο έλεγχος σφαλµάτων γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Η εξασφάλιση της ακεραιότητας των µεταδόσεων σε επίπεδο συνδέσεων, όµως, 

δεν είναι αρκετό για την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας των µεταδιδόµενων 

πληροφοριών. Ακόµα και σε σύγχρονα τοπικά δίκτυα η παθητική ή ενεργητική 

υποκλοπή µεταδιδόµενων πληροφοριών, ακόµα και η τροποποίησή τους πριν 
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φτάσουν στον πραγµατικό παραλήπτη, αποτελεί υπαρκτό πρόβληµα, ιδιαίτερα 

σηµαντικό για ορισµένα είδη εφαρµογών. 

Επειδή το φυσικό επίπεδο του τοπικού δικτύου είναι δεδοµένο και µη προσβάσιµο 

στους επιµέρους χρήστες του συστήµατος, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο επίπεδο 

εφαρµογής και ιδιαίτερα σε τεχνικές κρυπτογράφησης. Η συγκεκριµένη εφαρµογή δε 

χαρακτηρίζεται από απαίτηση υψηλού βαθµού εµπιστευτικότητα. Θεωρητικά, κάθε 

χρήστης υποβάλλει τις αιτήσεις που τον ενδιαφέρουν και λαµβάνει τις αντίστοιχες 

απαντήσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση άλλων πελατών, αφού έτσι 

κι αλλιώς όλοι οι πελάτες µπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αίτηση. Εκτός 

ορισµένων ακραίων περιπτώσεων (ανάγκη τήρησης της εµπιστευτικότητας των 

αποτελεσµάτων από κάποια ανάλυση), η κρυπτογράφηση των δεδοµένων µετάδοσης 

κρίνεται περιττή. 

Επιπλέον, αφού η υποκλοπή σε περίπτωση αποστολής on-line ή µέσω email στα 

τοπικά δίκτυα είναι δυνατή, απαιτείται κρυπτοσύστηµα δευτέρου ή τρίτου επιπέδου 

κρυπτασφάλειας. Αυτό σηµαίνει πως απλές τεχνικές αντικατάστασης ή µετάθεσης δεν 

είναι αρκετές και θα πρέπει να υιοθετηθούν µέθοδοι µικτών συµµετρικών (DES) ή 

ασύµµετρων (RSA) κρυπτοσυστηµάτων για την κατασκευή ασφαλών πρωτοκόλλων, 

ψηφιακών υπογραφών και αυθεντικοποίηση ταυτότητας, στοιχεία που αυξάνουν 

αρκετά την πολυπλοκότητα και το κόστος (ανάπτυξη, λειτουργία) του λογισµικού της 

εφαρµογής. Οι -αρχικές- προδιαγραφές της συγκεκριµένης εφαρµογής δε 

δικαιολογούν την υιοθέτηση παρόµοιων µοντέλων στη σχεδίασή της, αν και 

µεταγενέστερες εκδόσεις του Java API (έκδοση 1.1+) προσφέρουν τη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ασφαλών πρωτοκόλλων µετάδοσης και κρυπτοσυστηµάτων σε 

χαµηλό επίπεδο (Java Security API).  

Ένα κρίσιµο σηµείο αποτελεί η διαβάθµιση των πελατών σε επίπεδα 

προτεραιότητας, το οποίο όµως υλοποιείται από βάση δεδοµένων στο τοπικό 

σύστηµα αρχείων του εξυπηρέτη, και µάλιστα χωρίς δυνατότητα on-line ενηµέρωσης. 

Έτσι, η ακεραιότητα του µηχανισµού διαβάθµισης είναι εξασφαλισµένος σε υψηλό 

βαθµό. 

Επίσης κρίσιµο σηµείο για την ασφάλεια είναι ο τρόπος διαχωρισµού των 

αιτήσεων σε εντολές διαχείρισης και δεδοµένα προς επεξεργασία. Η εφαρµογή 

χρησιµοποιεί, εκτός της ειδικής εσωτερικής δοµής των πακέτων µετάδοσης, δύο είδη 
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επικεφαλίδας (header), ένα για κάθε περίπτωση. Για τα δεδοµένα επεξεργασίας δεν 

υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα περιεχόµενα της επικεφαλίδας, µια και αφορούν 

στην τυπική λειτουργία του εξυπηρέτη. Στην περίπτωση, όµως, των εντολών 

διαχείρισης η σωστή µορφή της επικεφαλίδας δίνει πρόσβαση υψηλού επιπέδου στον 

εξυπηρέτη. Με αυτή την έννοια η επικεφαλίδα αποτελεί ένα είδος κωδικού 

πρόσβασης, ο οποίος καθορίζει την εγκυρότητα ή µη της εντολής. Έτσι, η µορφή και 

η εµπιστευτικότητα της επικεφαλίδας των εντολών διαχείρισης είναι σηµαντικά 

ζητήµατα για την ακεραιότητα και την οµαλή λειτουργία του εξυπηρέτη. Για αυτό το 

λόγο, άλλωστε, στον κώδικα του προγράµµατος του πελάτη δεν περιλαµβάνεται η 

αντίστοιχη κλάση όπου ορίζονται τα περιεχόµενα των επικεφαλίδων και των εντολών 

διαχείρισης (Messages.class). 

Ενώ ο έλεγχος πρόσβασης στον εξυπηρέτη κατά την εκτέλεση εξασφαλίζεται 

µέσω των επικεφαλίδων στα πακέτα µετάδοσης (εντολές διαχείρισης), τίθεται το θέµα 

ελέγχου της πρόσβασης εκτέλεσης της εφαρµογής. Θα πρέπει, δηλαδή, να 

επιβάλλεται έλεγχος σχετικά µε το ποιος ενηµερώνει το αρχείο καταχωρηµένων 

χρηστών, ποιος καθορίζει τις παραµέτρους λειτουργίας και ποιος ενεργοποιεί τον 

εξυπηρέτη. Ειδικότερα στην περίπτωση ενεργοποίησης του εξυπηρέτη, θα µπορούσε 

να εφαρµοστεί κάποια τεχνική ελέγχου της ταυτότητας του χρήστη-διαχειριστή, 

ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστηµα, όπως για παράδειγµα κάποιο αρχείο 

πρόσβασης τύπου ACL (Access Control List). 

Οι λόγοι για τη µη εφαρµογή παρόµοιας τεχνικής είναι δύο. Αφ’ ενός η επιβολή 

ελέγχων µόνο ως προς την πρόσβαση εκτέλεσης δεν καλύπτει τη γενικότερη ιδέα 

ταυτοποίησης του διαχειριστή της εφαρµογής, αφού σηµαντικά σηµεία όπως η 

διαµόρφωση των παραµέτρων λειτουργίας παραµένουν εκτός των ορίων του 

µηχανισµού. Αφ’ ετέρου ο χαρακτήρας ολόκληρης της εφαρµογής είναι να εκτελείται 

ως εφαρµογή επιπέδου χρήστη, όπως ακριβώς κάθε άλλη «τυπική» εφαρµογή. Κάθε 

χρήστης που έχει στη διάθεσή του το πρόγραµµα του εξυπηρέτη θεωρείται 

«διαπιστευµένος» για την εκτέλεσή του και τη διάθεση της υπηρεσίας σε άλλους 

χρήστες. Το ζήτηµα της ασφάλειας στην περίπτωση αυτή µεταφέρεται στη σωστή 

διανοµή και χρήση της εφαρµογής από τους χρήστες του συστήµατος, από το ίδιο το 

λειτουργικό σύστηµα, όπως συµβαίνει άλλωστε µε κάθε άλλη εφαρµογή. 
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8.7  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Είναι φανερό ότι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα στην απόδοση του 

προγράµµατος εξυπηρέτη είναι η χρησιµοποίηση εξωτερικών προγραµµάτων 

ανάλυσης των δεδοµένων των αιτήσεων. Εκτός του ότι οι διεργασίες επεξεργασίας 

δεσµεύονται από τον υψηλό χρόνο πρόσβασης στο τοπικό σύστηµα αρχείων και την 

έναρξη εξωτερικών διαδικασιών σηµαντικού φόρτου εργασίας, η εξάρτηση του 

κώδικα (Java) του εξυπηρέτη από προγράµµατα µε κώδικα µηχανής (native) 

καταστρέφει σχεδόν κάθε έννοια µεταφερσιµότητας της εφαρµογής. Επίσης, αν και η 

υλοποίηση του πακέτου ανάλυσης (NEURAL) σε ANSI C προσφέρει, βέβαια, 

σηµαντική ευελιξία σε αυτό τον τοµέα, εν τούτοις δεν αξιοποιεί κατάλληλα τις 

δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων (πολυεπεξεργασία, υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης και πρόσβασης στους πόρους του συστήµατος). Η 

συγκεκριµένη, µάλιστα, υλοποίηση, επιτρέπει την είσοδο των δεδοµένων από 

καθορισµένα αρχεία, χωρίς τη δυνατότητα διαφορετικής ή πολλαπλής εισόδου. 

Αποτέλεσµα είναι η υπερφόρτωση του τοπικού συστήµατος από την -έτσι κι αλλιώς- 

µεγάλου φόρτου εργασία και τη δέσµευση του εξυπηρέτη σε επαναληπτικό (όχι 

ταυτόχρονο) τρόπο λειτουργίας. 

Ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης της απόδοσης του προγράµµατος του εξυπηρέτη 

σε αυτό τον τοµέα είναι, φυσικά, η µεταφορά της διαδικασίας ανάλυσης της 

ακολουθίας από τα εξωτερικά προγράµµατα στο ίδιο το πρόγραµµα του εξυπηρέτη. 

Κάτι τέτοιο, βέβαια, προϋποθέτει τη µετατροπή ολόκληρου του κώδικα του πακέτου 

ανάλυσης NEURAL (ANSI C) σε κώδικα σε γλώσσα Java. Αν και η γλώσσα Java έχει 

πολλά κοινά σηµεία µε τη C, κυρίως όσο αφορά τις δοµές ελέγχου και µέρος του 

συντακτικού, παρόλα αυτά οι δύο γλώσσες είναι εντελώς διαφορετικές, µε κυριότερο 

σηµείο ασυµβατότητας τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Η µετατροπή του 

αρχικού κώδικα σε αντικειµενοστραφής γλώσσα συνήθως απαιτεί τη συγγραφή του 

προγράµµατος από την αρχή, µε βάση το σχέδιο λειτουργίας (∆Ρ∆, διαγράµµατα 

καταστάσεων, κτλ.). Επίσης, ένα σηµαντικό σηµείο ασυµβατότητας αποτελεί το 

γεγονός ότι το αρχικό πρόγραµµα δεν έχει κατασκευαστεί εν γένει ως εφαρµογή 

πολυεπεξεργαστικού συστήµατος. Για την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων 

υπολογιστικών συστηµάτων ο κώδικας του προγράµµατος πρέπει να προβλέπει τη 

χρησιµοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός πολυεπεξεργαστικού 
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περιβάλλοντος (πολλαπλά νήµατα ελέγχου, συγχρονισµός πρόσβασης, δια-

διεργασιακή επικοινωνία, κτλ.). 

Στην περίπτωση, πάντως, που κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιµο, η υλοποίηση 

ολόκληρου του πακέτου πρόβλεψης εν γένει ως τµήµα του εξυπηρέτη, τα 

πλεονεκτήµατα είναι πολλά. Εκτός της αποφυγής των καθυστερήσεων πρόσβασης σε 

«εξωτερικούς» πόρους (αρχεία, διεργασίες), ο εξ’ αρχής προγραµµατισµός για 

πολυεπεξεργαστικό περιβάλλον λειτουργίας προσφέρει τη δυνατότητα 

αποδοτικότερης επεξεργασίας κάθε αίτησης και παράλληλα την ταυτόχρονη 

επεξεργασία πολλαπλών αιτήσεων (ως νήµατα ελέγχου της ίδιας διεργασίας). Επίσης, 

µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η µεταφερσιµότητα της εφαρµογής, µια και όλα τα 

επιµέρους τµήµατα του κώδικα είναι γραµµένα σε γλώσσα Java. 

Ειδικά για το συγκεκριµένο είδος εφαρµογής, την υλοποίηση δηλαδή τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων, οι δυνατότητες παράλληλης ή/και κατανεµηµένης λειτουργίας 

των επιµέρους τµηµάτων επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Η γλώσσα Java 

προσφέρει τα απαραίτητα µέσα για την κατασκευή ενός πολύπλοκου µοντέλου 

εκτέλεσης της διεργασίας ανάλυσης διαµέσου νευρωνικών δικτύων. 

Η χρησιµοποίηση πολλαπλών νηµάτων ελέγχου µε δυνατότητα επικοινωνίας 

µεταξύ τους και πρόσβαση σε κοινά δεδοµένα, µπορούν να διαχωρίσουν το 

νευρωνικό δίκτυο σε τµήµατα που εκτελούνται ανεξάρτητα (για παράδειγµα οι 

νευρώνες ενός επιπέδου του δικτύου). Η δυνατότητα αυτή προσδίδει στη διεργασία 

τον πραγµατικά παράλληλο τρόπο λειτουργίας των νευρωνικών δικτύων, ιδιαίτερα σε 

πολυεπεξεργαστικά συστήµατα (όχι διαµοιρασµού χρόνου). 

Το µοντέλο αυτό µπορεί να επεκταθεί, συνδυάζοντας την κατανοµή του φόρτου 

εργασίας µε τις δυνατότητες δικτυακής επικοινωνίας µεταξύ των µηχανηµάτων στο 

τοπικό δίκτυο. Τµηµατοποιώντας τη διαδικασία ανάλυσης περαιτέρω σε ανεξάρτητες 

µονάδες επεξεργασίας, είναι δυνατό ολήκληρο το νευρωνικό δίκτυο να κατανεµηθεί 

οµοιόµορφα στα µηχανήµατα του τοπικού υποδικτύου. Το µοντέλο αυτό, βέβαια, 

αποτελεί εν γένει ένα κατανεµηµένο σύστηµα επεξεργασίας που δεν εµπίπτει στα 

όρια του απλού µοντέλου πελάτη-εξυπηρέτη, όµως µε τη χρησιµοποίηση εξελιγµένων 

τεχνικών προγραµµατισµού, όπως RMI (Remote Method Invocation), της γλώσσας 

Java, το µοντέλο καθίσταται άµεσα υλοποιήσιµο. 
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Το τµήµα της επεξεργασίας της αίτησης δεν καλύπτει, φυσικά, ολόκληρο το 

στάδιο της επεξεργασίας. Παρόλα αυτά, αποτελεί τον σηµαντικότερο ίσως παράγοντα 

σχετικά µε την απόδοση της εφαρµογής. Η προσπάθεια βελτιστοποίησης της 

συγκεκριµένης φάσης της επεξεργασίας προσφέρει σηµαντικότατη αύξηση της 

απόδοσης του εξυπηρέτη και της αξιοποίησης του περιβάλλοντος επεξεργασίας στο 

τοπικό σύστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9 
 

Τεχνική Αναφορά 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται διάφορες πληροφορίες όσο αφορά σε τεχνικά 

ζητήµατα σχεδίασης, υλοποίησης και χρήσης της εφαρµογής. Τα ζητήµατα αυτά 

αναφέρονται κυρίως για λόγους πληρότητας, ενώ ταυτόχρονα δίνονται χρήσιµες 

πληροφορίες σχετικά µε πρακτικά ζητήµατα. 

 

9.1  ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

9.1.1  Υπολογιστικά συστήµατα 

Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε παράλληλα σε δύο υπολογιστικές πλατφόρµες. 

Ένα αρκετά µεγάλο τµήµα της φάσης υλοποίησης (κωδικοποίησης του 

προγράµµατος) πραγµατοποιήθηκε στα Εργαστήρια του Τµήµατος Πληροφορικής 

του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σε τοπικό δίκτυο σταθµών εργασίας Sun. Το 

υπόλοιπο τµήµα της φάσης υλοποίησης πραγµατοποιήθηκε σε σύστηµα προσωπικού 

υπολογιστή (PC) µε δυναµική δικτυακή σύνδεση (dial-up networking). 

 

•Υπολογιστικά συστήµατα ανάπτυξης: 

1.  SunSPARC-station/4 (sun4m sparc SUNW) µε 

λειτουργικό SunOS ver. 5.5.1 (Generic) και Solaris 2.4 (X 

Window System, CDE version 1.0.2). 
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2.  IBM-PC Compatible (amd486DX2/100 intel comp.) µε 

λειτουργικό Microsoft Windows 95 (και MS-DOS 7.0). 

 

•Υπολογιστικά συστήµατα δοκιµής: 

1.  SunSPARC-station/4 (sun4m sparc SUNW) µε 

λειτουργικό SunOS ver. 5.5.1 (Generic) και Solaris 2.4 

(XWindow System, CDE version 1.0.2). 

2.  IBM-PC Compatible (amd486DX2/100 intel comp.) µε 

λειτουργικό Microsoft Windows 95 (και MS-DOS 7.0). 

 

9.1.2  Πακέτα λογισµικού 

Ως πακέτο λογισµικού ανάπτυξης και συγγραφής του κώδικα της εφαρµογής 

χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το πακέτο Java Development Kit της Sun 

Microsystems, ενώ για τη µεταγλώττιση των προγραµµάτων του πακέτου NEURAL 

χρησιµοποιήθηκαν, για λόγους συµβατότητας, υλοποιήσεις του GNU C Compiler για 

τα αντίστοιχα συστήµατα ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, λόγω της διαφορετικής 

αρχιτεκτονικής και λειτουργίας των λειτουργικών συστηµάτων, η χρήση 

διαφορετικών βοηθητικών προγραµµάτων κατά το στάδιο ανάπτυξης ήταν 

επιβεβληµένη. 

Τα προγράµµατα Web browsers χρησιµοποιήθηκαν κυρίως κατά το στάδιο 

δοκιµής και τεκµηρίωσης της εφαρµογής, ενώ κατά το στάδιο ανάπτυξης 

χρησιµοποιήθηκε κυρίως το πρόγραµµα Appletviewer που περιλαµβάνεται στο 

πακέτο JDK. Ο κύριος λόγος αυτής της επιλογής ήταν η ανάγκη απόλυτης 

συµβατότητας όσο αφορά στην υποστήριξη Java applets, µια και οι δύο εµπορικοί 

browsers (Netscape Navigator και Microsoft Internet Explorer) παρουσιάζουν 

ορισµένες διαφορές στον τοµέα αυτό. Παρόλα αυτά, για την αξιολόγηση της τελικής 

εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν και τα δύο προγράµµατα, µια και καλύπτουν το 

σύνολο σχεδόν χρήσης Web browsers στο Internet σήµερα. 

 

•Πακέτα λογισµικού ανάπτυξης: 
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1.  Java Development Toolkit, έκδοση 1.0.2 για συστήµατα 

Sun/Solaris. 

2.  Java Development Toolkit, έκδοση 1.0.2 για συστήµατα 

PC/Windows95. 

3.  Microsoft Visual J++, έκδοση 1.0 για συστήµατα 

PC/Windows95. 

4.  Sun’s Java Workshop, έκδοση 1.0 για συστήµατα 

Sun/Solaris. 

5.  Sun’s Standard C Compiler, SunOS-5.5.1/Solaris 2.4 για 

συστήµατα Sun/Solaris. 

6.  GNU C Compiler, πακέτο για συστήµατα Sun/Solaris. 

7.  GNU C Compiler, πακέτο για συστήµατα PC/MS-DOS. 

8.  Borland C++, έκδοση 3.0 για συστήµατα PC/MS-DOS. 

 

•Πακέτα λογισµικού δοκιµής: 

1.  Netscape Navigator, έκδοση 3.01 για συστήµατα 

Sun/Solaris. 

2.  Netscape Navigator, έκδοση 2.02 για συστήµατα 

PC/Windows95. 

3.  Microsoft Internet Explorer, έκδοση 3.0 για συστήµατα 

PC/Windows95. 

 

9.2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πρόγραµµα του εξυπηρέτη µπορεί να εκτελείται σε επίπεδο απλού χρήστη. 

Αυτό σηµαίνει πως η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του εξυπηρέτη µπορεί να γίνει 

από οποιοδήποτε χρήστη του τοπικού συστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι στο 

µηχάνηµα εγκατάστασης λειτουργεί επίσης κάποιος Web server για τη διάθεση των 
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WWW σελίδων του προγράµµατος του πελάτη σε κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη. 

Επίσης, η επιλογή του αριθµού τοπικής θύρας που θα χρησιµοποιεί ο εξυπηρέτης 

πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις (conflicts) µε άλλα 

προγράµµατα που πιθανόν χρησιµοποιούν την ίδια θύρα. Πάντως οι απαιτήσεις του 

προγράµµατος ανάλυσης (NEURAL) οδηγεί στην εγκατάσταση της εφαρµογής σε 

κάποιο σχετικά ισχυρό σταθµό εργασίας ή σε κάποιο µέτριας ισχύος σταθµό µε 

χαµηλό φόρτο εργασίας. 

Η τρέχουσα έκδοση του εξυπηρέτη της εφαρµογής δεν υλοποιεί ειδική ουρά 

αναµονής για τις εισερχόµενες αιτήσεις, κάτι που σηµαίνει πως τη λειτουργία αυτή 

επωµίζεται το ίδιο το λειτουργικό σύστηµα. Πάντως, οι βιβλιοθήκες ρουτινών 

επικοινωνίας χαµηλού επιπέδου και στα δύο συστήµατα ανάπτυξης και δοκιµής 

(Sun/Solaris και PC/Windows95) υλοποιούνται ως αποκλειστικές αποθηκευόµενες. 

Έτσι, η εκτέλεση του προγράµµατος µέσω του περιβάλλοντος εκτέλεσης Java (Java 

interpreter) του πακέτου JDK γίνεται ουσιαστικά µε τη χρήση µιας FCFS ουράς 

αναµονής χαµηλού επιπέδου (λειτουργικό σύστηµα), τα χαρακτηριστικά της οποίας 

εξαρτώνται από την εκάστοτε υλοποίηση των βιβλιοθηκών ρουτινών επικοινωνίας 

στο κάθε σύστηµα. 

Για την εκτέλεση του προγράµµατος του εξυπηρέτη απαιτείται το πρόγραµµα Java 

interpreter που περιλαµβάνεται στο πακέτο ανάπτυξης JDK (ή κάποια απόλυτα 

συµβατή έκδοση, όπως ο Java interpreter του πακέτου Visual J++ της Microsoft). 

Ειδικά στην περίπτωση άµεσης υποστήριξης (µηχανήµατα µε JavaVM επεξεργαστή ή 

συνεπεξεργαστή, όπως οι picoJAVA, microJAVA και UltraJAVA) ή εξοµοίωσης του 

-αυτόνοµου- λειτουργικού συστήµατος JavaOSTM το περιβάλλον εκτέλεσης Java 

υλοποιείται σε χαµηλό επίπεδο. Επειδή για την εκτέλεση χρησιµοποιούνται µόνο οι 

run-time βιβλιοθήκες κλάσεων και το σύνολο του πακέτου JDK, η Sun προσφέρει ένα 

ελάχιστο πακέτο λογισµικού για την εκτέλεση των Java εφαρµογών. Το πακέτο αυτό 

ονοµάζεται Java Runtime Environment (JRE 1.1.3) και είναι εντελώς συµβατό µε το 

πακέτο JDK, χωρίς όµως να περιλαµβάνει τα εργαλεία ανάπτυξης όπως Java 

compiler, debugger, κτλ. 
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9.3  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ολόκληρη η εφαρµογή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ως πειραµατική µελέτη 

πάνω στην κατασκευή ενός on-line συστήµατος εξυπηρέτησης αιτήσεων, 

χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της γλώσσας προγραµµατισµού Java και στα 

πλαίσια του World Wide Web. Αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια υλοποίησης µιας 

αξιόπιστης και εύχρηστης υπηρεσίας ανάλυσης ακολουθιών DNA και πρόβλεψης 

γονιδίων µέσα σε αυτές, εργαλείο χρήσιµο για τους ερευνητές στους τοµείς της 

Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής Μηχανικής σε ολόκληρο τον κόσµο. 

 

Απαιτήσεις εκτέλεσης • Πρόγραµµα εξυπηρέτη: 50KB στο περιβάλλον 

εκτέλεσης Java. 

• Πρόγραµµα πελάτη (applet): 50ΚΒ στο 

περιβάλλον εκτέλεσης του Web browser. 

Μέγεθος κώδικα (σύνολο) • (Χωρίς τον κώδικα του Πακέτου NEURAL) 

Περίπου 6000 γραµµές κώδικα σε Java και άλλες 

500 γραµµές κώδικα προγραµµάτων σε C, HTML 

σελίδων και scripts συστήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 

 

 

Το παράρτηµα αυτό περιλαµβάνει τα ∆ιαγράµµατα Ροής ∆εδοµένων (∆Ρ∆) 

ολόκληρου του συστήµατος της εφαρµογής. Αποτελεί την τυποποιηµένη περιγραφή 

του τρόπου λειτουργίας και της αλληλεπίδρασης της εφαρµογής µε το περιβάλλον, σε 

επίπεδο ροών δεδοµένων. Τα διαγράµµατα ροής δεδοµένων αποτελούν έναν από τις 

τυποποιηµένες µορφές περιγραφής συστηµάτων στον τοµέα της Τεχνολογίας 

Λογισµικού. 
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-0 
∆ιάγραµµα περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακολουθία πρωτεϊνών
(είσοδος χρήστη)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Πρόβλεψη
κατηγοριοποίησης
σε κλάσεις γονιδίων
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1 
∆ιάγραµµα πρώτου επιπέδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρµογή
Πελάτης

1.1

INTERNET
αίτηση χρήστη

πρόβλεψη συστήµατος

αίτηση

πρόβλεψη

Εφαρµογή
Εξυπηρέτης

1.2

αίτηση

πρόβλεψη

διαχείριση
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.1 
∆ιάγραµµα πελάτη πρώτου επιπέδου 
 
 
 
 
 
 

Εφαρµογή
Πελάτης

1.1.1
INTERNET

αίτηση χρήστη

πρόβλεψη συστήµατος

αίτηση

πρόβλεψη
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.1.1 
Γενικό διάγραµµα πελάτη 

INTERNET

Έλεγχος
δεδοµένων
εισόδου
1.1.1.1

Μετάδοση
αίτησης
1.1.1.2

Λήψη
απάντησης

1.1.1.3

Παρουσίαση
απάντησης

1.1.1.4

Μηνύµατα
λάθους

Μηνύµατα
προόδου

Μηνύµατα
προόδου

Αίτηση
χρήστη

Πληροφορίες
δικτύου

Επικυρωµένα
δεδοµένα

∆εδοµένα
αίτησης

∆εδοµένα
πρόβλεψης

Αποτελέσµατα

Πρόβλεψη
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.1.1.1 
Πελάτης: Έλεγχος δεδοµένων εισόδου 
 
 

Επίπεδο
διασύνδεσης
χρήστη (GUI)

1.1.1.1.α

Έλεγχος
πληρότητας
αίτησης
1.1.1.1.β

Μηνύµατα
λάθους

Αίτηση
χρήστη

∆εδοµένα
αίτησης

Επικυρωµένη
αίτηση

Έλεγχος
εγκυρότητας
ακολουθίας

1.1.1.1.γ

Μηνύµατα
λάθους

Έγκυρη
αίτηση  



ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

- 187 - 

Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.1.1.2 
Πελάτης: Μετάδοση αίτησης 
 
 
 
 

INTERNET

Αρχικοποίηση
σύνδεσης
1.1.1.2.α

Μετάδοση
δεδοµένων
1.1.1.2.γ

Μηνύµατα
προόδου

Μηνύµατα
προόδου

Πληροφορίες
δικτύου

∆εδοµένα
µετάδοσης

Socket
request

Socket
accept

Socket
send

Μορφοποίηση
δεδοµένων
1.1.1.2.β

Επικυρωµένη
αίτηση
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.1.1.3 
Πελάτης: Λήψη απάντησης 
 
 
 

INTERNET

Αναµονή
απάντησης
1.1.1.3.α

Λήψη
δεδοµένων
1.1.1.3.β

Μηνύµατα
προόδου

Μηνύµατα
λάθους

∆εδοµένα
µετάδοσης

Socket
receive

Socket
close

Επεξεργασία
δεδοµένων
µετάδοσης
1.1.1.3.γ

Απάντηση ∆εδοµένα
απάντησης
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.1.1.4 
Πελάτης: Παρουσίαση απάντησης 
 
 
 

Μορφοποίηση
δεδοµένων
πρόβλεψης
1.1.1.4.α

Παρουσίαση
δεδοµένων
πρόβλεψης
1.1.1.4.β

Μηνύµατα
λάθους

Απάντηση

∆εδοµένα
παρουσίασης

∆εδοµένα
εξόδου

Επίπεδο
διασύνδεσης
χρήστη (GUI)

1.1.1.4.γ

Πρόβλεψη  
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2 
∆ιάγραµµα εξυπηρέτη πρώτου επιπέδου 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρµογή
Εξυπηρέτης

1.2.1
INTERNET

διαχείριση
αίτηση

πρόβλεψη
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2.1 
Εξυπηρέτης: Έναρξη, λειτουργία, κλείσιµο 
 
 
 

INTERNET
Εξυπηρέτηση
αιτήσεων

1.2.1.2

Εγγραφή
παραµέτρων
λειτουργίας

1.2.1.3

Αρχείο διαµόρφωσης

Ανάγνωση
παραµέτρων
λειτουργίας

1.2.1.1

Αρχικές
παράµετροι

Αίτηση

Απάντηση

Τελικές
παράµετροιΤελική

διαµόρφωση

Αρχική
διαµόρφωση

∆ιαχείριση
εξυπηρέτη

∆ιαχείριση
παραµέτρων
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2.1.1 
Εξυπηρέτης: ∆ιαδικασία έναρξης 
 
 

Επεξεργασία
δεδοµένων
διαµόρφωσης

1.2.1.1.β

Εγγραφή
παραµέτρων
λειτουργίας

1.2.1.1.γ

∆οµές παραµέτρων

Ανάγνωση
αρχείου

διαµόρφωσης
1.2.1.1.α

Αρχική
διαµόρφωση

Αρχείο διαµόρφωσης

∆εδοµένα
διαµόρφωσης

Τιµές
παραµέτρων

Παράµετροι
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2.1.2 
Εξυπηρέτης: ∆ιαδικασία λειτουργίας 
 
 

Αναµονή νέου
πελάτη

1.2.1.2.β

Καταχώρηση
πελάτη

1.2.1.2.γ

Αρχικοποίηση
εξυπηρέτη
1.2.1.2.α

Παράµετροι

∆οµές παραµέτρων

Παράµετροι
σύνδεσης

Σύνδεση
(νέου) πελάτη

«Κενή»
σύνδεση

Εξυπηρέτηση
πελάτη

1.2.1.2.δ

Μητρώο
πελάτη

«Κενή»
σύνδεση

∆ιαδικασία
τερµατισµού
εξυπηρέτη
1.2.1.2.ε

Σήµα
τερµατισµού
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2.1.2.β 
Εξυπηρέτης: Αναµονή νέου πελάτη 
 
 
 
 
 
 

Αναµονή νέου
πελάτη

1.2.1.2.β.1

∆έσµευση
διαθέσιµης
σύνδεσης
1.2.1.2.β.2

Socket
listen

Νέο socket

Σύνδεση
πελάτη

«Κενή»
σύνδεση

INTERNET

Socket
accept
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2.1.2.γ 
Εξυπηρέτης: Καταχώρηση πελάτη 
 
 
 
 
 
 
 

Αναζήτηση
παραµέτρων
πελάτη

1.2.1.2.γ.1

Αρχείο πελατών

Σύνδεση
πελάτη

Κατασκευή
µητρώου
πελάτη

1.2.1.2.γ.2
Εγγραφή
πελάτη

Παράµετροι
πελάτη Μητρώο

πελάτη
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2.1.2.δ 
Εξυπηρέτης: Εξυπηρέτηση πελάτη 
 

Λήψη αίτησης
πελάτη

1.2.1.2.δ.1

Αποστολή
απάντησης
1.2.1.2.δ.7

Socket
receive

Μηνύµατα
λάθους

Μητρώο
πελάτη

INTERNET

Επεξεργασία
δεδοµένων
αίτησης

1.2.1.2.δ.2

∆εδοµένα
αίτησης

Μηνύµατα
λάθους

Εγγραφή
αρχείων
εισόδου

1.2.1.2.δ.3

Ανάγνωση
αρχείων
εισόδου

1.2.1.2.δ.5

Μορφοποίηση
δεδοµένων
απάντησης
1.2.1.2.δ.6

Socket
send

Socket
close

∆εδοµένα
απάντησης

Αίτηση

Απάντηση

Εκτέλεση
διεργασίας
πρόβλεψης
1.2.1.2.δ.4

Είσοδος

Έξοδος

Αρχεία εκτέλεσης

Ακολουθία Ανάλυση

Ανάλυση
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Σχεδιάγραµµα Συστήµατος: ∆Ρ∆-1.2.1.3 
Εξυπηρέτης: ∆ιαδικασία τερµατισµού 
 
 

Μορφοποίηση
δεδοµένων
διαµόρφωσης

1.2.1.3.β

Εγγραφή
αρχείου

διαµόρφωσης
1.2.1.3.γ

Αρχείο διαµόρφωσης

Ανάγνωση
παραµέτρων
λειτουργίας

1.2.1.3.α

Παράµετροι

∆οµές παραµέτρων

Τιµές
παραµέτρων

∆εδοµένα
διαµόρφωσης

Τελική
διαµόρφωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 

 

 

Το παράρτηµα αυτό περιλαµβάνει τα Ιεραρχικά ∆ιαγράµµατα Αντικειµένων της 

εφαρµογής. Στα διαγράµµατα αυτά παρουσιάζονται, εκτός των κλάσεων, και τα 

αρχεία ή προγράµµατα που χρησιµοποιούνται στο πακέτο, καθώς και οι συσχετίσεις 

µεταξύ τους. Ο τρόπος αυτός περιγραφής δεν είναι απόλυτα τυποποιηµένος, όπως τα 

αντίστοιχα Ιεραρχικά ∆ιαγράµµατα Κλάσεων, µια και περιλαµβάνει αντικείµενα 

διαφορετικών τύπων (όχι µόνο τις κλάσεις της πρωτότυπης βιβλιοθήκης). Παρόλα 

αυτά, είναι κατάλληλος για την απλουστευµένη παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας 

όλων των επιµέρους τµηµάτων του πακέτου. Μαζί µε τα ∆ιαγράµµατα Ροής 

∆εδοµένων, αποτελούν µια πλήρη διαγραµµατική τεκµηρίωση του λογισµικού της 

εφαρµογής. 
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Ιεραρχικό διάγραµµα αντικειµένων 

∆ιάγραµµα 1: Πρόγραµµα-πελάτης 
 

 

 

HTMLLinkButton.class

index.html

CliMain.class

LoadClient.html

DataProfile.class

ProteinChars.class

DelimitChars.class

calls

contains

contains

contains

contains

contains
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Ιεραρχικό διάγραµµα αντικειµένων 

∆ιάγραµµα 2α: Πρόγραµµα-εξυπηρέτης, διεργασία επεξεργασίας αίτησης 
 

 

DataProfile.class

CliProcess.class

rmail

extends

PredProfile.class

CliRegistry.class

neural

RunDPred.bat

RunDPred.exe

contains

contains

calls

calls
calls

calls
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Ιεραρχικό διάγραµµα αντικειµένων 

∆ιάγραµµα 2β: Πρόγραµµα-εξυπηρέτης, υποσυστήµατα υποστήριξης 
 

 

 

ObjectList.class

ClientQueue.classextends

ObjectQueue.class

ProfileCache.class

Priorities.class

ObjectPQueue.class

contains

UserDatabase.class

SvrMain.class

extends

extends contains

contains

contains
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Ιεραρχικό διάγραµµα αντικειµένων 

∆ιάγραµµα 2γ: Πρόγραµµα-εξυπηρέτης, κύρια διεργασία 
 

 

 

CliProcess.class Messages.class

ProfileCache.class

SvrConfig.class

UserDatabase.class

ClientQueue.class

users.DB

SvrMain.class

contains

contains

SvrMain.cfg SvrMain.log

usesusesuses

contains

contains

contains

contains
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Ιεραρχικό διάγραµµα αντικειµένων 

∆ιάγραµµα 3α: Πρόγραµµα διαχείρισης 
 

 

Messages.class RemoteSMan.class
contains

 

 

 

 

 

Ιεραρχικό διάγραµµα αντικειµένων 

∆ιάγραµµα 3β: Πρόγραµµα διαχείρισης, γενικευµένο 
 

 

RemoteMan.class
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Η παρακάτω αναφορά περιλαµβάνει τη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε, τόσο 

για τη συγγραφή της εργασίας, όσο και κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής. Επίσης, 

υπάρχουν αναφορές σε άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης, όπως ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις ιδρυµάτων, παρόµοια πακέτα λογισµικού, κτλ. 
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Στο τµήµα αυτό αναφέρονται οι διάφορες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης οι 

οποίες χρησιµοποιήθηκαν σε κάποια φάση ανάπτυξης της εφαρµογής ή για τη 

συγγραφή της -γραπτής- εργασίας. Η αναφορά στα συγκεκριµένα ηλεκτρονικά 

κέντρα (βιβλιοθήκες, εταιρίες, κτλ.) αφορούν στις τρέχουσες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις τους, όπως αυτές έχουν οριστεί και χρησιµοποιούνται σήµερα, ενώ 

µπορεί να αλλάξουν µε την πάροδο του χρόνου. 

 

 

[Ε01] «LBNL Human Genome Center» 

Lawrence Berkeley National Laboratory - Human Genome Center 

http://www-hgc.lbl.gov 

  

[E02] «Maize Genome Database WWW Server» 

Maize Genome Database Project 

http://www.agron.missouri.edu 

  

[E03] «The PredictProtein server» 

European Molecular Biology Laboratory 

http://www.embl-heidelberg.de/predictprotein/predictprotein.html 

  

[E04] «GRAIL - Gene Recognition Analysis Internet Link» 

Oak Ridge National Laboratory - Computational Sciences 

http://www.ornl.gov/ornl94/computational.html 

  

[E05] «Eugenides Foundation on the WWW» 

Ευγενίδιο Ίδρυµα - ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 

http://www.eugenides_found.edu.gr 

  

[E06] «Sun Microsystems» 

Sun Microsystems, Inc. - Palo Alto, USA 

http://www.sun.com 

  

[E07] «Free On-line Documentation for Sun Products» 
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Sun Microsystems, Inc. - Palo Alto, USA 

http://docs.sun.com 

  

[E08] «Java Computing» 

Sun Microsystems, Inc. - Palo Alto, USA 

http://java.sun.com 
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TRADEMARKS 

 

SunOS, Solaris, SPARCstation-4 είναι σήµατα κατατεθέντα της Sun Microsystems 
Computer Corporation. 

IBM-PC είναι σήµα κατατεθέν της IBM Corporation. 

MS-DOS, MS-Windows95 είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. 

Java Development Kit (JDK), Appletviewer, HotJava, Java Workshop είναι σήµατα 
κατατεθέντα της Sun Microsystems Computer Corporation. 

MS-Visual J++ είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. 

Netscape Navigator είναι σήµα κατατεθέν της Netscape Corporation. 

MS Internet Explorer (MS-IExplorer) είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. 

Borland C++ είναι σήµα κατατεθέν της Borland International Inc. 

PicoJAVA, microJAVA, UltraJAVA, JavaOS, Java Runtime Environment (JRE) είναι 
σήµατα κατατεθέντα της Sun Microsystems Computer Corporation. 
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