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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Τα τελευταία χρόνια ο ρυθµός εξάπλωσης του παγκόσµιου ιστού και το µέγεθος των 

δεδοµένων που προσφέρει αυτό, είναι πραγµατικά ένα εντυπωσιακό φαινόµενο. 

Παράλληλα µε αυτή την ραγδαία ανάπτυξη όλο και περισσότερες είναι οι συσκευές που 

βγαίνουν στην αγορά και έχουν την δυνατότητα να προσπελαύνουν τα δεδοµένα αυτά. 

Έτσι, τώρα πλέον δεν είναι µόνο οι παραδοσιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου 

που αναζητούν την πληροφορία στο διαδίκτυο αλλά επιπλέον και άλλες µικρότερες 

φορητές συσκευές όπως είναι οι υπολογιστές παλάµης και τα κινητά τηλέφωνα. Οι 

φορητές συσκευές είναι προηγµένες και παρότι προσφέρουν αρκετές δυνατότητες όσο 

αφορά την λειτουργικότητα τους, υστερούν σε βασικά πράγµατα όπως είναι το µέγεθος 

της οθόνης, η ισχύς του επεξεργαστή, ο αποθηκευτικός χώρος και το αργό (ασύρµατο 

συνήθως) δίκτυο µε το οποίο συνδέονται στο διαδίκτυο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την 

ανάγκη δηµιουργίας ξεχωριστού περιεχόµενου κατάλληλο για αυτές τις φορητές 

συσκευές (σελίδες και πολυµεσικά δεδοµένα σε κατάλληλο τύπο και µέγεθος) αλλά και 

ενός πλαισίου που θα καθορίζει τον τρόπο που οι φορητές συσκευές θα επικοινωνούν και 

θα λαµβάνουν δεδοµένα από τους εξυπηρετητές. Για την τη λύση αυτού του 

προβλήµατος έχουν δοκιµαστεί κατά καιρούς διάφορες τεχνικές όπως η προσωρινή 

αποθήκευση δεδοµένων σε ενδιάµεσους κόµβους (proxies) σε συνδυασµό µε τεχνικές 

πρόβλεψης (prefetching) δεδοµένων και τεχνικές συµπίεσης των µεταφερόµενων 
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δεδοµένων. Το πρωτόκολλο CC/PP [1] στοχεύει στην δηµιουργία ενός κοινά αποδεκτού 

πλαισίου ορίζοντας ένα σύνολο από χαρακτηριστικά συσκευών µε περιορισµένες 

δυνατότητες πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η µετατροπή των δεδοµένων σε κατάλληλη 

µορφή σύµφωνα µε την πληροφορία που περιγράφει το πρωτόκολλο. Για να 

πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει ο κάθε εξυπηρετητής (ενδιάµεσος ή τελικός) να 

γνωρίζει το είδος, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της συσκευής που ζητάει τα 

δεδοµένα ώστε αυτά να µετατραπούν κατάλληλα. Εµείς προτείνουµε διάφορες 

αρχιτεκτονικές που βασίζονται στην χρήση του πρωτοκόλλου CC/PP και περιλαµβάνουν 

τεχνικές µετατροπής δεδοµένων σε ενδιάµεσους ή τελικούς εξυπηρετητές ώστε όλα αυτά 

να οδηγήσουν στην δηµιουργία ενός κοινού διαδίκτυου (Internet) και να αποτρέψουν την 

διάσπασή του. Επιπλέον, παρουσιάζουµε µια πλατφόρµα που χρησιµοποιεί τεχνικές και 

πρωτόκολλα µετάδοσης πολυµεσικών δεδοµένων πραγµατικού χρόνου σε φορητές 

συσκευές. 
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Abstract 

 
 Over the last years, the spread of World Wide Web and the size of the content it 

delivers is an undoubtedly impressing phenomenon. In parallel with the fast development 

of web, more and more devices that are able to access the web content emerge. The age 

where only home computers could access the Internet has passed as portable devices, like 

palmtops and cell phones, deliver the same capabilities. Although mobile devices offer 

extended functionality, they present some limiting characteristics like small screen size, 

slow processor, little storage and low connectivity to the Internet. These limitations drive 

the need for generation of content suitable for these devices (pages and multimedia in the 

proper format and size) and a framework that defines the way these devices communicate 

and receive content from the servers. Towards this direction, a number of proposed 

techniques have been tested, like the temporary caching in intermediate nodes (proxies) 

combined with prefetching and compression techniques.  

 The CC/PP protocol aims at the creation of a universally acceptable framework 

by defining a set of characteristics, upon which relies the transcoding of the data in the 

proper format. In order to implement this transcoding each server (final or intermediate) 

should know the characteristics and the capabilities of the device which puts the request. 

In this thesis, we propose a number of architectures based on CC/PP that include 
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transcoding techniques on the server side, aiming at a unified World Wide Web. 

Additionally, a platform that implements streaming techniques and protocols for 

transferring multimedia content to mobile devices is demonstrated. 
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1 Εισαγωγή 
 
 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι υπολογιστές γραφείου ήτανε και οι µόνες «συσκευές» που 

γνώριζαν το διαδίκτυο και συνδέονταν σε αυτό. Ο παγκόσµιος ιστός και τα δεδοµένα που 

διακινούνται σε αυτόν όπως τα γνωρίζουµε µέχρι σήµερα έχουν δηµιουργηθεί και 

προορίζονται κυρίως για αυτές τις «συσκευές» που έχουν  υψηλές δυνατότητες ως προς 

την ισχύ του επεξεργαστή, τον αποθηκευτικό χώρο, την ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων, 

την απεικόνιση και αναπαραγωγή τους. Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστηµα όλο και 

περισσότερες είναι οι φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, PDA’s, κτλ..) που βγαίνουν 

στην αγορά και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και προσπέλασης της 

πληροφορίας που υπάρχει σε αυτό. Αυτές οι συσκευές έχουν περιορισµένες δυνατότητες 

σε σχέση µε αυτές ενός υπολογιστή γραφείου. Συνήθως διαθέτουν µικρό αποθηκευτικό 

χώρο (µνήµη), οθόνες µικρών διαστάσεων και ασύρµατες συνδέσεις χαµηλής 

χωρητικότητας. Επιπλέον, συσκευές όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα δεν έχουν την 

δυνατότητα απεικόνισης και αναπαραγωγής όλων των τύπων αρχείων εικόνας, ήχου και 

κινούµενης εικόνας. Συγκεκριµένα, για την αναπαραγωγή δεδοµένων που απαιτούν 

υψηλή χωρητικότητα στο δίκτυο διασύνδεσης και µεγάλο αποθηκευτικό χώρο 

χρησιµοποιούνται νέα πρωτόκολλα για τη µετάδοση τους που βασίζονται στη µετάδοση 

συνεχόµενης ροής πακέτων (video και audio streaming) σύµφωνα µε τα 3GPP [2] και 

3GPP2 [3] πρότυπα. Όλα αυτά θέτουν σοβαρούς περιορισµούς ως προς την δυνατότητα 

πρόσβασης στο µεγαλύτερο µέρος των δεδοµένων που διακινούνται στο διαδίκτυο. 

Οι φορητές συσκευές περιορισµένων δυνατοτήτων θα πρέπει να λαµβάνουν 

κατάλληλα δεδοµένα προσαρµοσµένα στα χαρακτηριστικά και στις δυνατότητες τους. 

Ένα επιπρόσθετο σηµαντικό βήµα αποτελεί η προσαρµογή των δεδοµένων ανάλογα µε 

τις  απαιτήσεις του χρήστη. Κάποιος χρήστης δεν επιθυµεί µια συγκεκριµένη µορφή 

δεδοµένων επειδή πιθανόν η συσκευή του να µην έχει την δυνατότητα να τα 

επεξεργαστεί κατάλληλα. Έτσι, θα ήτανε καλό να µπορεί να δηλώσει τις προτιµήσεις του 

ώστε τα δεδοµένα που θα λάβει να µην είναι µόνο προσαρµοσµένα στα χαρακτηριστικά 

της συσκευής αλλά επιπλέον και στις προτιµήσεις του χρήστη. Σε αυτό το σηµείο ίσως 
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γίνεται φανερή η αδυναµία  να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι πιθανοί συνδυασµοί 

δεδοµένων που µπορεί να προκύψουν εξαιτίας της ευελιξίας που δίνεται στον χρήστη 

όπως περιγράψαµε παραπάνω. 

Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε το παραπάνω ζήτηµα µια ακραία λύση θα ήτανε 

κάθε εξυπηρετητής του διαδικτύου (Web Server) να διατηρεί διάφορες εκδόσεις για το 

σύνολο των δεδοµένων του, και για κάθε εισερχόµενη αίτηση βασιζόµενος σε 

µηχανισµούς επιλογής να επιστρέφει τα καταλληλότερα δεδοµένα. Όπως είναι εµφανές η 

παραπάνω λύση είναι αρκετά ασύµφορη καθώς οι απαιτήσεις των χρηστών ποικίλουν και 

είναι δύσκολο να καλυφθούν απόλυτα. Επιπλέον, προκύπτουν σηµαντικά προβλήµατα 

χώρου, διαχείρισης και πολυπλοκότητας του λογισµικού που θα κάνει τις επιλογές 

δεδοµένων για κάθε πιθανό συνδυασµό. Εναλλακτικά, ο εξυπηρετητής (τελικός ή 

ενδιάµεσος) θα µπορούσε να µετατρέπει τα αρχικά δεδοµένα (σε πραγµατικό χρόνο) σε 

κατάλληλη µορφή ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις της κάθε αίτησης. 

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο 

σύµφωνα µε το οποίο θα γίνονται γνωστά στον εξυπηρετητή τα χαρακτηριστικά και οι 

επιπλέον προτιµήσεις του κάθε χρήστη. Μέχρι σήµερα, ένας εξυπηρετητής θα µπορούσε 

να έχει κάποια πληροφορία σχετικά µε τον πελάτη µόνο µέσο του πρωτοκόλλου HTTP 

[4] το οποίο όµως δεν παρέχει επαρκής και τόσο καλά οργανωµένη πληροφορία και δεν 

αποτελεί ευέλικτη λύση. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί το HTTP 

Extension Framework (HTTP-ext) [5] σε συνδυασµό µε το πρωτόκολλο CC/PP το οποίο 

είναι ένα πλαίσιο υπεύθυνο για τη διαχείριση πληροφορίας σχετικά µε συσκευές 

περιορισµένων δυνατοτήτων. Ο βασικός στόχος του CC/PP πρωτοκόλλου είναι να 

καθορίσει και να οργανώσει ένα κοινά αποδεκτό σύνολο  από χαρακτηριστικά που 

δηλώνουν τις δυνατότητες φορητών συσκευών και τις προτιµήσεις των χρηστών ώστε 

αυτή η πληροφορία να είναι προσβάσιµη και εκµεταλλεύσιµη  από κάθε εξυπηρετητή. Ο 

τρόπος µεταφοράς αυτής της CC/PP πληροφορίας είναι πέρα από το σκοπό δηµιουργίας 

του πρωτοκόλλου  CC/PP αλλά θα µιλήσουµε γι’ αυτόν παρακάτω. 

Για παράδειγµα, όταν ένας υπολογιστής γραφείου ζητήσει δεδοµένα από ένα 

εξυπηρετητή τότε θα λάβει τα αρχικά δεδοµένα χωρίς να γίνει καµία επιπλέον ενέργεια 

και µετατροπή σε αυτά. Στην περίπτωση όµως που τον ρόλο του πελάτη έχει  µια φορητή 
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συσκευή περιορισµένων δυνατοτήτων τότε µε τη βοήθεια µηχανισµών µεταφοράς αυτής 

της πληροφορίας και της χρήσης του πρωτοκόλλου CC/PP, τα χαρακτηρίστηκα της 

συσκευής και οι επιπλέον προτιµήσεις του χρήστη θα εµπεριέχονται σε κάθε αίτηση 

λήψης δεδοµένων. Ο εξυπηρετητής αφού λάβει µία τέτοια αίτηση επεξεργάζεται την 

CC/PP πληροφορία και µετατρέπει τα αρχικά δεδοµένα µε βάση τα χαρακτηριστικά της 

φορητής συσκευής και τις προτιµήσεις του χρήστη. 

Στο υπόλοιπο της αναφοράς θα περιγράψω πλήρως την δοµή και την λειτουργία 

του πρωτοκόλλου CC/PP, θα προτείνω διάφορες αρχιτεκτονικές που εµπεριέχουν και 

χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο CC/PP σε ενδιάµεσους ή τελικούς εξυπηρετητές, θα 

προτείνω µηχανισµούς µετατροπής δεδοµένων βασιζόµενοι στην πληροφορία που µας 

δίνει το πρωτόκολλο CC/PP και τέλος θα περιγράψω την λειτουργία µιας πλατφόρµας 

µετάδοσης πολυµεσικών δεδοµένων πραγµατικού χρόνου σε φορητές συσκευές πάνω 

από ευαίσθητα, ασύρµατα δίκτυα όπως είναι αυτά που χρησιµοποιούνται στις 

τηλεπικοινωνίες. 

 

 

1.1 Άλλοι πιθανοί µηχανισµοί 
 

Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί άλλοι µηχανισµοί τους 

οποίους θα περιγράψω συνοπτικά. Στόχος τους είναι η αµεσότερη εξυπηρέτηση πελατών 

και η ελαχιστοποίηση της πληροφορίας που φθάνει σε µια συσκευή περιορισµένων 

δυνατοτήτων σε ένα σενάριο πελάτη-εξυπηρετητή. Ένας µηχανισµός ο οποίος είναι 

ευρέως γνωστός και εφαρµόζεται κυρίως σε ενδιάµεσους εξυπηρετητές (proxies)  στο 

δίκτυο είναι το caching σε συνδυασµό µε το prefetching. Σύµφωνα µε το caching γίνεται 

αποθήκευση δεδοµένων που ζητάνε πιο συχνά οι χρήστες. Με αυτό τον τρόπο επόµενες 

αιτήσεις που ζητάνε κάποιο αρχείο ήδη αποθηκευµένο σε ενδιάµεσο εξυπηρετητή, θα 

εξυπηρετούνται από αυτόν και όχι από τον τελικό εξυπηρετητή. Πηγαίνοντας ένα βήµα 

παραπέρα, ένας proxy θα µπορούσε ενεργοποιώντας µηχανισµούς πρόβλεψης 

(prefetching) να µεταφέρει για λογαριασµό πελατών δεδοµένα που είναι πιθανόν να του 

ζητηθούν  στο άµεσο µέλλον και να τα αποθηκεύει τοπικά πριν αυτά ακόµα ζητηθούν. 
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Επιπλέον, στο παρελθόν έχουν χρησιµοποιηθεί  τεχνικές που βασίζονται στην 

κωδικοποίηση της πληροφορίας που µεταφέρεται σε ένα πελάτη µεταξύ διαδοχικών 

αιτήσεων (delta encoding). Αυτή η τεχνική προσπαθεί να κάνει µια µορφή 

κωδικοποίησης των ιστοσελίδων έτσι ώστε σε διαδοχικές αιτήσεις, την µεν πρώτη φορά 

να µεταφερθεί ολόκληρη η ιστοσελίδα, ενώ για τις επόµενες αιτήσεις να µεταφερθεί 

µόνο η επιπρόσθετη πληροφορία σε σχέση µε την αρχική ιστοσελίδα. Αυτό βέβαια 

απαιτεί και κάποια επεξεργασία των δεδοµένων στον τελικό αποδέκτη-πελάτη. 

Κάτι παρεµφερές αποτελεί και η συµπίεση που µπορεί να υποστούν τα δεδοµένα 

που µεταφέρονται µε το πρωτόκολλο HTTP ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των 

δεδοµένων που µεταφέρονται πάνω από δίκτυα χαµηλής χωρητικότητας. Ήδη οι 

γνωστότεροι εξυπηρετητές υποστηρίζουν αυτό τον µηχανισµό. 

Τέλος, µια κατηγορία ενδιάµεσων εξυπηρετητών οι οποίοι επεµβαίνουν στη µορφή 

και την ποιότητα των δεδοµένων που µεταφέρονται µέσο αυτών είναι οι transcoders. 

Όταν ένας χρήστης έχει ενηµερώσει µε κάποιον τρόπο ένα τέτοιο εξυπηρετητή ότι 

λαµβάνει δεδοµένα µόνο σε µια συγκεκριµένη µορφή τότε αυτός θα προσπαθήσει να 

µετατρέψει όλα τα δεδοµένα που προορίζονται για τον συγκεκριµένο πελάτη στους 

τύπους δεδοµένων που αυτός υποστηρίζει. 
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2 Σχετικές εργασίες 
 

Σκοπός της εργασίας µου είναι να αποτρέψει τη διάσπαση του διαδικτύου 

προτείνοντας αρχιτεκτονικές και τεχνικές µετατροπής δεδοµένων ώστε ο πυρήνας και 

όλη η πληροφορία που περιέχεται σε αυτό να παραµείνουν αµετάβλητα.  Απώτερος 

σκοπός είναι ο χρήστης-πελάτης να λαµβάνει την ίδια πληροφορία από τον ίδιο 

διαδικτυακό τόπο ανεξαρτήτως της συσκευής που χρησιµοποιεί προκειµένου να 

αποκτήσει την πληροφορία που επιθυµεί.  Όλα αυτά εάν τα δει κάποιος λίγο πιο 

αφαιρετικά µπορεί να τα τοποθετήσει στα πλαίσια της ιδέας του «Device Independence» 

στο οποίο όλο και πιο συχνά θα αναφερόµαστε στο µέλλον. 

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται ερευνητικά  πολλοί οργανισµοί ανά τον 

κόσµο, αλλά και πολλές εταιρίες που έχουν σχέση κυρίως µε τηλεπικοινωνίες ώστε να 

προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Αν 

παρατηρήσει κανείς  επιστηµονικά περιοδικά θα ενηµερωθεί για πολλές συµφωνίες που 

έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα µεταξύ τηλεπικοινωνιακών φορέων µε εταιρίες 

πληροφορικής ώστε να δηµιουργηθούν τέτοια παρόµοια συστήµατα. Όλη αυτή η 

προσπάθεια είναι ακόµα σε αρχικά στάδια και έτσι υπάρχουν πολλά προβλήµατα και 

δυσλειτουργίες όσο αφορά τον µηχανισµό µετατροπής δεδοµένων όπως επίσης και στο 

να βρεθεί ένας κοινός τρόπος επικοινωνίας πελάτη-εξυπηρετητή που αναφέραµε 

παραπάνω. Το πρωτόκολλο CC/PP έχει προταθεί από τον οργανισµό W3C (1) και 

αποτελεί ένα κοµµάτι αυτής της επικοινωνίας. 

Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες για ερευνητικές εργασίες που έχουν υλοποιηθεί 

και που έχουν άµεση σχέση µε την εργασία µου: 

 

• Εδώ στην Ελλάδα ανάλογη προσπάθεια έχει γίνει στο Ίδρυµα Τεχνολογίας και 

Έρευνας στο τµήµα πληροφορικής στο εργαστήριο DCS [6] όπου στα πλαίσια 

ενός project  «Question How» για τον οργανισµό W3C δηµιουργήθηκε ένα τέτοιο 

σύστηµα µε την χρήση του πρωτοκόλλου CC/PP. Αυτό το σύστηµα αποτελείται 

από ένα ειδικά τροποποιηµένο εξυπηρετητή ο οποίος έχει τη δυνατότητα να 
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λαµβάνει αιτήσεις από φορητές συσκευές, να αποσπά από αυτές την κρίσιµη 

πληροφορία (CC/PP επικεφαλίδες) που  περιγράφει τα χαρακτηριστικά της, να 

ενεργοποιεί µηχανισµούς µετατροπής και να επιστρέφει πίσω δεδοµένα 

κατάλληλα διαµορφωµένα σύµφωνα µε τις δυνατότητες της συγκεκριµένης 

συσκευής.  

 

• Ερευνητική δουλειά έχει γίνει και στα εργαστήρια της Hewlett Packard. Εκεί έχει 

δηµιουργηθεί ένα σύστηµα επονοµαζόµενο DELI [7] το οποίο αποσπά από κάθε 

αίτηση  που φτάνει στον εξυπηρετητή την κρίσιµη πληροφορία την αναλύει και 

την οργανώνει κατάλληλα ώστε να µπορεί εύκολα και αποδοτικά να 

χρησιµοποιηθεί από τον εξυπηρετητή κατά την δηµιουργία, επιλογή και 

µετατροπή των δεδοµένων πριν αυτά σταλούν πίσω στον κάθε πελάτη. Το DELI 

παρέχει στους συγγραφείς ένα σύνολο από συναρτήσεις µέσο των οποίων 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των χαρακτηριστικών που ορίζει το 

πρωτόκολλο CC/PP. Επιπλέον το CC/PP ευνοεί την χρήση τεχνολογιών XML 

(2)(2), XSLT (3) και XHTML (4). Μέσο των παραπάνω τεχνολογιών γίνεται 

αυτοµατοποιηµένη µετατροπή των δεδοµένων και αυτό επιτυγχάνεται  µέσο 

εξαρτώµενων συνθηκών που εξετάζουν το είδος και τις δυνατότητες της 

συσκευής-πελάτης πριν µεταφράσουν τα αρχικά δεδοµένα. 

 

• Παρόµοιο σύστηµα έχει υλοποιηθεί και από την Sun µε την επονοµασία «JSR 

188: CC/PP Processing» [8]. Είναι µια πλατφόρµα για επεξεργασία της CC/PP 

πληροφορίας ή αλλιώς µε τον όρο “Profile Resolution mechanism”. Αυτή η 

βιβλιοθήκη χρησιµοποιείται και από το σύστηµα DELI κατά την ανάλυση της 

CC/PP πληροφορίας. 

 

• Ανάλογη ερευνητική δουλειά έχει πραγµατοποιηθεί και στο University of Wales 

όπου έχει δηµιουργηθεί µια µηχανή µετατροπής δεδοµένων χρησιµοποιώντας το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας CC/PP. Είναι µια µηχανή βασισµένη στην τεχνολογία  
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Java Servlet Pages και σκοπός της είναι να δηµιουργεί δεδοµένα στην κατάλληλη 

µορφή προοριζόµενα για φορητές συσκευές περιορισµένων δυνατοτήτων.  

 

• Τέλος, παρόµοια ερευνητική προσπάθεια έχει γίνει στα πλαίσια ενός Project µε 

την επονοµασία LBS (Location Based Web Service) [9] από ερευνητική οµάδα 

από το Keio University. Εκεί έχει δηµιουργηθεί λογισµικό που παρέχει τη 

δυνατότητα στους πελάτες, παράλληλα µε την κάθε αίτηση λήψης δεδοµένων 

(έγγραφα, πολυµεσικά δεδοµένα, κτλ), να στέλνουν την απαιτούµενη πληροφορία 

βασισµένη στο πρωτόκολλο επικοινωνίας CC/PP η οποία περιγράφει τις 

δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης συσκευής.  

 

Είναι πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθεί µια κοινή πλατφόρµα ή αλλιώς ένα κοινό 

πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των µηχανισµών ώστε τελικά ο χρήστης κάθε φορητής 

συσκευής να µπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία χωρίς να χρειάζεται να κάνει 

κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει από το σπίτι του µέσο της χρήσης ενός 

παραδοσιακού υπολογιστή γραφείου.  
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3 Τεχνικές συγγραφής δεδοµένων 
 
 Στο διαδίκτυο η πληροφορία αποτελεί περιεχόµενο ιστοσελίδων που είναι 

γραµµένες σε γλώσσες περιγραφής ιστοσελίδων του παγκόσµιου ιστού. Η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται περισσότερο και αποτελεί πρότυπο είναι η HTML (5). Όπως αναφέραµε 

και προηγούµενα κάθε συσκευή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες και 

κατά συνέπεια ανάγκη για διαφορετική περιγραφή και απεικόνιση της ίδιας 

πληροφορίας. Αυτό δηµιουργεί την ανάγκη για δηµιουργία πολλών διαφορετικών 

εκδόσεων  που κάθε µία θα είναι κατάλληλη για διαφορετικό τύπο συσκευής.  

 

3.1 Συγγραφή σε πολλαπλές εκδόσεις 
 

Ένας τρόπος αντιµετώπισης αυτής της ανάγκης είναι η συγγραφή των ιστοσελίδων 

σε πολλαπλές εκδόσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο συγγραφέας δηµιουργεί πολλές 

διαφορετικές εκδόσεις απεικόνισης του περιεχόµενου-πληροφορίας για κάθε κλάση 

συσκευών.  Μια τέτοια κλάση µπορεί να αποτελεί το σύνολο των κινητών τηλεφώνων 

που έχουν οθόνη µεγέθους 176 Χ 208, µνήµη 32MB και υποστηρίζουν HTML 4.01. Μια 

διαφορετική κλάση µπορεί να είναι οι υπολογιστές παλάµης που υποστηρίζουν 

JAVASCRIPT, µε µέγεθος οθόνης 240 Χ 320 και µνήµη 128ΜΒ. Συσκευές όµως για τις 

οποίες δεν έχει δηµιουργηθεί απεικόνιση του περιεχοµένου θα έχουν πρόβληµα 

πρόσβασης στην συγκεκριµένη πληροφορία. Για την αποφυγή τέτοιας περίπτωσης είναι 

δυνατόν να επιλεχθεί κάποια έκδοση που πιθανόν να είναι συµβατή µε την δεδοµένη 

συσκευή. Η δυνατότητα επιλογής από ένα σύνολο διαφορετικών εκδόσεων της ίδιας 

απεικόνισης ιστοσελίδας µπορεί να υλοποιηθεί στην πλευρά του εξυπηρετητή µε 

τεχνικές ανακατεύθυνσης συνδέσµων (URL Redirection) ή µε τεχνικές επιλογής 

βασισµένες σε αλγορίθµους σε κάποιο ενδιάµεσο εξυπηρετητή που διατηρεί  το σύνολο 

όλων των εκδόσεων αποθηκευµένο. 
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3.2 Συγγραφή µιας έκδοσης  
 

Εναλλακτικά, ο συγγραφέας µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των 

φορητών συσκευών δηµιουργώντας µία µόνο αρχική έκδοση εγγράφου από την οποία µε 

διάφορους µηχανισµούς µετατροπής θα προκύπτουν οι πολλαπλές εκδόσεις κατάλληλες 

για κάθε τύπο συσκευής. Ο συγγραφέας µπορεί να έχει την επιλογή / απαίτηση να 

παρέχει επιπρόσθετη πληροφορία εσωτερικά στο έγγραφο ή εξωτερικά σε άλλο αρχείο 

ώστε να βοηθήσει τη διαδικασία µετατροπής. Τυπικά, η προσπάθεια που χρειάζεται για 

την δηµιουργία της µιας και µοναδικής έκδοσης περιεχόµενου είναι πολύ περισσότερη 

από αυτή που χρειάζεται στην αντίθετη περίπτωση των πολλαπλών εκδόσεων. Παρόλα 

αυτά, η προσπάθεια αυτή καταβάλλεται µόνο µία φορά και κατά συνέπεια είναι λιγότερη 

από τη συνολική. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο συγγραφέας υποχρεώνεται να 

δηµιουργήσει περισσότερα από ένα συνοδευτικά αρχεία για κάθε διαφορετική 

απεικόνιση. Τα συνοδευτικά αρχεία µπορεί να περιέχουν styles, scripts και πληροφορίες 

διαµόρφωσης της πληροφορίας. Παρόλα αυτά, τα αρχεία αυτά µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθούν και γι’ αυτό δεν υπολογίζονται ως συγγραφή πολλαπλών 

εκδόσεων. 

 

 
3.2.1 Παράδειγµα: Απόκρυψη Μετά-δεδοµένων 

 

Με τον όρο αυτό εννοούµε την διαδικασία όπου ο συγγραφέας προσθέτει στο 

έγγραφο του  µετά-δεδοµένα που έχουν σχέση µε κάποια τµήµατα-δεδοµένα του 

εγγράφου του. Για παράδειγµα, ο συγγραφέας µε αυτό τον τρόπο µπορεί να δηλώσει ποια 

τµήµατα είναι σηµαντικότερα για απεικόνιση και ποια είναι λιγότερο σηµαντικά. Τα 

µετά-δεδοµένα αυτά µπορεί να εµπεριέχονται µέσα στο έγγραφο µε την µορφή ιδιοτήτων 

στα στοιχεία (Tags) της γλώσσας περιγραφής XHTML ή µε την µορφή ειδικά 

διαµορφωµένων σχολίων. Επιπλέον, µπορεί να προστεθούν µέσο της χρήσης κάποιου 

καλά ορισµένου συνόλου από κλάσεις σε γλώσσες περιγραφής που το υποστηρίζουν 

όπως είναι η XHTML. 
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3.2.2 Παράδειγµα: CSS Media Queries 

Μέσο της τεχνολογίας CSS Media Queries [10] ο συγγραφέας ορίζει κανόνες 

βασισµένους  στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των συσκευών-πελάτες. Αυτοί οι 

κανόνες έχουν την µορφή στοιχείων (Tags) της γλώσσας XHTML και περιέχονται 

εσωτερικά στο έγγραφο. Οι κανόνες επηρεάζουν την απεικόνιση της πληροφορίας και 

είναι δυνατόν να εκτελούνται είτε από τον πελάτη είτε από κάποιο εξυπηρετητή 

ενδιάµεσο ή τελικό. Κατά τη χρήση των CSS Media Queries απαιτείται από τον 

συγγραφέα να είναι γνώστης του συνόλου χαρακτηριστικών της κάθε συσκευής κάτι που 

προσφέρει το πρωτόκολλο CC/PP και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε αυτή 

την τεχνολογία. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν λογικές πράξεις και οδηγούν στην χρήση 

του καταλληλότερου stylesheet για την απεικόνιση του περιεχοµένου. Το παράδειγµα 

παρακάτω δείχνει την χρήση τους και εφαρµόζει το stylesheet σε όλες τις περιπτώσεις 

που οι συσκευές έχουν τουλάχιστον 256 χρώµατα στην οθόνη τους. 

 
<?xml-stylesheet 
  media="all and (min-color-index: 256)" 
  href="http://www.example.com/stylesheet..." 
?> 
 

Επιπλέον, µέσο του παρακάτω κανόνα ελέγχεται το µέγιστο πλάτος οθόνης. Στην 

περίπτωση που το πλάτος είναι µικρότερο από 300 pixels τότε χρησιµοποιείται το 

συγκεκριµένο stylesheet για την απεικόνιση της πληροφορίας. 

 
@media screen and (max-device-width: 300px) { 
  @import url(narrowwindow.css) 
} 
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3.2.3 Παράδειγµα: SMIL 

 
Το SMIL (6) είναι µια γλώσσα που επιτρέπει την δηµιουργία πολλαπλών 

απεικονίσεων για πολυµεσικά δεδοµένα. Οι συγγραφείς έχουν την δυνατότητα να 

διαµορφώσουν διαφορετικές απεικονίσεις και να συσχετίσουν συνδέσµους µε 

πολυµεσικά δεδοµένα. Στη SMIL το στοιχείο <switch> επιτρέπει στον συγγραφέα να 

ορίσει µέσο µιας λίστας και λογικών κανόνων την χρήση εναλλακτικών πολυµεσικών 

δεδοµένων κατά την απεικόνιση του περιεχόµενου. Για παράδειγµα, η πρώτη εικόνα θα 

επιλεχθεί στην περίπτωση που το µέγεθος οθόνης είναι 768Χ1024. Το τελευταίο στοιχείο 

αποτελεί την εξ’ ορισµού επιλογή σε περίπτωση που δεν ορίζεται κάπου το µέγεθος 

οθόνης. 

 

 
<smil:switch> 
  <html:img 
    src="bigColorImages/logo.gif" 
    title="Company logo" 
    alt="logo" 
    smil:systemScreenSize="768X1024" />  
  <html:img 
    src="smallMonoImages/logo.gif" 
    title="Company logo" 
    alt="logo" 
    smil:systemScreenSize="160X160" />  
  <html:img 
    src="defaultImages/logo.gif" 
    title="Company logo" 
    alt="logo" /> 
</smil:switch> 
 

 

3.2.4 Παράδειγµα: XML / XSLT 

 
 Κατά τη διαδικασία µετατροπής του αρχικού εγγράφου µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες XML / XSLT. Αυτό απαιτεί η αρχική πληροφορία να έχει 

συγκροτηθεί σε έγγραφο τύπου XML. Τα αρχεία XML επιτρέπουν την χρήση 

αυθαίρετων στοιχείων εσωτερικά σε αυτά και παράλληλα απαιτούν την συγγραφή και 

άλλων συνοδευτικών αρχείων που να επεξηγούν την σηµασία του κάθε στοιχείου. 
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Παράλληλα µε την χρήση αρχείων XSLT και της διαθέσιµης πληροφορίας από το 

πρωτόκολλο CC/PP µας δίνεται η δυνατότητα µετάφρασης του αρχικού εγγράφου στην 

µορφή που υποστηρίζει η δεδοµένη συσκευή. Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω 

θα χρησιµοποιήσω ένα παράδειγµα. Έστω ότι η πληροφορία που έχουµε από το 

πρωτόκολλο CC/PP είναι η παρακάτω στο πλαίσιο που ακολουθεί. Αυτή είναι ένα τµήµα 

χαρακτηριστικών που περιέχει πληροφορίες για τον περιηγητή της συσκευής, αφού έχουν 

υποστεί κάποια µορφή απλοποίησης (Serialization) και από αρχείο τύπου RDF/XML που 

είναι το προφίλ µιας συσκευής όπως ορίζει το πρωτόκολλο CC/PP έχει µετατραπεί σε 

αρχείο τύπου XML. 

 

 
<Browser> 
 <ScreenSize>90x120</ScreenSize> 
 <IsColorCapable>Yes</IsColorCapable> 
 <CcppAccept> 
   <li>wml</li> 
   <li>text/plain</li> 
   <li>image/jpeg</li> 

<CcppAccept> 
</Browser> 
 

 

Η παραπάνω πληροφορία είναι εύκολα προσβάσιµη µέσο ενός αρχείου XSLT µε 

χρήση τεχνολογίας XPath (7). Το παρακάτω XSLT stylesheet δείχνει µε ποιο τρόπο 

XPath συνθήκες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε αυτό ώστε να πάρουµε 

πληροφορία από το προφίλ της συσκευής και να την εκµεταλλευτούµε δηµιουργώντας 

την κατάλληλη απεικόνιση. Για παράδειγµα, το παρακάτω XSLT stylesheet δηµιουργεί 

µια WML (8) σελίδα εάν η συσκευή-πελάτης υποστηρίζει WML και έχει µέγεθος οθόνης 

90Χ120 pixels. Σε αντίθετη περίπτωση το XSLT αρχείο θα δηµιουργήσει ένα έγγραφο 

απεικόνισης σε γλώσσα περιγραφής HTML. Οι εξαρτώµενες συνθήκες µέσα στα αρχεία 

XSLT µας δίνουν την δυνατότητα να διαφοροποιήσουµε την απεικόνιση ενός αρχικού 

εγγράφου XML µε την χρήση ενός µόνο κατάλληλα διαµορφωµένου αρχείου XSLT. 
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<?xml version="1.0”?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0”> 

<xsl:param name="ccpp-capabilities"/> 
<xsl:template match="/"> 
<xsl:if test="contains($ccpp-capabilities/browser/CcppAccept,’wml’) and 
contains($ccpp-capabilites/browser/ScreenSize,'90x120') and 
contains($ccpp-capabilities/browser/IsColorCapable,’Yes’)"> 

<wml> 
<card id="init" newcontext="true"> 
<p>Color device with 90x120 screen</p> 
</card> 

</wml> 
</xsl:if> 
<xsl:if test="contains($ccpp-capabilities/browser/CcppAccept,’text/html’) and 
contains($ccpp-capabilites/browser/ScreenSize,'176X208') and 
contains($ccpp-capabilities/browser/IsColorCapable,’Yes’)"> 

<html> 
<head> 
<title>demo site</title> 
<body> 
</head> 
<p>Color device with 176X208 screen</p> 
</body> 

</html> 
</xsl:if> 
</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
 

 

 

 

3.2.5 Παράδειγµα: Decomposition 

  

Κάποιες ιστοσελίδες είναι αρκετά µεγάλες σε µέγεθος, περιέχουν αρκετή  

πληροφορία και η απεικόνιση τους σε φορητές συσκευές που έχουν µικρές οθόνες είναι 

αρκετά δύσκολη και ενοχλητική για τον χρήστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρήστης είναι 

αναγκασµένος να κινείται σε µια µεγάλη σελίδα τόσο πάνω-κάτω όσο και δεξιά-

αριστερά. Ένας τρόπος αντιµετώπισης αυτού του προβλήµατος είναι µε την χρήση της 
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τεχνικής αποσύνθεσης / διάσπασης των εγγράφων σε άλλα µικρότερα . Μια τεχνική 

συγγραφής ιστοσελίδων θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον συγγραφέα να µπορεί να 

εκφράσει εσωτερικά µέσα στο αρχικό έγγραφο πως αυτό θα διασπαστεί µελλοντικά ώστε 

να δώσει τα µικρότερα κοµµάτια που θα είναι κατάλληλα για οθόνες µικρότερου 

µεγέθους. Βέβαια, η µορφή και η δοµή των δεδοµένων µετά την αποσύνθεση διαφέρει 

κατά πολύ µε αυτή της αρχικής κάτι που δηµιουργεί προβλήµατα πλοήγησης στο 

περιεχόµενο καθώς και προβλήµατα συνδεσµολογίας των επιµέρους κοµµατιών. 

Παρακάτω θα αναφέρω κάποιες τεχνικές συγγραφής εγγράφων που δίνουν τη 

δυνατότητα σε εξυπηρετητές ενδιάµεσους ή τελικούς να αποσυνθέσουν το αρχικό 

έγγραφο σε άλλα µικρότερα κατάλληλα για απεικόνιση από συσκευές περιορισµένων 

δυνατοτήτων. 

  

3.2.5.1 Page Breaks 

 
 Σε αυτή την περίπτωση ο συγγραφέας εισάγει σηµάδια, κυρίως µετά το τέλος 

παραγράφων και κειµένου, ώστε να δείξει ότι το συγκεκριµένο σηµείο είναι κατάλληλο 

για να διασπάσει κανείς το έγγραφο. Επιπλέον, η εισαγωγή τέτοιων σηµαδιών εσωτερικά 

σε ένα έγγραφο και η τελική τους θέση µπορεί να αποφασιστεί µέσο της χρήσης 

συνθηκών που περιλαµβάνουν πληροφορία σχετιζόµενη µε τα χαρακτηριστικά της 

συσκευής-πελάτης. 

 

 

Εικόνα 1: Page breaks 
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3.2.5.2 Widow/Orphan Control 

 
Αυτή είναι µια ακόµα τεχνική που εφαρµόζεται κατά την αποσύνθεση ενός 

εγγράφου και αφορά κυρίως την επεξεργασία του κειµένου που αποτελεί την 

πληροφορία / περιεχόµενο. Στόχος αυτής της τεχνικής είναι κατά την διάσπαση ενός 

εγγράφου να αποφύγουµε τις «ορφανές» γραµµές όπως περιγράφεται στην µεσαία 

κατάσταση του σχήµατος και προκειµένου να έχουµε καλύτερη δοµή στο κείµενο / 

πληροφορία καταλήγουµε στην τρίτη κατάσταση. 

 
 

 

Εικόνα 2: Window/Orphan Control 

 

3.2.5.3 Sectioning 

 
Σε αυτή την περίπτωση η διάσπαση του αρχικού εγγράφου γίνεται σύµφωνα µε 

τις επικεφαλίδες που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας κατά τη συγγραφή του εγγράφου. 

Αυτές οι επικεφαλίδες (Η1, Η2, κτλ..) χρησιµοποιούνται κατά κόρον κατά τη συγγραφή 

µιας ιστοσελίδας θέλοντας να ονοµάσουν κάποιο τµήµα πληροφορίας και παράλληλα να 

δείξουν ότι κάποιο νέο τµήµα ξεκινάει. 

 

 



 29

 

Εικόνα 3: Sectioning 

 

3.2.5.4 Region 

 
Μια περιοχή είναι ένα τµήµα εσωτερικά στο έγγραφο το οποίο ορίζεται από ένα 

σηµείο-αρχή και ένα σηµείο-τέλος. Παρόµοια στοιχεία χρησιµοποιούνται και στην 

XHTML και είναι το span και το div. Η αποσύνθεση του εγγράφου µπορεί επίσης να 

βασιστεί σε αυτές τις περιοχές που ορίζονται από τα παραπάνω στοιχεία και θα 

αποτελούν τα επιµέρους τµήµατα στα οποία θα διασπαστεί το αρχικό έγγραφο. 

 

 

Εικόνα 4: Region 
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4 Η δοµή του πρωτοκόλλου CC/PP 
 

Όπως αναφέραµε και προηγούµενα οι διάφοροι εξυπηρετητές ανά τον παγκόσµιο 

ιστό δεν είναι σε θέση να έχουν πλήρη εικόνα για τους πελάτες που προσπελαύνουν 

δεδοµένα. Η µόνη πληροφορία που παρέχεται σε αυτούς είναι µέσο των επικεφαλίδων 

που περιλαµβάνονται σε κάθε αίτηση του HTTP πρωτοκόλλου. Τέτοιες πληροφορίες 

είναι το λειτουργικό σύστηµα που τρέχει η συσκευή, ο τύπος της εφαρµογής που 

χρησιµοποιεί, οι µορφές δεδοµένων που µπορεί να δεχτεί και οι γλώσσες που 

υποστηρίζει. Αυτή όµως η πληροφορία δεν επαρκεί για να περιγράψει πλήρως τα 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της κάθε συσκευής. Επιπλέον αυτή η λύση δεν είναι 

επεκτάσιµη µιας και οι δυνατότητες και οι προτιµήσεις που µπορεί να έχει ένας χρήστης 

αυξάνονται και εξελίσσονται συνεχώς. Για την λύση αυτού του προβλήµατος ο 

οργανισµός W3C έχει προτείνει ένα πρωτόκολλο µε την επονοµασία CC/PP (Composite 

Capabilities/Preference Profiles). Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να ορίσει και να 

οργανώσει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά τα οποία θα αναφέρονται στις δυνατότητες 

της συσκευής και στις προτιµήσεις του χρήστη κάθε φορητής συσκευής περιορισµένων 

δυνατοτήτων. 

 Η συλλογή και η οργάνωση της πληροφορίας που λαµβάνει ο εξυπηρετητής 

βασίζεται στις περιγραφικές τεχνικές RDF / XML (9). Αυτές, σχεδιάστηκαν από τον 

οργανισµό W3C σαν γλώσσες γενικού τύπου περιγραφής δεδοµένων και δίνουν µια 

αρκετά επεκτάσιµη λύση καθώς τα χαρακτηριστικά και οι προτιµήσεις του χρήστη 

µπορεί να ποικίλουν κατά πολύ. Τα συστατικά στοιχεία ενός CC/PP προφίλ µπορεί να 

περιγράφουν το λειτουργικό σύστηµα (Terminal Software) της συσκευής, το υλικό 

(Terminal Hardware), τον τύπο και τις δυνατότητες του περιηγητή (Terminal Browser), 

όπως για παράδειγµα το µέγεθος της οθόνης την ταχύτητα που συνδέεται στο δίκτυο, 

τους τύπους αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή, κτλ. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

του πρωτοκόλλου είναι ότι το CC/PP προφίλ είναι καλά ορισµένο / δοµηµένο και αυτό 

επιτρέπει την κάθε συσκευή-πελάτη να περιγράφει τις δυνατότητες της κάνοντας 

αναφορά σε ένα εξ’ ορισµού προφίλ (µέσο ενός συνδέσµου - URL) στο οποίο έχει άµεση 
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πρόσβαση ο εξυπηρετητής που λαµβάνει την CC/PP περιγραφή. Με αυτό τον τρόπο 

περιορίζεται η πληροφορία που στέλνει η συσκευή πάνω από δίκτυα χαµηλής 

χωρητικότητας στα χαρακτηριστικά / δυνατότητες που διαφέρουν σε σχέση µε το εξ’ 

ορισµού προφίλ της. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την χρήση κοινού συνόλου 

(λεξιλογίου) που περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε συσκευής ώστε να υπάρχει 

συµβατότητα µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών που χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο ανά 

τον παγκόσµιο ιστό. Έτσι, κρίνεται αναγκαίος ο ορισµός ενός κοινά αποδεκτού 

λεξιλογίου ή εναλλακτικά ενός τρόπου µετατροπής προφίλ µεταξύ διαφορετικών 

λεξιλογίων. Η χρήση των περιγραφικών τεχνικών RDF/XML ευνοούν την διατήρηση 

συµβατότητας µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών που χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο 

CC/PP. Πιο συγκεκριµένα, αυτό πετυχαίνεται µε τη χρήση του στοιχείου / 

χαρακτηριστικού της RDF/XML µε την επονοµασία «namespace» το οποίο δίνει την 

ευκαιρία σε κάποιον να ορίσει το δικό του σύνολο το οποίο θα αποτελεί και 

χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου εγγράφου. Έτσι για παράδειγµα, σε κάθε έγγραφο 

RDF/XML ορίζονται τα namespaces που χρησιµοποιούνται ώστε να είναι δυνατή η 

µετάφραση τους από κάθε άλλη εφαρµογή που θα θελήσει να αποσπάσει την 

πληροφορία από αυτά. Στον πίνακα παρακάτω φαίνονται οι επικεφαλίδες ενός 

RDF/XML προφίλ που ορίζουν τα namespaces που χρησιµοποιούνται (rdf, ccpp και 

example). 

 

 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2002/11/08-ccpp-schema#" 
         xmlns:example="http://www.example.com/schema#"> 
 
 
</rdf:RDF> 
 

 

 

Το πρωτόκολλο CC/PP έχει δύο επίπεδα ιεραρχίας, το πρώτο επίπεδο αποτελείται 

από ένα ή περισσότερα δοµικά κοµµάτια (Terminal Software, Terminal Hardware, 
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Terminal Browser, κτλ), ενώ στο δεύτερο επίπεδο το κάθε δοµικό κοµµάτι περιλαµβάνει 

ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Η περιγραφή του κάθε δοµικού κοµµατιού 

αποτελείται από χαρακτηριστικά που έχουν σχέση µε τo συγκεκριµένο µέρος. Για 

παράδειγµα, στο δοµικό κοµµάτι που αναφέρεται στο υλικό έχουµε περιγραφές των 

χαρακτηριστικών όπως είναι η µνήµη / αποθηκευτικός χώρος, ο επεξεργαστής, το 

µέγεθος της οθόνης, κτλ. Παρακάτω ακολουθεί µια απλή απεικόνιση της δεντρικής 

δοµής ενός προφίλ βασισµένο στο πρωτόκολλο CC/PP και σε κάποιο schema που θα 

ορίζεται µε τη βοήθεια του namespace.  

 

 
 

Εικόνα 5: ∆οµή του πρωτοκόλλου CC/PP 

 
Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί µια γενική περιγραφή του προφίλ. 

 

 
[example:MyProfile] 
 | 
 +--ccpp:component-->[example:TerminalHardware] 
 +--ccpp:component-->[example:TerminalSoftware] 
 +--ccpp:component-->[example:TerminalBrowser] 
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Το αντίστοιχο RDF/XML αρχείο θα είναι το παρακάτω. 

 

 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2002/11/08-ccpp-schema#" 
         xmlns:example="http://www.example.com/schema#"> 
 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.example.com/profile#MyProfile">
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalHardware"> 
        <!--  TerminalHardware χαρακτηριστικά  --> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalSoftware"> 
        <!--  TerminalSoftware χαρακτηριστικά  --> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalBrowser"> 
        <!--  TerminalBrowser χαρακτηριστικά  --> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγµα εµπλουτισµένο µε περισσότερα 

χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τα δοµικά κοµµάτια του προφίλ µιας φορητής 

συσκευής. Έτσι, για το κοµµάτι που αφορά τον περιηγητή δίνονται πληροφορίες σχετικά 

µε τον τύπο και την έκδοση του καθώς και την έκδοση γλώσσας περιγραφής δεδοµένων 

που υποστηρίζει η συσκευή. Είναι εµφανές ότι όλη αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη 

κατά την δηµιουργία / µετατροπή δεδοµένων που προορίζονται για συσκευές 

περιορισµένων δυνατοτήτων. 
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[ex:MyProfile] 
 | 
 +--ccpp:component-->[ex:TerminalHardware] 
 |                    | 
 |                    +--rdf:type----> [ex:HardwarePlatform] 
 |                    +--ex:displayWidth--> "320" 
 |                    +--ex:displayHeight--> "200" 
 | 
 +--ccpp:component-->[ex:TerminalSoftware] 
 |                    | 
 |                    +--rdf:type----> [ex:SoftwarePlatform] 
 |                    +--ex:name-----> "EPOC" 
 |                    +--ex:version--> "2.0" 
 |                    +--ex:vendor---> "Symbian" 
 | 
 +--ccpp:component-->[ex:TerminalBrowser] 
                      | 
                      +--rdf:type----> [ex:BrowserUA] 
                      +--ex:name-----> "Mozilla" 
                      +--ex:version--> "5.0" 
                      +--ex:vendor---> "Symbian" 
                      +--ex:htmlVersionsSupported--> [ ] 
                                                      | 
                          ---------------------------- 
                         | 
                         +--rdf:type---> [rdf:Bag] 
                         +--rdf:_1-----> "3.2" 
                         +--rdf:_2-----> "4.0" 
 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί το ίδιο προφίλ σε γλώσσα περιγραφής δεδοµένων 

RDF/XML.  
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2002/11/08-ccpp-schema#" 
         xmlns:ex="http://www.example.com/schema#"> 
 
  <rdf:Description 
      rdf:about="http://www.example.com/profile#MyProfile"> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalHardware"> 
        <rdf:type 
            
      rdf:resource="http://www.example.com/schema#HardwarePlatform" /> 
        <ex:displayWidth>320</ex:displayWidth> 
        <ex:displayHeight>200</ex:displayHeight> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalSoftware"> 
        <rdf:type 
            
        rdf:resource="http://www.example.com/schema#SoftwarePlatform" />
        <ex:name>EPOC</ex:name> 
        <ex:version>2.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalBrowser"> 
        <rdf:type 
            rdf:resource="http://www.example.com/schema#BrowserUA" /> 
        <ex:name>Mozilla</ex:name> 
        <ex:version>5.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
        <ex:htmlVersionsSupported> 
          <rdf:Bag> 
            <rdf:li>3.2</rdf:li> 
            <rdf:li>4.0</rdf:li> 
          </rdf:Bag> 
        </ex:htmlVersionsSupported> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
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Το πρωτόκολλο CC/PP δεν ορίζει πώς η πληροφορία µεταφέρεται και µε ποιο τρόπο οι 

φορητές συσκευές επικοινωνούν ώστε να κάνουν γνωστό το προφίλ τους στον κάθε 

εξυπηρετητή. Επιπλέον, το πρωτόκολλο δεν ορίζει πια γνωρίσµατα και µε ποιο τρόπο θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν κατά την επιλογή / µετατροπή δεδοµένων. Το 

πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για χρήση σαν ένα κοµµάτι µιας πιο ευρείας εφαρµογής που 

θα περιλαµβάνει άλλα στοιχεία και άλλους µηχανισµούς.  Ο τρόπος που κάθε τέτοιο 

πλαίσιο θα εκµεταλλεύεται τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του προφίλ είναι κάτι που 

αφορά τις επιµέρους εφαρµογές. 
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4.1 HTTP-ext 
 

Ένας τρόπος µεταφοράς της CC/PP πληροφορίας ορίζεται σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο CC/PP exchange [11] το οποίο βασίζεται στο HTTP Extension Framework 

(HTTP-ext).  To HTTP-ext επεκτείνει το πρωτόκολλο HTTP προσθέτοντας σε αυτό τρεις 

επιπλέον επικεφαλίδες (CC/PP επικεφαλίδες) µε την επονοµασία  profile, profile-diff και 

profile-warning. Το profile αποτελείται από συνδέσµους (URL) (10) που παραπέµπουν 

στις εξ’ ορισµού περιγραφές των συσκευών. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται το µέγεθος 

της πληροφορίας που µεταφέρεται πάνω από δίκτυα χαµηλής χωρητικότητας και µε κάθε 

αίτηση λήψης δεδοµένων αποφεύγεται η αποστολή ενός ολόκληρου RDF / XML αρχείου 

που περιγράφει την συσκευή-πελάτης. Αντίθετα, το profile-diff περιέχει την πληροφορία 

εσωτερικά σε κάθε αίτηση σε µορφή RDF / XML. Αυτή η πληροφορία αποτελεί τις 

επιπλέον απαιτήσεις και προτιµήσεις του κάθε χρήστη τροποποιώντας έτσι κάποια από 

τα εξ’ ορισµού χαρακτηριστικά της συσκευής. Το πρωτόκολλο HTTP exchange 

εκµεταλλεύεται  την επεκτασιµότητα του HTTP πρωτοκόλλου και παράλληλα µε την 

χρήση συνδέσµων στοχεύει στη µεταφορά της ελάχιστης δυνατής σε ποσότητα 

πληροφορίας . 

  Τα νέα πεδία που προστίθενται στις επικεφαλίδες του HTTP πρωτοκόλλου είναι 

το Profile,  Profile-diff και Profile-warning. Όπως ανέφερα και παραπάνω το πεδίο 

profile περιέχει µια λίστα από συνδέσµους (URI) παραπέµποντας τον εξυπηρετητή στα 

εξ’ ορισµού χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης συσκευής. Ο πίνακας παρακάτω 

παρουσιάζει την γραµµατική που περιγράφει αυτή την επικεφαλίδα. 

 

 
Profile                  = profile-field-name ":" 1#reference 
profile-field-name       = "Profile" 
reference                = <"> ( absoluteURI | profile-diff-name ) <"> 
profile-diff-name        = profile-diff-number "-" profile-diff-digest 
profile-diff-number      = 1#DIGIT 
profile-diff-digest      = sp; < MD5 message digest encoded by base64 > 
DIGIT                    = <any US-ASCII digit "0".."9"> 
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Το profile-field-name είναι το όνοµα της επικεφαλίδας profile (Profile) ενώ το 

reference αποτελείται από τα πεδία absolute URI που είναι οι σύνδεσµοι στις εξ’ ορισµού  

περιγραφές των συσκευών και το πεδίο profile-diff-name. Το profile-diff-name 

αποτελείται από τα πεδία profile-diff-number και profile-diff-digest. Το profile-diff-

digest είναι το αποτέλεσµα που παράγεται όταν δοθεί σαν είσοδος στον MD5 η τιµή του 

Profile-Diff-[profile-diff-number] πεδίου. Ο MD5 αλγόριθµος παίρνει σαν είσοδο ένα 

κείµενο αυθαίρετου µεγέθους και παράγει σαν έξοδο ένα αποτύπωµα της εισόδου 

µεγέθους 128bits. Έτσι, εάν σε ένα προφίλ περιέχεται και ένα profile-diff-name αυτό θα 

σηµαίνει πως εκτός από τους συνδέσµους (URI) τους οποίους  θα πρέπει να 

συµβουλευτεί ο εξυπηρετητής που θα αναλάβει να αναλύσει την πληροφορία, θα πρέπει 

επιπλέον να κοιτάξει στο τέλος και το profile-diff που ακολουθεί (µε το ίδιο profile-

diff-number). Ένα παράδειγµα που δείχνει πως συντάσσεται η επικεφαλίδα Profile 

φαίνεται παρακάτω στο πλαίσιο που ακολουθεί. 
 

 
Profile: "http://www.aaa.com/hw","1-
uKhJE/AEeeMzFSejsYshHg==","http://www.bbb.com/sw" 
 

 

 

Η επικεφαλίδα Profile-Diff  περιγράφεται από την παρακάτω γραµµατική: 

 

 
Profile-Diff                = profile-diff-field-name ":" profile-desc 
profile-diff-field-name     = "Profile-Diff-" profile-diff-number 
profile-desc                = < the CC/PP description based on XML/RDF   
                                text format(any OCTET except CTLs, but  
                                including LWS)> 
 

 

Το profile-diff-number υποδεικνύει ότι το profile-diff που ακολουθεί 

αντιστοιχεί στην δήλωση του profile-diff (που έγινε παραπάνω στο profile) µε το ίδιο 

profile-diff-number. Το profile-diff-number παίρνει τιµές από 0 ως 9. Το profile-desc 

περιέχει την CC/PP περιγραφή της συσκευής, βασισµένη σε RDF/XML και όπως 
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αναφέραµε παραπάνω περιέχει τις επιπλέον προτιµήσεις που µπορεί να έχει ο χρήστης 

και οι οποίες διαφοροποιούν τα εξ’ ορισµού χαρακτηριστικά της συσκευής που 

αναφέρονται στο profile. 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα για την επικεφαλίδα profile-diff : 

 

 
Profile: "1-P1GRkSjKK50aTWXXndFcSQ==" 
Profile-Diff-1: <?xml version="1.0"?> 

     <RDF xmlns="http://www.w3.org/TR/1999/PR-rdf-syntax-19990105#" 
          xmlns:PRF="http://www.w3.org/TR/WD-profile-vocabulary#"> 
      <Bag> 
       <Description about="HardwarePlatform"> 
        <Defaults> 
         <Description PRF:Vendor="Nokia" 
                        PRF:Model="2160" 
                        PRF:Type="PDA" 
                        PRF:ScreenSize="800x600x24" 
                        PRF:CPU="PPC" 
                        PRF:Keyboard="Yes" 
                        PRF:Memory="16mB" 
                        PRF:Bluetooth="YES" 
                        PRF:Speaker="Yes" /> 
        </Defaults> 
        <Modifications> 
         <Description PRF:Memory="32mB" /> 
        </Modifications> 
       </Description> 
       <Description about="SoftwarePlatform"> 
     ..... 
     </RDF> 

 

 

Τέλος, στις CC/PP επικεφαλίδες συµπεριλαµβάνεται και το πεδίο Profile-warning 

το οποίο χρησιµοποιείται σαν επικεφαλίδα απάντησης ώστε να µεταφέρει πληροφορίες 

που σκοπό έχουν την προειδοποίηση από τον εξυπηρετητή που έχει είδη λάβει την 

CC/PP πληροφορία. Όταν ένας χρήστης κάνει µια αίτηση λήψης δεδοµένων τότε ο 

εξυπηρετητής που λαµβάνει και επεξεργάζεται τη CC/PP πληροφορία αντλεί τα προφίλ 

της συσκευής-πελάτης από κάποια βάση δεδοµένων. Σε αυτή τη διαδικασία είναι 

δυνατόν να προκύψουν κάποια προβλήµατα όπως η βάση να µην ανταποκρίνεται, το 

προφίλ να µην υπάρχει, κτλ. Τότε ο εξυπηρετητής θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να 

ενηµερώσει και να προειδοποιήσει τον πελάτη για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Οι 
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κωδικοί – προειδοποίησης περιλαµβάνουν 3 ψηφία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

“1ΧΧ” και “2ΧΧ”. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην κατάσταση του προφίλ εάν 

είναι φρέσκο ή παλιό (fresh or stale), ενώ η δεύτερη αναφέρεται στον τρόπο 

εξυπηρέτησης του πελάτη (εξυπηρέτηση µε την τεχνική της µετατροπής ή επιλογής 

δεδοµένων) 

 

 
Profile-warning                = profile-warning-field-name ":"   
                                  1#warning-value 
profile-warning-field-name     = "Profile-Warning" 
warning-value                  = warn-code SP warn-target SP warn-  
                                 text [SP warn-date] 
warn-code                      = 3DIGIT 
warn-target                    = (absoluteURI | host [ ":" port ]) 
warn-text                      = quoted-string 
warn-date                      = <"> HTTP-date <"> 

 

 

Ένα παράδειγµα της χρήσης αυτών των επικεφαλίδων φαίνεται παρακάτω στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

 
Profile-Warning: 102 http://www.aaa.com/hw "Not used profile", 
                 202 www.w3.org "Content generation applied" 
Profile-Warning: 101 http://www.aaa.com/hw "Used stale profile", 
                 102 http://www.bbb.com/sw "Not used profile", 
                 200 18.23.0.23:80 "Not applied"  "Wed, 31 Mar 1999 
                 08:49:37 GMT" 

 

 

Όλη η πληροφορία που λαµβάνεται µέσο των επικεφαλίδων Profile και Profile-

diff αποσπάται από αιτήσεις λήψης δεδοµένων και ανάλογα µε την αρχιτεκτονική 

συστήµατος συγκεντρώνεται σε κάποιο εξυπηρετητή (ενδιάµεσο ή τελικό). Στη συνέχεια 

ακολουθεί ανάλυση και επεξεργασία και κάποια από τα εξ’ ορισµού χαρακτηριστικά της 

συσκευής αλλάζουν τιµή εξαιτίας των επιπλέον προτιµήσεων του χρήστη που 

περιγράφονται στην επικεφαλίδα Profile-diff. Είναι εµφανές ότι τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στο Profile-diff έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα από τα αντίστοιχα στο 
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προφίλ της συσκευής (εξ’ ορισµού χαρακτηριστικά). Έτσι, τελικά καταλήγουµε σε ένα 

νέο προφίλ που είναι ο συνδυασµός όλης αυτής της CC/PP πληροφορίας. 

 

4.2 CC/PP πληροφορία 
 

Μέχρι τώρα έχουµε δει και έχουµε περιγράψει πλήρως τη δοµή και τη λειτουργία 

του πρωτοκόλλου CC/PP. Κάτι το οποίο δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως είναι µε ποιο 

τρόπο πρακτικά µπορεί να προστεθεί αυτή η πληροφορία (CC/PP επικεφαλίδες) σε κάθε 

αίτηση που φεύγει από κάθε συσκευή-πελάτη. Οι γνωστές εφαρµογές πλοήγησης Internet 

Explorer και Opera που συνήθως εµπεριέχονται σε φορητές συσκευές δεν παρέχουν 

πρόσβαση στον κώδικα τους µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να αλλάξουµε την δοµή 

των αιτήσεων που φεύγουν από αυτές και να προσθέσουµε τα επιπλέον πεδία στις 

επικεφαλίδες του HTTP σύµφωνα µε το HTTP Exchange πρωτόκολλο (CC/PP 

επικεφαλίδες).  

Μία λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι να έχουµε συσκευές που να γνωρίζουν και 

να χρησιµοποιούν το CC/PP πρωτόκολλο. Κάτι τέτοιο θα συµβεί όταν το πρωτόκολλο 

γίνει πρότυπο και κοινά αποδεκτό από όλους τους κατασκευαστές συσκευών 

περιορισµένων δυνατοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η αρχιτεκτονική του συστήµατος 

φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 6: Μεταφορά CC/PP πληροφορίας (α) 

 

Επιπλέον λύση αποτελεί  και η χρήση ενός ενδιάµεσου εξυπηρετητή µέσο του 

οποίου περνάει κάθε αίτηση λήψης δεδοµένων προτού καταλήξει σε τελικούς 

εξυπηρετητές. Ο ενδιάµεσος εξυπηρετητής διαβάζει την HTTP επικεφαλίδα της αίτησης 
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και µε τη χρήση τεχνικών απεικόνισης του πεδίου User-agent προσθέτει την CC/PP 

πληροφορία στην κάθε αίτηση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση θα έχουµε περιορισµούς 

στην χρήση του πρωτοκόλλου καθώς ο ενδιάµεσος εξυπηρετητής δεν θα είναι σε θέση να 

γνωρίζει τις επιπλέον προτιµήσεις του χρήστη παρά µόνο τα εξ’ ορισµού χαρακτηριστικά 

της. Στη συνέχεια, προωθεί την αίτηση στον προορισµό της. Με αυτό τον τρόπο όλες οι 

αιτήσεις που φτάνουν σε τελικούς εξυπηρετητές περιέχουν την πληροφορία που 

απαιτείται ώστε να περιγράψει πλήρως τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της κάθε 

συσκευής. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος που περιέγραψα φαίνεται παρακάτω στο 

σχήµα που ακολουθεί: 

 

 

Εικόνα 7: Μεταφορά CC/PP πληροφορίας (β) 
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5 Αρχιτεκτονικές συστηµάτων µε τη χρήση του Apache 
εξυπηρετητή 

 

Παραπάνω περιγράψαµε µε ποιο τρόπο το πρωτόκολλο CC/PP λειτουργεί και 

ενηµερώνει ένα εξυπηρετητή (µέσο των CC/PP επικεφαλίδων) για τα χαρακτηριστικά 

της συσκευής και τις επιπλέον προτιµήσεις του χρήστη. Στη συνέχεια, ο εξυπηρετητής 

(ενδιάµεσος ή τελικός) είναι υπεύθυνος ώστε να συλλέξει και να επεξεργαστεί αυτή την 

πληροφορία για να στείλει πίσω στον πελάτη τα καταλληλότερα δεδοµένα. Ο 

εξυπηρετητής έχοντας αυτή την απαραίτητη πληροφορία µπορεί είτε να επιλέξει από ένα 

σύνολο διαφορετικών εκδόσεων δεδοµένων αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στις 

απαιτήσεις της συσκευής και του χρήστη, είτε να µετατρέψει τα αρχικά δεδοµένα και να 

δηµιουργήσει καινούργια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Παρακάτω θα περιγράψω µε 

ποιο τρόπο υλοποιήσαµε αυτή την λειτουργικότητα στον Apache εξυπηρετητή και 

επιπλέον θα παρουσιάσω τις διάφορες αρχιτεκτονικές που αναπτύξαµε και περιέχουν το 

πρωτόκολλο CC/PP. 

 

   

5.1 Apache εξυπηρετητής 
 

Ο Apache εξυπηρετητής είναι αρκετά δηµοφιλής. Περισσότερο από 60% όλων των 

δικτυακών τόπων στον παγκόσµιο ιστό χρησιµοποιούν αυτό τον εξυπηρετητή για να 

διαθέτουν τις ιστοσελίδες και τα δεδοµένα τους στους χρήστες του διαδικτύου. Επιπλέον, 

είναι ανοικτού κώδικα και αυτό δίνει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη λογισµικού 

προσθέτοντας επιπλέον λειτουργικότητα σε αυτόν. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µέσο του 

API (11) το οποίο είναι διαθέσιµο και αρκετά εύχρηστο. Εµείς αναπτύξαµε λογισµικό 

δηµιουργώντας κοµµάτια κώδικα (modules) (12) τα οποία αφαιρούνται και προστίθενται 

δυναµικά σε αυτόν. Παρακάτω θα περιγράψω τις διάφορες αρχιτεκτονικές που 

υλοποιήσαµε και τα modules που δηµιουργήσαµε για κάθε µια από αυτές. 
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Ο εξυπηρετητής αποτελείται από τον πυρήνα (core) (13) και τα modules. Ο πυρήνας 

είναι αυτός που υλοποιεί τη βασική λειτουργικότητα του. Τα modules είναι κοµµάτια 

λογισµικού τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα µεταξύ τους και εκτελούν κάποια επιπλέον 

λειτουργικότητα. Αυτός ο µηχανισµός εξασφαλίζει εύκολη επεκτασιµότητα του 

συστήµατος και µεγάλη ευελιξία µε την προσθήκη νέων modules. Κάθε αίτηση λήψης 

δεδοµένων που φθάνει στον Apache εξυπηρετητή αρχικά περνάει από όλα τα modules 

ενώ στη συνέχεια δίνεται στην διάθεση του πυρήνα (Apache core). Κάθε module έχει 

τρεις επιλογές για κάθε εισερχόµενη αίτηση: 

 

• Επεξεργάζεται πλήρως την αίτηση και την προωθεί στον πυρήνα του Apache 

παρακάµπτοντας τα υπόλοιπα modules. Σε αυτή την περίπτωση το module 

επιστρέφει ένα κωδικό ώστε να ελέγξει τη ροή της αίτησης. (return CODE = 

DONE) 

 

• Επεξεργάζεται µερικώς την αίτηση και την προωθεί στα επόµενα modules για 

περαιτέρω επεξεργασία (return CODE = OK). 

 

• ∆εν την επεξεργάζεται καθόλου και την προωθεί αµέσως στα επέµενα modules 

για επεξεργασία (return CODE = DECLINED). 

 

Παρακάτω στην εικόνα φαίνεται η αρχιτεκτονική του Apache εξυπηρετητή και η 

σειρά εκτέλεσης των modules. Το CC/PP module είναι ένα κοµµάτι λογισµικού 

υπεύθυνο ώστε να συλλέγει την CC/PP πληροφορία από τις εισερχόµενες αιτήσεις, να 

την επεξεργάζεται και να κάνει τα απαραίτητα ώστε οι συσκευές-πελάτες να λαµβάνουν 

τα καταλληλότερα γι’ αυτές δεδοµένα. 
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Εικόνα 8: Αρχιτεκτονική Apache Web Server 

 

 

Όπως βλέπουµε στο παραπάνω σχήµα η κάθε αίτηση επεξεργάζεται από µια 

σειρά modules και στη συνέχεια δηµιουργείται η τελική απάντηση για τον πελάτη. 

Ανάµεσα σε αυτά τα κοµµάτια κώδικα έχει προστεθεί και το CC/PP module. 
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5.2 Mod_ccpp Module 
 

Το σύστηµα σε αυτή την περίπτωση περιλαµβάνει τους πελάτες,  ένα ενδιάµεσο 

εξυπηρετητή και ένα τελικό εξυπηρετητή. Ο ενδιάµεσος εξυπηρετητής λαµβάνει αιτήσεις 

από πελάτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν και δεν χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο CC/PP. Στη 

συνέχεια, αναλύει τις επικεφαλίδες των αιτήσεων και προσθέτει σε αυτές την CC/PP 

πληροφορία σύµφωνα µε το πρωτόκολλο CC/PP exchange. Τέλος, η αίτηση προωθείται 

στον τελικό εξυπηρετητή. Ο ενδιάµεσος εξυπηρετητής έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα 

προγραµµατισµού Java και χρησιµοποιεί threads και sockets για την επικοινωνία µε τους 

πελάτες – φορητές συσκευές και τον τελικό εξυπηρετητή. Η επικοινωνία είναι 

αµφίδροµη και τα τελικά δεδοµένα περνάνε µέσο του ενδιάµεσου εξυπηρετητή πριν 

καταλήξουν στον πελάτη.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η αρχιτεκτονική του 

συστήµατος. 

 

 

 

Εικόνα 9: Αρχιτεκτονική #1 

 

 

Στον τελικό εξυπηρετητή υλοποιήσαµε ένα module ώστε να επεκτείνουµε την 

λειτουργικότητα του Apache εξυπηρετητή και το ονοµάσαµε mod_ccpp. Αυτό το module 

αναλύει την κάθε αίτηση λήψης δεδοµένων και συγκεντρώνει την πληροφορία που 

υπάρχει στις επικεφαλίδες profile και profile-diff όπως τις ορίσαµε παραπάνω σύµφωνα 

µε το CC/PP exchange πρωτόκολλο. Στην συνέχεια ενεργοποιεί µηχανισµούς επιλογής / 

µετατροπής δεδοµένων ώστε να εξυπηρετήσει µε τον καλύτερο τρόπο τη συσκευή-

πελάτη επιλέγοντας / δηµιουργώντας κατάλληλα δεδοµένα. Όταν µια αίτηση έρθει στον 
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εξυπηρετητή και σε αυτή δεν περιέχεται καµία τέτοια επιπλέον πληροφορία (CC/PP 

επικεφαλίδες) τότε η κανονική λειτουργία του εξυπηρετητή δεν επηρεάζεται και η 

αίτηση εξυπηρετείται κανονικά. Σε µια τέτοια περίπτωση το module θα επιστρέψει 

DECLINED, σύµφωνα µε τους κωδικούς που αναφέραµε παραπάνω, και ο πυρήνας του 

Apache εξυπηρετητή θα χειριστεί την αίτηση σαν να µην υπήρχε καθόλου το module 

CC/PP. Στην αντίθετη περίπτωση όµως που η αίτηση προέρχεται από µία φορητή 

συσκευή τότε το module αφού αναλύσει τις επικεφαλίδες λαµβάνει και ερµηνεύει την 

πληροφορία που περιέχουν. Στη συνέχεια, είναι υπεύθυνο ώστε να συνδεθεί µε 

οποιονδήποτε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του υποδείξουν οι έµµεσες αναφορές (URL) 

που περιέχονται στην επικεφαλίδα Profile για να συλλέξει την απαραίτητη πληροφορία 

που περιγράφει τα εξ’ ορισµού χαρακτηριστικά της συσκευής. Η σύνδεση γίνεται µε την 

χρήση sockets µέσα από το module που υλοποιήσαµε. 

Το προφίλ της συσκευής επεξεργάζεται και αναλύεται µε την βοήθεια ενός XML 

αναλυτή (ενσωµατωµένος στον Apache εξυπηρετητή) ο οποίος εξάγει την πληροφορία 

και την κάνει διαθέσιµη στους διάφορους µηχανισµούς που θα περιγράψουµε παρακάτω. 

Ο αναλυτής που χρησιµοποιήθηκε ονοµάζεται Expat [12][12], είναι γραµµένος σε 

γλώσσα προγραµµατισµού C και χαρακτηρίζεται σαν αναλυτής ροής καθώς 

επεξεργάζεται τα XML έγγραφα σαν κείµενα ροής χαρακτήρων. 

 Ένα τέτοιο αρχείο σε µορφή RDF/XML που αναλύεται και επεξεργάζεται από το 

module CC/PP έχει την παρακάτω µορφή. 
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#"> 
 
  <rdf:Description rdf:about="MyProfile"> 
  <ccpp:component>  
   <rdf:Description rdf:about="TerminalHardware"> 
    <rdf:type rdf:resource="HardWarePlatform" /> 
    <vendor>pocketpc</vendor> 
         <display>320x240</display> 
    <bandwidth>64Kbps</bandwidth> 
    <memory>64MB</memory> 
   </rdf:Description>  
  </ccpp:component> 
 
  <ccpp:component>  
          <rdf:Description rdf:about="TerminalSoftware">  
       <rdf:type rdf:resource="SoftwarePlatform" /> 
    <name>Windows CE</name> 
    <version>4.0</version> 
    <vendor>Microsoft</vendor>    
         </rdf:Description>         
                      </ccpp:component> 
   
                   <ccpp:component>        
                  <rdf:Description rdf:about="TerminalBrowser"> 
    <rdf:type rdf:resource="BrowserUA" /> 
    <name>Internet Explorer</name> 
    <version>4.0</version>     
              <vendor>Microsoft</vendor> 
    <htmlVersionsSupported>    
    <rdf:Bag> 
     <rdf:li>3.0</rdf:li> 
     <rdf:li>4.0</rdf:li>     
                          </rdf:Bag> 
             </htmlVersionsSupported> 
               </rdf:Description>  
    </ccpp:component> 
      </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
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Μετά την ανάλυση του προφίλ ακολουθεί το πεδίο profile-diff το οποίο 

περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις επιπλέον προτιµήσεις του χρήστη. Το module 

είναι υπεύθυνο ώστε να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις, στα εξ’ ορισµού 

χαρακτηριστικά που απέσπασε από το προφίλ, σύµφωνα µε αυτή την επιπλέον 

πληροφορία. Στη συνέχεια,  ενηµερώνει µια εσωτερική δοµή όπου και αποθηκεύεται όλη  

η πληροφορία ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµη κατά την επιλογή / µετατροπή 

δεδοµένων. Επιπλέον, κατά την ενεργοποίηση των παραπάνω µηχανισµών υλοποιήσαµε  

κάποιας µορφής caching ώστε να βελτιστοποιήσουµε την απόδοση του εξυπηρετητή µας.  

Έτσι, την πρώτη φορά που µια συσκευή µε κάποιο συγκεκριµένο profile και 

profile-diff ζητήσει πολυµεσικά δεδοµένα (αρχεία εικόνων, ήχου, κινούµενης εικόνας) 

τότε αυτά θα µετατραπούν µε την βοήθεια βιβλιοθηκών που θα περιγράψω παρακάτω 

ώστε τελικά η συσκευή να λάβει τα καταλληλότερα δεδοµένα σύµφωνα µε τις 

δυνατότητες / προτιµήσεις του χρήστη. Στη συνέχεια τα δεδοµένα αποθηκεύονται 

εσωτερικά στον εξυπηρετητή µε όνοµα που να προδίδει τα νέα χαρακτηριστικά τους. Την 

εποµένη φορά που κάποια συσκευή µε τις ίδιες απαιτήσεις ζητήσει τα ίδια δεδοµένα θα 

λάβει τα είδη µετατρεπόµενα αρχεία. Είναι εµφανές ότι η µετατροπή πολυµεσικών 

δεδοµένων είναι µια αρκετά απαιτητική διαδικασία και ο χρόνος που εξοικονοµείται 

στην περίπτωση του caching είναι πολύτιµος και αρκετά υπολογίσιµος. Έτσι, ο χρόνος 

που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση είναι ο χρόνος επιλογής και αναζήτησης των είδη 

µετατρεπόµενων δεδοµένων εσωτερικά στον τελικό εξυπηρετητή µας.  

Η λογική που χρησιµοποιείται κατά την επιλογή / µετατροπή δεδοµένων στο 

κοµµάτι λογισµικού που αναπτύξαµε µε την µορφή module είναι σχετικά απλή. Για 

παράδειγµα, σε περίπτωση που ένας πελάτης-συσκευή ζητήσει να λάβει ένα αρχείο 

κινούµενης εικόνας που δεν είναι αποδεκτό σύµφωνα µε τις δυνατότητες του, τότε κατά 

την επιλογή / µετατροπή λαµβάνεται υπόψιν το µέγεθος οθόνης, ο τύπος επεξεργαστή 

και ο αποθηκευτικός χώρος που διαθέτει η συσκευή. Εάν υπάρχει κάποια έκδοση του 

αρχείου που να ικανοποιεί τα χαρακτηριστικά αυτά τότε χρησιµοποιείται και 

επιστρέφεται στον χρήστη, διαφορετικά το αρχικό αρχείο µετατρέπεται και 

δηµιουργείται µια νέα έκδοση αυτού. 
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5.3 Module UaCcpp 
 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος περιλαµβάνει πελάτες–φορητές συσκευές που 

δεν γνωρίζουν και δεν χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο CC/PP και ένα τελικό 

εξυπηρετητή Apache εξυπηρετητή στον οποίο έχουµε αναπτύξει λογισµικό (module 

mod_UaCcpp) ώστε να χειρίζεται αιτήσεις που προέρχονται από φορητές συσκευές 

περιορισµένων δυνατοτήτων.  Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα. Η κύρια διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη αρχιτεκτονική είναι ότι 

ενσωµατώσαµε την δουλειά του ενδιάµεσου εξυπηρετητή στον τελικό εξυπηρετητή ώστε 

να απλοποιήσουµε το σύστηµα και τη λειτουργία του. 

 

 

Εικόνα 10: Αρχιτεκτονική #2 

 

Το module mod_UaCcpp στον τελικό εξυπηρετητή λαµβάνει και αναλύει κάθε 

αίτηση λήψης δεδοµένων και χρησιµοποιώντας τεχνικές απεικόνισης της επικεφαλίδας 

User-agent καταλήγει στο προφίλ της συσκευής. Εσωτερικά στον εξυπηρετητή έχουµε 

δηµιουργήσει ένα αρχείο σε µορφή XML στο οποίο περιλαµβάνονται οι διάφορες 

απεικονίσεις της επικεφαλίδας User-Agent του HTTP πρωτοκόλλου σε προφίλ 

συσκευών. Το αρχείο αναλύεται µε τη βοήθεια λεκτικού αναλυτή όπως και στην 

περίπτωση του προφίλ της συσκευής που περιγράψαµε στην προηγούµενη αρχιτεκτονική 

συστήµατος. Το αρχείο έχει την παρακάτω µορφή. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<devices> 
<!-- PocketPC Hp --> 
 <device> 
  <ua value="Mozilla/4.0" 
   profile="Hp_3800.rdf"/> 
 </device> 
<!-- Alcatel --> 
 <device> 
  <ua value="Alcatel-BF4/2.0" 
  profile="Alcatel_OT512.rdf"/> 
 </device> 
<!-- Ericsson --> 
 <device> 
  <ua value="EricssonA2628/R2A" 
  profile="Ericsson_A2628.rdf"/> 
 </device> 
 <device> 
  <ua value="EricssonT20" 
  profile="Ericsson_T20.rdf"/> 
 </device> 
<!-- Siemens --> 
 <device> 
  <ua value="SIE-S45/05" 
  profile="Siemens_S45.rdf"/> 
 </device> 
 <device> 
  <ua value="SIE-S35" 
  profile="Siemens_S35.rdf"/> 
 </device> 
<!-- Nokia --> 
 <device> 
  <ua value="Nokia9210" 
  profile="Nokia_9210_WML.rdf"/> 
 </device> 
 <device> 
  <ua value="Nokia9110" 
  profile="Nokia_9110i.rdf"/> 
 </device> 
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Αφού το module συγκρίνει το πεδίο User-agent που περιέχεται στις επικεφαλίδες 

της HTTP αίτησης και τελικά καταλήξει στο προφίλ που αντιστοιχεί στην συσκευή τότε 

ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία µε αυτή στην προηγούµενη αρχιτεκτονική. Το 

module αναλαµβάνει να συγκεντρώσει την πληροφορία από το προφίλ το οποίο είναι 

αποθηκευµένο εσωτερικά στον εξυπηρετητή και ενεργοποιώντας µηχανισµούς επιλογής 

ή µετατροπής δεδοµένων επιστρέφει τα καταλληλότερα δεδοµένα που αντιστοιχούν στην 

συσκευή – πελάτης. Τα θετικά αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η απλοποίηση χρήσης του 

συστήµατος από τη σκοπιά του πελάτη-συσκευής. Σε αντίθεση µε την πρώτη 

αρχιτεκτονική ο πελάτης δεν χρειάζεται να δηλώσει στον περιηγητή της συσκευής του 

τον ενδιάµεσο εξυπηρετητή κάτι που µπορεί να είναι δύσκολα κατανοητό από κάποιο 

αδαή χρήστη και που επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις συσκευών δεν του δίνεται η 

δυνατότητα λόγω περιορισµένων δυνατοτήτων. 

Αυτή η τεχνική είναι ένα βήµα πριν την χρήση του πρωτοκόλλου CC/PP σαν 

πρότυπο. Σε αυτή την περίπτωση η κάθε συσκευή θα γνωρίζει και θα χρησιµοποιεί το 

πρωτόκολλο µε αποτέλεσµα να µην απαιτείται η χρήση παρόµοιων τεχνικών ώστε να 

αναγνωρίσουµε το είδος και τον τύπο της συσκευής. Αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή θα 

ενσωµατώνει από µόνη της τα χαρακτηριστικά της σε κάθε αίτηση λήψης δεδοµένων.  
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5.4 CC/PP aware Clients 
 

Σε αυτή την αρχιτεκτονική θεωρείται ότι χρησιµοποιούνται πελάτες οι οποίοι 

γνωρίζουν και χρησιµοποιούν το CC/PP πρωτόκολλο. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε αίτηση 

λήψης δεδοµένων που προέρχεται από αυτές περιλαµβάνεται η κρίσιµη πληροφορία που 

θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της. Αυτό µπορεί να συµβεί µε δύο 

τρόπους. Η συσκευή θα πρέπει να το υποστηρίζει εξ’ ορισµού, πράγµα που σηµαίνει ότι 

η κατασκευαστική εταιρία είτε θα έχει αποδεκτή το πρωτόκολλο CC/PP ως πρότυπο και 

θα το χρησιµοποιεί, είτε να έχει εγκατασταθεί στην συσκευή επιπρόσθετο λογισµικό / 

εφαρµογή που θα υλοποιεί αυτή την λειτουργικότητα. Παρακάτω φαίνεται η 

αρχιτεκτονική τέτοιων συστηµάτων. 

 

 

Εικόνα 11: Αρχιτεκτονική #3 

 

 

5.4.1 Ανάπτυξη εφαρµογής για Windows Mobile 2003 συσκευές 

 

Για την ανάπτυξη εφαρµογών σε φορητές συσκευές µε λειτουργικό σύστηµα 

Windows Mobile 2003 χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα .NET [13][13] της Microsoft και 

γλώσσα προγραµµατισµού C#. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε το .NET Compact Framework 

που περιλαµβάνει κοµµάτια κώδικα (controls) και ρουτίνες που προορίζονται 

αποκλειστικά  για φορητές συσκευές µε λειτουργικό σύστηµα Windows Mobile 2003. 

Για παράδειγµα, τέτοιες συσκευές είναι το κινητό τηλέφωνο Qtek 8080 και ο 

υπολογιστής παλάµης της HP 3800 (ipaq). Αναπτύξαµε µία εφαρµογή που µετατρέπει 

µια συσκευή σε γνώστη του CC/PP πρωτοκόλλου. Πιο συγκεκριµένα δηµιουργήθηκε 
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ένας περιηγητής για σελίδες στο δίκτυο στον οποίο ενσωµατώθηκε  το Web Browser 

Control και στηριζόµενοι σε ρουτίνες και events (π. χ. Navigate)  µεταβάλλαµε τη 

λειτουργία του ώστε να προστίθεται η κρίσιµη CC/PP πληροφορία σε κάθε εξερχόµενη 

αίτηση λήψης δεδοµένων. Επίσης, δίνουµε την δυνατότητα στον χρήστη µέσο διεπαφής 

να δηλώνει επιπλέον προτιµήσεις / απαιτήσεις κάτι που τελικά µεταφράζεται στην 

επικεφαλίδα Profile-diff που προστίθεται δυναµικά στην αίτηση σύµφωνα µε το CC/PP 

exchange πρωτόκολλο. Αυτή την εφαρµογή µπορεί κάποιος να κατεβάσει από το 

http://dcs.ics.forth.gr/Activities/Projects/w3c_qh.html. Παρακάτω ακολουθούν 

στιγµιότυπα της CC/PP εφαρµογής. 

 

 

 

   

Εικόνα 12: CC/PP εφαρµογή 
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5.5 Ενδιάµεσος εξυπηρετητής  
 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος περιλαµβάνει πελάτες – φορητές συσκευές, ένα 

ενδιάµεσο εξυπηρετητή και οποιονδήποτε τελικό εξυπηρετητή ανά τον παγκόσµιο ιστό. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι οι µηχανισµοί επιλογής / 

µετατροπής δεδοµένων λαµβάνουν χώρα σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο ενδιάµεσο 

εξυπηρετητή και όχι στον τελικό εξυπηρετητή όπως συνέβαινε στις προηγούµενες 

αρχιτεκτονικές. Αυτό δίνει την δυνατότητα σε φορητές συσκευές να έχουν πρόσβαση 

στα δεδοµένα όλων των εξυπηρετητών ανά τον παγκόσµιο ιστό καθώς δεν απαιτείται η 

γνώση του πρωτοκόλλου ούτε από τις φορητές συσκευές ούτε και από τελικούς 

εξυπηρετητές.   

Ο ενδιάµεσος εξυπηρετητής είναι ένας Apache εξυπηρετητής στον οποίο έχουµε 

ενεργοποιήσει το module mod_proxy_http και το έχουµε διαµορφώσει κατάλληλα ώστε 

να µπορεί να αποθηκεύει εσωτερικά οποιαδήποτε δεδοµένα περνάνε µέσο αυτού. Το 

mod_proxy_http είναι το κοµµάτι λογισµικού στον εξυπηρετητή Apache υπεύθυνο για τη 

λειτουργία του ως ενδιάµεσου εξυπηρετητή (proxy). Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα 

παράλληλα µε την χρήση του πρωτοκόλλου CC/PP και ενός ειδικά διαµορφωµένου 

module mod_UaCcpp να µετατρέπουµε τα δεδοµένα πριν καταλήξουν πίσω στον 

πελάτη-συσκευή. Το mod_UaCcpp είναι ένα κοµµάτι λογισµικού το οποίο ελέγχει τις 

επικεφαλίδες της κάθε αίτησης και όπως και σε προηγούµενη αρχιτεκτονική 

χρησιµοποιεί τεχνικές απεικόνισης για να καταλήξει στο προφίλ της συσκευής-πελάτης. 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 

 
Εικόνα 13: Αρχιτεκτονική #4 

 



 58

Επιπλέον στον ειδικά διαµορφωµένο εξυπηρετητή χρησιµοποιούνται τεχνικές 

µετατροπής δεδοµένων – ιστοσελίδων που είναι γραµµένες σε γλώσσα απεικόνισης 

HTML. Αυτή είναι µια αρκετή δύσκολη διαδικασία και αποδέχεται λάθη καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις συγγραφής ιστοσελίδων χρησιµοποιείται «κακή» HTML. Η HTML 

είναι µια γλώσσα που δεν απαιτεί τα έγγραφα που παράγονται µέσο αυτής να είναι καλά 

ορισµένα. Για παράδειγµα, το παρακάτω κοµµάτι κώδικα θα εµφανιστεί χωρίς κανένα 

πρόβληµα σε ένα περιηγητή ακόµα και αν δεν ακολουθούνται όλοι οι κανόνες της 

HTML γλώσσας.  

 
 
<html> 
<head> 
<title>This is bad HTML</title> 
<body> 
<h1>Bad HTML 
</body> 
 

 

 

   Αυτό βέβαια δηµιουργεί προβλήµατα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ανάλυση  

και η περαιτέρω επεξεργασία ενός εγγράφου το οποίο είναι γραµµένο σε γλώσσα 

απεικόνισης HTML. Είναι εµφανές πως κατά την διαδικασία µετατροπής ιστοσελίδων τα 

έγγραφα αναλύονται ώστε να είναι δυνατή η µετατροπή τους και η δηµιουργία µιας 

διαφορετικής απεικόνισης που θα περιέχει την ίδια πληροφορία. Ο αντικαταστάτης της 

HTML είναι η XHTML η οποία συνδυάζει την χρήση της HTML που είναι γλώσσα 

απεικόνισης δεδοµένων και της XML που είναι γλώσσα περιγραφής δεδοµένων.  

 

 

5.5.1 Μετατροπή εγγράφων σε HTML 

 
Για την µετατροπή των εγγράφων HTML χρησιµοποιήθηκε ένας αναλυτής µε την 

επονοµασία libxml2 [14][14] ο οποίος γενικά προσφέρει δυνατότητες επεξεργασίας 

XML εγγράφων και ειδικότερα HTML και XHTML. Η βιβλιοθήκη έχει υλοποιηθεί σε 
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γλώσσα προγραµµατισµού C και είναι ανοικτού κώδικα κάτι που µας επέτρεπε την 

ευκολότερη χρήση και επέκταση της. Η βιβλιοθήκη παίρνει είσοδο έγγραφα που 

περιγράφουν ιστοσελίδες, τα αναλύει και στη συνέχεια δηµιουργεί δοµές που τα 

περιγράφουν. Οι δοµές έχουν δενδρική µορφή και κάθε κόµβος της αποτελεί ένα 

στοιχείο του εγγράφου που έχει όνοµα, τύπο, περιεχόµενα, ιδιότητες και δείκτες προς 

αδερφικούς, µητρικούς και πατρικό κόµβο. Ένας κόµβος της δοµής που σχηµατίζεται 

µπορεί να είναι ένας πίνακας <table> </table>, είτε ένα <tr> </tr> είτε και ένα <H1> 

</H1>. 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα εγγράφου σε HTML. Το έγγραφο 

αναλύεται και δηµιουργείται ένα δένδρο που το περιγράφει. 

 

 
<html> 
  <head> 
   <title>Welcome to CC/PP</title> 
  </head> 
  <body bgcolor=”#bbddff”> 
   <H1>libxml example</H1> 
   <p>bla bla bla ...</p> 
   <a href="http://www.w3.org/XML/">XML</a> 
  </body> 
</html> 
 

 

Η ανάλυση του εγγράφου σε text µορφή φαίνεται παρακάτω. 

 

 
DOCUMENT 
version=1.0 
standalone=true 
  ELEMENT html 
    ELEMENT head 
      ELEMENT title 
        TEXT 
          content=Welcome to CC/PP 
    ELEMENT body 
      ATTRIBUTE bgcolor 
        TEXT 
          content=#bbddff 
      ELEMENT H1 
        TEXT 
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          content=libxml example 
      ELEMENT p 
        TEXT 
          content=bla bla bla ... 
      ELEMENT a 
        ATTRIBUTE href 
          TEXT 
            content= http://www.w3.org/XML/ 
        TEXT 
          content=XML  
 

 

Το δένδρο που σχηµατίζεται από την ανάλυση του εγγράφου έχει την παρακάτω 

µορφή. Κάθε ένας από τους κόµβους µπορεί να έχει και ιδιότητες που σε περιπτώσεις 

πινάκων και εικόνων είναι συνήθως ιδιότητες που περιγράφουν το µέγεθος τους, δηλαδή 

πόσο µήκος και πλάτος καταλαµβάνουν.  

 

 

Εικόνα 14: ∆έντρο µετά από ανάλυση HTML σελίδας 
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Η δενδρική µορφή των εγγράφων µας έδωσε τη δυνατότητα να επέµβουµε στις 

δοµές και κατά συνέπεια να αναδιαµορφώνουµε και να µεταβάλλουµε την απεικόνιση 

του τελικού εγγράφου απλά αλλάζοντας θέση σε κόµβους ή υπό-δέντρα εσωτερικά στη 

δοµή. Οι ιδιότητες του κάθε κόµβου χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς κατά την µετατροπή 

των εγγράφων και ήτανε από τα βασικότερα κριτήρια κατά τη λήψη αποφάσεων για την 

διάσπαση η όχι ενός κοµµατιού ιστοσελίδας σε µικρότερα. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη µας 

επιτρέπει την ανάκτηση του τελικού εγγράφου σε γλώσσα απεικόνισης HTML από τη 

δενδρική δοµή που έχει σχηµατιστεί και στην οποία έχουµε κάνει τις µεταβολές 

σύµφωνα µε τους αλγόριθµους που χρησιµοποιήσαµε. Αυτές οι αναδιατάξεις κοµµατιών 

του εγγράφου τελικά οδηγούν σε πιο ευανάγνωστες ιστοσελίδες ιδιαίτερα για συσκευές 

µε οθόνες µικρού µεγέθους. Το παράδειγµα παρακάτω δείχνει τη διάσπαση µιας 

ιστοσελίδας σε µικρότερα κοµµάτια τα οποία τελικά απεικονίζονται σε µορφή λίστας.  Οι 

αλγόριθµοι που χρησιµοποιήθηκαν έχουνε αναδροµικό χαρακτήρα καθώς εξετάζουν τα 

µεγέθη που έχουνε κοµµάτια ή υπό-δέντρα που βρίσκονται µέσα σε άλλα κοµµάτια και 

ούτω κάθε εξής. 

 

 

Εικόνα 15: Μετατροπή HTML σελίδας (α) 

 

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγµα αναδιαµόρφωσης της σελίδας του www.bbc.com 

στην οποία ο χρήστης της φορητής συσκευής δεν θα χρειάζεται να κινείται µέσα σε αυτή 

πάνω – κάτω και αριστερά - δεξιά αλλά θα λάβει µία σελίδα µε την µορφή λίστας στην 

οποία θα περιηγείται µόνο πάνω – κάτω. Ουσιαστικά συµπτύξαµε την αρχική σελίδα 

κατά πλάτος αλλάζοντας θέση σε κοµµάτια της (π. χ tables), ώστε να χωράει στην µικρή 
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οθόνη της συσκευής. Παράλληλα µε την µεταβολή της απεικόνισης των ιστοσελίδων 

χρησιµοποιήθηκαν και τεχνικές µετατροπής εικόνων και γενικότερα πολυµεσικών 

δεδοµένων που περιέχονται σε κάθε έγγραφο. Όπως και σε προηγούµενες αρχιτεκτονικές 

το ίδιο και εδώ οι αναδιαµορφωµένες σελίδες  και τα πολυµεσικά δεδοµένα 

αποθηκεύονται µε όνοµα που φανερώνει τα χαρακτηριστικά τους ώστε να είναι δυνατή η 

χρήση caching τεχνικών για µελλοντικές αιτήσεις,  βελτιστοποιώντας την ταχύτητα του 

συστήµατος. 

 

 

   

Εικόνα 16: Μετατροπή HTML σελίδας (β) 

 

 

Παρακάτω ακολουθούν δύο ακόµα παραδείγµατα από ιστοσελίδες του 
www.ericsson.com και www.theregister.co.uk. 
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Εικόνα 17: Μετατροπή HTML σελίδας (γ) 
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5.5.2 Βιβλιοθήκη LibXml 

 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω για την ανάλυση των αρχικών εγγράφων και την 

δηµιουργία των δενδρικών δοµών χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη libxml η οποία 

περιλαµβάνει και αναλυτή για σελίδες σε γλώσσα απεικόνισης HTML και XHTML. Η 

βιβλιοθήκη αυτή µας προσφέρει κάποιες βασικές συναρτήσεις και λειτουργίες τις οποίες 

και θα αναφέρω συνοπτικά. 

 

5.5.2.1 Θέτοντας σε λειτουργία τον αναλυτή 

 
Η συνάρτηση διαβάζει ένα αρχείο που περιέχει το αρχικό HTML ή XHTML 

αρχείο και επιστρέφει ένα δείκτη στην δοµή που σχηµατίζεται, διαφορετικά επιστρέφει 

NULL σε περίπτωση αποτυχίας. 

 
 
xmlDocPtr xmlParseFile(const char *filename);  

 

 

5.5.2.2 ∆ηµιουργώντας ένα δέντρο από την αρχή 

 
Ένας άλλος τρόπος για να δηµιουργηθεί µια δοµή είναι απλά κτίζοντας την από 

την αρχή. Η βιβλιοθήκη δίνει µια σειρά από συναρτήσεις ώστε να δηµιουργείς κόµβους, 

να θέτεις χαρακτηριστικά σε κόµβους, κτλ. Όλες αυτές οι συναρτήσεις 

χρησιµοποιήθηκαν εσωτερικά στους αλγόριθµους µας ώστε να δώσουµε χαρακτηριστικά 

και ιδιότητες στα στοιχεία της ιστοσελίδας που θέλουµε να αναδιατάξουµε. Για 

παράδειγµα, σε µια εικόνα της οποίας το µέγεθος µεταβάλλεται θα πρέπει να αλλάξουν 

και οι ιδιότητες που περιγράφουν τις διαστάσεις της ώστε να εµφανίζεται κανονικά στον 

περιηγητή του τελικού πελάτη. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγµα χρήσης τέτοιων 

συναρτήσεων. 
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    xmlDocPtr doc; 
    xmlNodePtr tree, subtree; 
 
    doc = xmlNewDoc("1.0"); 
    doc->root = xmlNewDocNode(doc, NULL, "html", NULL); 
    tree = xmlNewChild(doc->root, NULL, "head", NULL); 
    subtree = xmlNewChild(tree, NULL, "title", "Welcome to CC/PP"); 
    tree = xmlNewChild(doc->root, NULL, "body", NULL); 
    xmlSetProp(tree, "bagcolor", “#bbddff "); 
    subtree = xmlNewChild(tree, NULL, "H1", "libxml example"); 
    subtree = xmlNewChild(tree, NULL, "p", "bla bla bla ..."); 
    subtree = xmlNewChild(tree, NULL, "a", NULL); 
    xmlSetProp(subtree, "href", “http://www.w3.org/XML/"); 
     

 

5.5.2.3 Πλοήγηση στο δένδρο 

 
Καθώς το δένδρο είναι µια δοµή όπου κάθε κόµβος έχει δείκτες προς γειτονικούς, 

πατρικό και µητρικούς κόµβους η πλοήγηση σε αυτό είναι αρκετά απλή. Για παράδειγµα, 

το doc->root->childs->childs δείχνει στο “tittle” στοιχείο ενώ το doc->root->childs-

>next->child->child δείχνει στο κείµενο “libxml example”.  

 

5.5.2.4 Αναδιαµόρφωση ενός δένδρου 

 

Συναρτήσεις δίνονται για να διαβάσει / γράψει κάποιος περιεχόµενα της δενδρικής 

δοµής. Η παρακάτω συνάρτηση θέτει ή µεταβάλλει την ιδιότητα ενός στοιχείου µιας 

δοµής. 

 

 

xmlAttrPtr xmlSetProp(xmlNodePtr node, const CHAR *name, const CHAR *value); 

 

Η παρακάτω συνάρτηση επιστρέφει ένα δείκτη σε ιδιότητες που έχει ένας 

συγκεκριµένος κόµβος της δοµής. 

 



 66

 
const CHAR *xmlGetProp(xmlNodePtr node, const CHAR *name);  
 

 

5.5.2.5 Ανάκτηση εγγράφου από ένα δένδρο 

 

Τέλος, η βιβλιοθήκη παρέχει και συναρτήσεις για την ανάκτηση ενός εγγράφου 

από µια δενδρική δοµή. Η παρακάτω συνάρτηση επιστρέφει ένα buffer όπου το έγγραφο  

έχει προσωρινά σωθεί. 

 
 
Void xmlDocDumpMemory(xmlDocPtr cur, CHAR**mem, int *size);  
 

 

Η παρακάτω συνάρτηση σώζει το έγγραφο σε ένα αρχείο. 

 

 
int xmlSaveFile(const char *filename, xmlDocPtr cur);  
 

 

 

5.5.3 Θετικά για χρήστη-πελάτη  

 
Ο ενδιάµεσος εξυπηρετητής έχει τη δυνατότητα να ελαττώνει το µέγεθος των σελίδων 

κατά µέσο όρο 50% και επιπλέον έχοντας αυτό κατά νου σηµαίνει ότι ελαττώνονται και 

το µέγεθος των δεδοµένων που τελικά κατεβάζει µία φορητή συσκευή. Αν σκεφτεί 

κανείς πως οι συνδέσεις για το διαδίκτυο έχουν την µορφή όγκο-χρέωσης δεδοµένων 

τότε αυτόµατα ο χρήστης-πελάτης ελαττώνει την χρέωση του στο ήµισυ. Επιπλέον, 

δεδοµένου των αργών ασύρµατων δικτύων η ελάττωση του όγκου των δεδοµένων ανά 

σελίδα κάνει γρηγορότερη την πρόσβαση στην δεδοµένη πληροφορία κάτι που είναι 

αρκετά σηµαντικό από τη σκοπιά του απλού χρήστη. 
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5.5.4 Μετατροπή πολυµεσικών δεδοµένων µε την χρήση βιβλιοθηκών λογισµικού 

 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω µία από τις λειτουργίες των modules που έχουµε 

υλοποιήσει στον Apache εξυπηρετητή είναι η µετατροπή δεδοµένων σε κατάλληλη 

µορφή σύµφωνα πάντα µε την περιγραφή των CC/PP επικεφαλίδων. Τα δεδοµένα που 

επιλέχθηκαν  ώστε να εφαρµοστούν τεχνικές µετατροπής είναι εικόνες µορφής GIF που 

µετατρέπονται σε εικόνες µε µικρότερες διαστάσεις του ιδίου τύπου, αρχεία ήχου τύπου 

MP3 τα οποία µετατρέπονται σε αρχεία του ίδιου τύπου αλλά µε µικρότερο bit rate εάν o 

πελάτης είναι υπολογιστής παλάµης, ενώ αντίστοιχα σε αρχεία τύπου AMR εάν 

πρόκειται για κινητά τηλέφωνα που δεν έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3. 

Τέλος, µετατρέπουµε αρχεία video τύπου MPEG σε αρχεία του ιδίου τύπου αλλά µε 

µικρότερο bit rate όταν ο πελάτης είναι υπολογιστής παλάµης, ενώ οι χρήστες κινητών 

τηλεφώνων δέχονται τα αντίστοιχα αρχεία σε τύπο 3GP (κωδικοποίηση κινούµενης 

εικόνας σε MPEG4 και ήχου σε AMR) που είναι το video file format πρότυπο για κινητά 

τηλέφωνα. 

Επιπλέον, για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων γίνεται και µετατροπή αρχείων 

κινούµενης εικόνας τύπου AVI σε αρχεία video τύπου 3GP. 

Σκοπός της µετατροπής δεδοµένων είναι να λαµβάνει ο χρήστης κατάλληλα 

δεδοµένα που προκύπτουν είτε από µετατροπή των αρχικών δεδοµένων  σε διαφορετικό 

τύπο αρχείων που να µπορεί να αναπαραγάγει η συσκευή-πελάτης, είτε απλά από  

µετατροπή των αρχικών δεδοµένων σε ίδιο τύπο αρχείων αλλά µε λιγότερη πληροφορία 

(µείωση του ρυθµού δειγµατοληψίας, µέγεθος εικόνας, κτλ.) ώστε να είναι δυνατή η 

αναπαραγωγή τους από τη συγκεκριµένη συσκευή. 

 

5.5.5 Οι βιβλιοθήκες λογισµικού 

 

Για την διαδικασία της µετατροπής των πολυµεσικών δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκαν διάφορες βιβλιοθήκες τις οποίες και θα περιγράψω παρακάτω. Αυτά 

τα εργαλεία προσφέρουν αρκετές δυνατότητες ως προς την αποκωδικοποίηση και 

κωδικοποίηση διαφόρων τύπων αρχείου που υποστηρίζουν (formats). Σκοπός της χρήσης 



 68

του CC/PP πρωτοκόλλου όπως αναφέραµε και παραπάνω είναι ο τελικός χρήστης να 

λαµβάνει το αρχείο που ζητάει προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά της συσκευής του 

και στις επιπλέον προτιµήσεις του. Πέρα από το µέγεθος της εικόνας που µπορεί να 

µεταβάλλεται ανάλογα µε το µέγεθος της οθόνης της φορητής συσκευής υπάρχουν 

πολλοί άλλοι παράµετροι τους οποίους θα µπορούσαµε να αλλάζουµε σε κάθε 

κωδικοποίηση ώστε τελικά ο χρήστης να λάβει τα τελικά δεδοµένα µε όσο το δυνατόν 

µικρότερο µέγεθος και λιγότερη πληροφορία. Τέτοιοι παράµετροι είναι ο ρυθµός 

δειγµατοληψίας κατά την κωδικοποίηση τόσο για τον ήχο όσο και για την κινούµενη 

εικόνα (bit rate), ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται κατά την κωδικοποίηση (υπάρχουν 

πολλοί διαφορετικοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης), το frame rate και άλλοι παράµετροι 

µικρότερης σηµασίας στους οποίους δεν θα αναφερθώ. 

Για την µετατροπή αρχείων εικόνας (τύπου GIF) χρησιµοποιήσαµε την 

βιβλιοθήκη ImageMagick  [15] η οποία προσφέρει γενικότερα πολλές δυνατότητες ως 

προς την επεξεργασία εικόνων. Αυτή η βιβλιοθήκη προσφέρει προγραµµατιστική 

διεπαφή σε γλώσσα προγραµµατισµού C µε έτοιµες συναρτήσεις και φίλτρα τα οποία 

εφαρµόσαµε σε εικόνες τύπου GIF ώστε να πάρουµε αρχεία µε µικρότερες διαστάσεις 

σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της συσκευής-πελάτης είτε αρχεία µε λιγότερη 

πληροφορία και άρα µικρότερο µέγεθος.  

Για την επεξεργασία αρχείων ήχου MP3 και κινούµενης εικόνας MPEG 

χρησιµοποιήσαµε την βιβλιοθήκη FFmpeg [16] και το Nokia Multimedia Converter [17]. 

Η βιβλιοθήκη FFmpeg µετατρέπει το αρχικό αρχείο (ήχο ή κινούµενη εικόνα) σε αρχεία 

ίδιου τύπου (MPEG, MP3) αλλά µε λιγότερη πληροφορία (µικρότερο µέγεθος) πράγµα 

το οποίο πετυχαίνεται αλλάζοντας τον ρυθµό µετάδοσης (bit rate) τόσο για τον ήχο όσο 

και για την εικόνα και όπου χρειάζεται και το µέγεθος του παραθύρου όταν πρόκειται για 

αρχεία κινούµενης εικόνας. Η FFmpeg καλείται όταν η συσκευή-πελάτης αντιστοιχεί σε 

υπολογιστή παλάµης. Η βιβλιοθήκη της Nokia µπορεί να δεχτεί σαν είσοδο αρχεία ήχου 

MP3 και αρχεία κινούµενης εικόνας MPEG και AVI µετατρέποντας τα σε τύπο 

κατάλληλο για αναπαραγωγή από κινητά τηλέφωνα (3GP για κινούµενη εικόνα και AMR 

ή MP3 για ήχο). 
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6 Περιβάλλον δοκιµής για κινητά τηλέφωνα 
 

Για την δοκιµή όλης αυτής της λειτουργικότητας που µας προσφέρει το πρωτόκολλο 

CC/PP και για την απεικόνιση του τελικού αποτελέσµατος χρησιµοποιήθηκαν κάποιοι 

προσοµοιωτές κινητών τηλεφώνων οι οποίοι συµπεριφέρονται  και έχουν τα 

χαρακτηριστικά που έχει ένα πραγµατικό τηλέφωνο. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν µια 

εικονική οθόνη την οποία µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει µε την βοήθεια του mouse 

όπως θα χρησιµοποιούσε την πραγµατική οθόνη (touch screen) του κινητού µε το pen. 

Παρακάτω ακολουθεί µια εικόνα από το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε. 

 

     

Εικόνα 18: UIQ emulator 

 

 
Σε αυτούς τους προσοµοιωτές µπορεί κάποιος, µε την βοήθεια εργαλείων 

ανάπτυξης εφαρµογών σε γλώσσα προγραµµατισµού java και C++ που υποστηρίζουν τα 

προηγµένα κινητά τηλέφωνα, να δηµιουργήσει λογισµικό και να το δοκιµάσει όπως 
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ακριβώς θα έκανε και σε ένα πραγµατικό τηλέφωνο. Παρακάτω φαίνεται η απεικόνιση 

µιας πολύ απλής εφαρµογής που απλά τυπώνει στην οθόνη του κινητού ένα µήνυµα 

«Hello World!!!!».     

    

     

Εικόνα 19: “Hello World” εφαρµογή 

 

Εµείς χρησιµοποιήσαµε κυρίως αυτό το εργαλείο σαν ένα πελάτη που ζητάει και 

λαµβάνει περιεχόµενο κατάλληλο για την συσκευή που αντιπροσωπεύει, και κυρίως το 

χρησιµοποιήσαµε για την απεικόνιση των αρχείων που λαµβάνει µετά από την χρήση του 

πρωτοκόλλου CC/PP. 

Σηµαντικές δυσκολίες συναντήσαµε στην σύνδεση αυτού του εργαλείου στο 

δίκτυο µιας και εκεί στηρίζεται όλη αυτή η λειτουργικότητα που περιγράφουµε 

παραπάνω. Αυτό το εργαλείο δεν συνδέεται στο δίκτυο όπως κάθε άλλη εφαρµογή που 

τρέχει σε Windows λειτουργικό σύστηµα. Για να γίνει αυτό χρησιµοποιήσαµε ένα 

service των Windows το Routing and Remote Access το οποίο  ουσιαστικά ξεκινάει ένα 
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RAS εξυπηρετητή ο οποίος «ακούει»  σε µια COM θύρα που µπορούµε να θέσουµε µέσο 

κάποιων ρυθµίσεων. Στη συνέχεια ο προσοµοιωτής µε τη σειρά του συνδέεται σε µια 

άλλη θύρα που πάλι µπορoύµε κατάλληλα να ρυθµίσουµε και αυτές οι δύο θύρες 

συνδέονται µε ένα null-modem. Όταν ο προσοµοιωτής θέλει να συνδεθεί στο δίκτυο 

γίνεται µια σύνδεση µεταξύ των δύο θυρών και όλα τα δεδοµένα µεταφέρονται µέσο του 

null-modem. Οι αιτήσεις του προσοµοιωτή εξυπηρετούνται από τον RAS εξυπηρετητή 

µέσο του δικτύου που έχουµε στο τοπικό µηχάνηµα. Έτσι, µε αυτό τον τρόπο ο 

προσοµοιωτής χρησιµοποιεί το δίκτυο του υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί. 

Παρακάτω ακολουθούν µερικές εικόνες που δείχνουν την λειτουργικότητα του 

πρωτοκόλλου CC/PP. Αυτή είναι η αρχική σελίδα ενός demo που τρέχει στον Apache 

εξυπηρετητή στον οποίο τρέχει και το module CC/PP. 

 

     

Εικόνα 20: CC/PP demo 
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Παρακάτω ακολουθεί η αναπαράσταση µιας εικόνας τύπου GIF όπως αυτή θα 

φαίνεται στην οθόνη του κινητού πριν και µετά την χρήση του πρωτοκόλλου CC/PP. Για 

να προστεθεί η επιπλέον CC/PP πληροφορία στις επικεφαλίδες της κάθε αίτησης θα 

πρέπει πριν ζητήσουµε ένα αρχείο να θέσουµε στις ρυθµίσεις του περιηγητή της φορητής 

συσκευής την χρήση του ενδιάµεσου εξυπηρετητή. Για την συγκεκριµένη περίπτωση 

υποθέτουµε την χρήση της πρώτης αρχιτεκτονικής που περιγράφουµε παραπάνω. Με τον 

τρόπο αυτό κάθε αίτηση που φεύγει από τον πελάτη περνάει πρώτα από τον ενδιάµεσο 

εξυπηρετητή όπου και επεξεργάζεται και προστίθενται σε αυτή οι κατάλληλες CC/PP 

επικεφαλίδες όπως περιγράφει το CC/PP exchange πρωτόκολλο. Τέλος, η αίτηση 

καταλήγει στον τελικό εξυπηρετητή που τρέχει το CC/PP module σύµφωνα µε την πρώτη 

προτεινόµενη αρχιτεκτονική. Το module αυτό είναι υπεύθυνο ώστε να ελέγξει την κάθε 

εισερχόµενη αίτηση για την ύπαρξη CC/PP πληροφορίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση µε 

βάση αυτή την πληροφορία που αποτελεί τα χαρακτηριστικά της συσκευής και τις 

επιπλέον προτιµήσεις του χρήστη κάνει τις απαραίτητες µετατροπές στα ζητούµενα 

δεδοµένα και τα επιστρέφει στην κατάλληλη µορφή. 

 Για παράδειγµα, στην περίπτωση της φωτογραφίας που φαίνεται παρακάτω ο 

εξυπηρετητής δεν θα στείλει την αρχική εικόνα που φαίνεται αριστερά αλλά το 

κατάλληλα διαµορφωµένο αρχείο ώστε να ταιριάζει καλύτερα µε το µέγεθος της οθόνης 

του κινητού τηλεφώνου (όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά). 
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Εικόνα 21: Μετατροπή εικόνας (GIF) 

 

 
Παρόµοια λειτουργικότητα έχουµε και στην περίπτωση ήχου και κινούµενης 

εικόνας αρχείων όπου ο εξυπηρετητής µετατρέπει τα αρχικά αρχεία ήχου που είναι σε 

τύπο MP3 σε αρχεία ήχου κατάλληλα για κινητά τηλέφωνα σε τύπο AMR και τα αρχεία 

κινούµενης εικόνας τύπου AVI και MPEG σε αρχεία κατάλληλα για αναπαραγωγή από 

κινητά τηλέφωνα τύπου 3GP.  Παρακάτω φαίνονται οι διαφορές στα µεγέθη και στον 

τύπο µεταξύ των αρχικών αρχείων που ζητάει ένα κινητό τηλέφωνο και αυτών που 

τελικά θα του επιστραφούν. Είναι εµφανές ότι η διαφορά στα µεγέθη αυτά είναι πολύ 

µεγάλη και αυτό δείχνει το πόσο σηµαντική είναι η λειτουργία και η χρήση αυτού του 

πρωτοκόλλου. 
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Εικόνα 22: Μετατροπή ήχου και κινούµενης εικόνας (MP3 - MPEG) 
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7 Εφαρµογή λειτουργικότητας σε υπολογιστή παλάµης 
 

Όπως αναφέραµε και προηγούµενα η λειτουργικότητα του module CC/PP που 

υλοποιήσαµε διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της φορητής συσκευής που 

αντιπροσωπεύει τον πελάτη-συσκευή. Έτσι, στην περίπτωση που ο πελάτης είναι ένας 

υπολογιστής παλάµης πράγµα το οποίο δηλώνεται στο profile ( CC/PP επικεφαλίδες ), το 

module θα καλέσει διαφορετικές βιβλιοθήκες κατά την διαδικασία µετατροπής από ότι 

στην περίπτωση όπου o πελάτης είναι ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτά τα δύο είδη συσκευών 

έχουν διαφορετικές δυνατότητες όσο αφορά το υλικό και το λογισµικό που έχουν. Οι 

υπολογιστές παλάµης έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής κινούµενης εικόνας τύπου 

MPEG και αρχεία ήχου τύπου MP3 σε αντίθεση µε τα κινητά τηλέφωνα που 

αναπαραγάγουν αρχεία κινούµενης εικόνας τύπου 3GP και αρχεία ήχου τύπου AMR. 

Έτσι, κατά την µετατροπή αρχείων που ζητάει ένας υπολογιστή παλάµης δεν γίνεται 

αλλαγή στον τύπο  των δεδοµένων και η διαδικασία αυτή περιορίζεται στην αλλαγή 

κάποιων παραγόντων όπως είναι οι διαστάσεις της εικόνας, το µέγεθος δειγµατοληψίας, 

το frame rate, κτλ. Αυτή είναι η µόνη διαφορά στην περίπτωση που ο πελάτης είναι ένας 

υπολογιστής παλάµης. Στο υπόλοιπο κοµµάτι η λειτουργικότητα του module CC/PP όσο 

αφορά την µετατροπή πολυµεσικών δεδοµένων παραµένει η ίδια όπως αναφέραµε και 

προηγούµενα. Ο υπολογιστής παλάµης που χρησιµοποιήθηκε ώστε να δοκιµαστεί και να 

εφαρµοστεί όλη αυτή η λειτουργικότητα είναι ένα Compaq iPAQ Pocket PC H3800 

Series το οποίο έχει λειτουργικό σύστηµα Windows CE 3.0.  

Παρακάτω ακολουθεί η απεικόνιση µιας φωτογραφίας όπως αυτή φαίνεται στην 

οθόνη του υπολογιστή παλάµης πριν και µετά την χρήση του πρωτοκόλλου CC/PP. 

Επιπλέον, ακολουθούν εικόνες που δείχνουν την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και 

κινούµενης εικόνας από τις κατάλληλες εφαρµογές που τρέχουν στον υπολογιστή 

παλάµης. Τα αρχεία τα οποία τελικά θα επιστραφούν στη φορητή συσκευή θα είναι τα 

καταλληλότερα µετά την χρήση του πρωτοκόλλου CC/PP.  
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Εικόνα 23: Αναπαραγωγή σε υπολογιστή παλάµης (α) 

 

 
 

 

Εικόνα 24: Αναπαραγωγή σε υπολογιστή παλάµης (β) 
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8 Σύστηµα µετάδοσης κινούµενης εικόνας πραγµατικού 
χρόνου σε φορητές συσκευές (mVision) 

 

Το mVision είναι ένα σύστηµα µετάδοσης κινούµενης εικόνας πραγµατικού χρόνου 

(Real-Time Video on Demand) για δεδοµένα ζωντανά / πραγµατικού χρόνου που µπορεί 

να προέρχονται από τηλεοπτικό σήµα τηλεόρασης, από κάµερες ψηφιακές / αναλογικές 

και γενικά από κάθε είδους πολυµεσικού περιεχόµενου όπως και στατικά δεδοµένα, 

αρχεία video clips, movie trailers, adult content, κλπ σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

τύπου GSM (14) / GPRS (15) ή / και δίκτυα τύπου 3G (16) (UMTS / CDMA  2000). 

Κάθε χρήστης είναι δυνατόν να δέχεται τα πολυµεσικά δεδοµένα σε φορητές συσκευές 

(κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές παλάµης, κτλ) συµβατές µε τεχνολογία 3GPP είτε σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

8.1 Πρότυπα 
 

3GPP και 3GPP2 είναι τα παγκόσµια πρότυπα για την δηµιουργία, µετάδοση και 

αναπαραγωγή πολυµεσικών δεδοµένων σε δεύτερης και τρίτης γενιάς ασύρµατων 

δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Αυτά τα πρότυπα έχουνε οριστεί από το 3rd Generation 

Partnership Project και 3rd Generation Partnership Project 2 αντίστοιχα και σκοπό έχουν 

την δηµιουργία κάποιας κοινής / οµοιόµορφης βάσης κατά την µετάδοση πολυµεσικών 

δεδοµένων σε φορητές συσκευές που έχουν τις δεδοµένες δυνατότητες. 3GP είναι το 

Video File Format που χρησιµοποιείται κατά την µετάδοση πολυµεσικών δεδοµένων το 

οποίο εκµεταλλεύεται  το MPEG-4 (17) που είναι το πρότυπο για την µετάδοση 

κινούµενης εικόνας και ήχου µέσο του Internet. Το Video File Format περιέχει τις 

διάφορες ροές για εικόνα και ήχο. Το 3GPP πρότυπο χρησιµοποιείται σε δίκτυα δεύτερης 

γενιάς GSM / GPRS (2 και 2.5G) και χρησιµοποιώντας κωδικοποίηση MPEG-4 και 

H.263 για τις ροές  κινούµενης εικόνα και AAC (18), AMR (19) για τις αντίστοιχες ήχου. 

Το 3GPP2 πρότυπο χρησιµοποιείται σε δίκτυα τρίτης γενιάς 3G (UMTS, CDMA 2000) 

χρησιµοποιώντας κωδικοποίηση MPEG-4 και H.263 για τις ροές κινούµενης εικόνας και 

AAC, AMR, QCELP (20) για τον ήχο. 
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Τα παραπάνω πρότυπα πέρα από τον ορισµό της κωδικοποίησης για τα πολυµεσικά 

δεδοµένα, ορίζουν και τον τρόπο µετάδοσης τους πάνω από ευαίσθητα δίκτυα 

περιορισµένης χωρητικότητας όπως είναι αυτά που χρησιµοποιούνται στην κινητή 

τηλεφωνία. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται τεχνική µετάδοσης συνεχόµενης ροής 

πακέτων που περιέχουν τα πολυµεσικά δεδοµένα. Αυτή η τεχνική διαφέρει από τον 

κλασσικό τρόπο που είχαµε συνηθίσει στο Internet κατά την αναπαραγωγή πολυµεσικών 

δεδοµένων. Μέχρι τώρα ένας χρήστης θα έπρεπε να κατεβάσει εξ’ ολοκλήρου το 

πολυµεσικό αρχείο και µετά να τα αναπαραγάγει. Αυτό έθετε περιορισµούς στο µέγεθος 

του αρχείου σε συνδυασµό µε την ελεύθερη µνήµη που διέθετε η φορητή συσκευή. Τώρα 

πλέον ο χρήστης λαµβάνει µια συνεχόµενη ροή από πακέτα τα οποία αναπαραγάγει σε 

πραγµατικό χρόνο και στη συνέχεια τα «πετάει». Έτσι, δεν έχει κανένα περιορισµό σε 

µέγεθος αρχείου και διαθέσιµη µνήµη. Αυτή η τεχνολογία έχει επονοµασία Streaming 

Video Delivery και χρησιµοποιεί πρωτόκολλα που ορίζουν τα 3GPP και 3GPP2 πρότυπα 

όπως είναι τα RTSP (21), SDP (22), RTP (23) και RTCP (24). Για αυτά τα πρωτόκολλα 

θα αναφερθώ παρακάτω. 

 

8.1.1 RTSP (Real Time Streaming Protocol) 

 
 

Αυτό είναι ένα session-oriented πρωτόκολλο και µεταφέρεται πάνω από το TCP 

(25) πρωτόκολλο για συνδέσεις µεταξύ πελατών και εξυπηρετητών ροής. Σκοπός του 

είναι να δηµιουργήσει µια γλώσσα επικοινωνίας για αιτήσεις πολυµεσικών δεδοµένων 

που προορίζονται σε εξυπηρετητές συνεχόµενης ροής. Είναι κάτι αντίστοιχο µε το HTTP 

πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για επικοινωνία µεταξύ πελατών – εξυπηρετητών όταν 

πρόκειται για δεδοµένα του παγκόσµιου ιστού. Το πρωτόκολλο επίσης προσφέρεται για 

έλεγχο του εξυπηρετητή κατά την διάρκεια µετάδοσης µιας ροής και για ανίχνευση της 

κατάστασης των ροών δεδοµένων πραγµατικού χρόνου που µεταδίδονται. Πιο 

συγκεκριµένα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δώσει εντολές στον εξυπηρετητή 

µέσο µεθόδων (PLAY, PAUSE, SETUP, TEARDOWN, κτλ..) και να ελέγξει τη 

συνεχόµενη ροή. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα µιας τέτοιας επικοινωνίας 
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µεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή συνεχόµενης ροής. Συγκεκριµένα, δηµιουργείται µια 

σύνδεση και ορίζονται ο µηχανισµός µετάδοσης της συνεχόµενης ροής 

(RTP/AVP;unicast;) και οι πόρτες επικοινωνίας µεταξύ πελάτη - εξυπηρετητή 

(client_port=4588-4589;server_port=6256-6257). 

 

 
C->S: SETUP rtsp://example.com/foo/bar/baz.rm RTSP/1.0 
               CSeq: 302 
               Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=4588-4589 
 
S->C: RTSP/1.0 200 OK 
               CSeq: 302 
               Date: 23 Jan 1997 15:35:06 GMT 
               Session: 47112344 
               Transport: RTP/AVP;unicast; 
               client_port=4588-4589;server_port=6256-6257 
 
 
 
8.1.2 SDP (Session Description Protocol) 

 

Το πρωτόκολλο αυτό χρησιµοποιείται για να µεταφέρει όλη την πληροφορία που 

σχετίζεται µε την δηµιουργία σύνδεσης (session) µεταξύ ενός πελάτη και ενός 

εξυπηρετητή ροής. Οι παράµετροι του SDP µεταφέρονται µέσο των µεθόδων του RTSP 

πρωτοκόλλου και ουσιαστικά ορίζουν τις σηµαντικές πληροφορίες για µια σύνδεση όπως 

τα ονόµατα των ροών, την χρονική διάρκεια της σύνδεσης, πληροφορία που χρειάζεται 

για να δεκτή ο πελάτης την ροή όπως πόρτες συνδέσεων και τον τύπο των πολυµεσικών 

δεδοµένων και των πρωτοκόλλων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την επικοινωνία. 

Επιπλέον, µέσο αυτού του πρωτοκόλλου µεταφέρονται πληροφορίες που 

χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των πελατών. Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου µετά 

– αρχείου φαίνεται παρακάτω στο πλαίσιο που ακολουθεί. 

 

 

 



 80

 

v=0 
o=- 3325440906 1036113616 IN IP4 139.91.200.111 
s= 
e=support@localhost 
c=IN IP4 139.91.200.111 
t=0 0 
a=creation_date:20050518T211501.232Z 
a=range:npt=now- 
a=X-wmfversion:1.2 
a=random_access_denied 
a=control:rtsp://139.91.200.111:554/secure/mVision/moschous_mv/tv?fg=3&ud=180452 
081516130590510000001535864776&dt=20050518T213806.000Z&ds=705360a22d473cdf6091d8 
6fae378838aacb35c2 
a=content_version:3.0 
a=video_only_allowed:true 
a=etag:VER1.0 20050518T211502.333Z 
m=video 0 RTP/AVP 96 
b=AS:16 
a=control:rtsp://139.91.200.111:554/secure/mVision/moschous_mv/tv/trackID=3?fg=3 
&ud=180452081516130590510000001535864776&dt=20050518T213806.000Z&ds=705360a22d47
3cdf6091d86fae378838aacb35c2 
a=rtpmap:96 MP4V-ES/1000 
a=fmtp:96 profile-level-id=8;config=000001b008000001b5090000010000000120008440fa 
28282078a28f;framesize=160-120;decode_buf=4400 
a=framerate:7.5 
a=I_frame_interval:10 
a=content_version:3.0 
m=audio 0 RTP/AVP 97 
b=AS:5 
a=control:rtsp://139.91.200.111:554/secure/mVision/moschous_mv/tv/trackID=4?fg=3 
&ud=180452081516130590510000001535864776&dt=20050518T213806.000Z&ds=705360a22d47
3cdf6091d86fae378838aacb35c2 
a=rtpmap:97 AMR/8000 
a=fmtp:97 mode-set=0;octet-align=1 
a=maxptime:200 
a=content_version:3.0 
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8.1.3 RTP (Real-Time Transport Protocol) 

 

Το RTP πρωτόκολλο ανήκει στο επίπεδο εφαρµογών (application layer) όσο 

αφορά την ιεραρχία των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται στο Internet και έχει 

υλοποιηθεί πάνω από το πρωτόκολλο UDP (26). Το πρωτόκολλο αυτό παρέχει ένα 

µηχανισµό για µετάδοση ροών πραγµατικού χρόνου εικόνας και ήχου από ένα 

εξυπηρετητή σε ένα πελάτη. Χαρακτηριστικό αυτών των δεδοµένων είναι ότι χωρίζονται 

σε διαφορετικές ροές (εικόνα και ήχος) που πρέπει να συγχρονίζονται µεταξύ τους κατά 

την αναπαραγωγή τους και επιπλέον ότι αναφερόµαστε σε δεδοµένα πραγµατικού 

χρόνου που πρέπει να φτάσουν «στη ώρα τους» αλλιώς χάνουν την χρησιµότητα τους. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεδοµένα (πακέτα) που πιθανόν να χάνονται κατά την µετάδοση τους 

δεν χρειάζεται να ξανασταλθούν καθώς η λήψη τους ετεροχρονισµένα θα είναι ανούσια. 

Αυτόµατα η χρήση πρωτοκόλλων, όπως το TCP, κατά την µετάδοση είναι άκαιρη καθώς 

η εγγυηµένη µετάδοση όλων των πακέτων που προσφέρει το παραπάνω πρωτόκολλο δεν 

λειτουργεί θετικά στον µηχανισµό, παρά µόνο προσθέτει σοβαρές καθυστερήσεις και 

επιπλέον κόστος σε δίκτυα χαµηλής χωρητικότητας που προέρχεται από την έπαν’ 

αποστολή  χαµένων πακέτων. Έτσι, σκόπιµα το RTP πρωτόκολλο έχει υλοποιηθεί πάνω 

από το UDP πρωτόκολλο (µηχανισµός µετάδοσης) ώστε να πετύχουµε την µικρότερη 

επιβάρυνση στο δίκτυο έχοντας στο µυαλό µας ότι το τελικό µέσο είναι ασύρµατα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας χαµηλής χωρητικότητας.  

Οι επικεφαλίδες του RTP πρωτοκόλλου περιλαµβάνουν κυρίως αριθµούς 

ακολουθίας για κάθε πακέτο που στέλνει ο εξυπηρετητής, χρονικές στάµπες (timestamps) 

και πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο που µεταφέρει το πακέτο. Αυτό επιτρέπει 

στον πελάτη να ανιχνεύσει απώλειες πακέτων αλλά και να βάλει σε σωστή σειρά πακέτα 

που φτάνουν σε λάθος χρονική σειρά ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα 

κατά την αναπαραγωγή. 
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8.1.3.1 RTCP (Real Time Control Protocol) 

 

Το RTP πρωτόκολλο περιλαµβάνει ένα επιπρόσθετο µηχανισµό µε την 

επονοµασία   RTCP (Real Time Control Protocol) ο οποίος χρησιµοποιείται για την 

µεταφορά πληροφορίας που αφορά την απόδοση (performance) και την ποιότητα της 

σύνδεσης  (loss packet, κτλ..) µεταξύ πελάτη – εξυπηρετητή. Τόσο ο πελάτης όσο και ο 

εξυπηρετητής στέλνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα πακέτα που έχουν δοµή που 

περιγράφεται από  το RTCP πρωτόκολλο δίνοντας πληροφορίες που έχουν να κάνουν µε 

το ποσοστό απώλειας πακέτων κατά την διάρκεια µιας σύνδεσης και άλλες κρίσιµες 

πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι αρκετά χρήσιµες για τον εξυπηρετητή και 

χρησιµοποιούνται κατά τον έλεγχο στην ποιότητα σύνδεσης και χωρητικότητα του 

δικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό έχει πολύ σηµαντικό ρόλο σε όλο τον µηχανισµό 

µετάδοσης συνεχόµενων ροών πολυµεσικών δεδοµένων και στην ανάπτυξη εµπορικών 

εφαρµογών όπου η καλή ποιότητα αναπαραγωγής στον τελικό πελάτη (user experience) 

είναι και το ζητούµενο. 

Μια εφαρµογή της χρήσης του πρωτοκόλλου RTCP είναι η τεχνική του Dynamic 

Rate Control. Το RTCP πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα στον εξυπηρετητή µας να 

ελέγξει δυναµικά την ποιότητα των ροών που λαµβάνει ο τελικός χρήστης ακόµα και σε 

ασταθή δίκτυα ως προς την χωρητικότητα, όπως είναι αυτά που χρησιµοποιούνται σε 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριµένα, ο εξυπηρετητής έχει τη δυνατότητα να 

µεταβάλλει δυναµικά τον ρυθµό µετάδοσης  των ροών κατά την διάρκεια µετάδοσης 

τους σε περιπτώσεις όπου η χωρητικότητα του δικτύου ανεβοκατεβαίνει και 

µεταβάλλεται δυναµικά, φαινόµενο πολύ συνηθισµένο σε αυτά τα δίκτυα. Έτσι, µπορεί 

να καταφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον τελικό χρήστη ο οποίος θα 

λαµβάνει τα πολυµεσικά δεδοµένα χωρίς διακοπές και χωρίς πολύ σηµαντικές µεταβολές 

στην ποιότητα της κινούµενης εικόνας. Παρακάτω φαίνεται µε πιο τρόπο 

χρησιµοποιείται το RTCP πρωτόκολλο κατά την διάρκεια µιας σύνδεσης. 
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Εικόνα 25: RTCP αναφορές 

  
 

Κατά την κωδικοποίηση των πολυµεσικών δεδοµένων χρησιµοποιείται µια 

τεχνική σύµφωνα µε την οποία η ροή κινούµενης εικόνας εµπλουτίζεται µε ένα ακόµα 

επίπεδο (επιπρόσθετο) πληροφορίας που αφορά την αναπαραγωγή. Στο παρακάτω σχήµα 

φαίνεται αυτό το επιπλέον επίπεδο µε το πράσινο χρώµα. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου η 

χωρητικότητα του δικτύου διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα τότε ο εξυπηρετητής 

στέλνει και τα δύο επίπεδα ροών κινούµενης εικόνας και ο χρήστης έχει την βέλτιστη 

ποιότητα. Σε περίπτωση όµως που η χωρητικότητα του δικτύου πέσει τότε ο 

εξυπηρετητής απορρίπτει σκόπιµα το επιπρόσθετο επίπεδο πληροφορίας και στέλνει 

µόνο το βασικό επίπεδο στον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα δηµιουργούσε 

κενά και διακοπές στην αναπαραγωγή καθώς ο πελάτης δε θα ήταν δυνατόν να λάβει τα 

δεδοµένα µε τον ρυθµό που τα στέλνει ο εξυπηρετητής λόγω της πτώσης στην 

χωρητικότητα που αναφέραµε προηγούµενα. 

 



 84

 
Εικόνα 26: Τεχνική µετάδοσης µε χρήση του RTCP πρωτοκόλλου 

 
 
 
8.1.4 SOAP (Simple Object Access Protocol) 

 
 

Το SOAP [18][18] είναι ένα πρωτόκολλο αποµακρυσµένης κλήσης διαδικασιών 

(Remote Procedure Call) το οποίο βασίζεται πάνω σε HTTP και XML τεχνολογίες. 

Χαρακτηριστικό του είναι το µοντέλο πελάτης – εξυπηρετητής µε ανταλλαγή µηνυµάτων 

(request / response) πράγµα που σηµαίνει ότι ένας πελάτης κάνει µία αίτηση σε ένα 

εξυπηρετητή περιµένοντας µέχρι να λάβει την απάντηση. Αυτό το πρωτόκολλο 

χρησιµοποιείται κυρίως για την υλοποίηση Web Services και σε περιπτώσεις που 

κάποιος θέλει να αποκρύψει την λειτουργικότητα ενός συστήµατος πίσω από µία 

διεπαφή. Τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται κωδικοποιούνται σε HTTP αιτήσεις. Η 

χρήση του πρωτοκόλλου HTTP έχει το πλεονέκτηµα ότι η επικοινωνία µεταξύ πελατών – 

εξυπηρετητών δεν παρεµποδίζεται από την ύπαρξη Firewalls και ενδιάµεσων 

εξυπηρετητών. 

Ένα ακόµη θετικό σηµείο της τεχνολογίας SOAP είναι ότι οι υλοποιήσεις 

πελατών – εξυπηρετητών µπορεί να είναι διαθέσιµες σε πολλές διαφορετικές γλώσσες 
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προγραµµατισµού πράγµα το οποίο δίνει ευελιξία και συµβατότητα µεταξύ πολλών 

διαφορετικά υλοποιηµένων συστηµάτων. Τα µηνύµατα συντάσσονται σε γλώσσα 

περιγραφής XML που είναι το πρότυπο για την ανταλλαγή δεδοµένων µέσο Internet και 

όπως αναφέραµε και προηγούµενα µεταφέρονται µέσο του πρωτοκόλλου HTTP. 

Το πρωτόκολλο SOAP χρησιµοποιήθηκε από το σύστηµα mVision τόσο για την 

επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών κοµµατιών του συστήµατος (streamer module, 

download module, application module, κτλ) όσο και για την ανάπτυξη επιπλέον Web 

Services που θα υλοποιούν κοµµάτι της λειτουργικότητας του συστήµατος και θα δίνουν 

την δυνατότητα χρήσης του από εξωτερικά συστήµατα. Για αυτή τη λειτουργικότητα θα 

µιλήσουµε παρακάτω. 
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8.2 Κοµµάτια του συστήµατος 
 

Το σύστηµα αποτελείται από πέντε (5) διαφορετικά κοµµάτια λογισµικού µε τις 

επονοµασίες Streamer module, Download module, Application module, Database module 

και Web module. 

Το Streamer module είναι υπεύθυνο για την µετάδοση κινούµενης εικόνας 

πραγµατικού χρόνου αλλά και κάθε είδους πολυµεσικού περιεχόµενου σε φορητές 

συσκευές και όχι µόνο. Ουσιαστικά σε αυτό το κοµµάτι υλοποιούνται τα πρωτόκολλα 

που ορίζουν τα 3GPP / 3GPP2 πρότυπα και επιπλέον αναπτύσσονται µηχανισµοί που θα 

βοηθήσουν στην χρέωση πελατών (billing) σε συνδυασµό µε το application module.  

Το Download module είναι ένας κλασσικός εξυπηρετητής δικτύου υπεύθυνος για 

την µετάδοση στατικών αρχείων. Χρησιµοποιείται ένας εξυπηρετητής ανοικτού κώδικα 

όπως είναι ο Apache Web Server που δίνει αυτή την λειτουργικότητα στο σύστηµα µας. 

Το Application module υλοποιεί µηχανισµούς που έχουν σχέση µε τον 

καταµερισµό δικαιωµάτων σε κάθε είδους περιεχόµενο που µεταδίδεται µέσο του 

συστήµατος µας και τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτά (provisioning, authentication, 

authorization). Επιπλέον σε αυτό το κοµµάτι έχουν υλοποιηθεί µηχανισµοί για την 

δυναµική εισαγωγή / διαγραφή κάθε είδους περιεχόµενου στο mVision σύστηµα και 

συσχέτισης αυτών µε τον ιδιοκτήτη / πελάτη του. Τέλος, στο Application module έχουν 

αναπτυχθεί µηχανισµοί χρέωσης πελατών δίνοντας ευελιξία κατά τη χρήση του 

συστήµατος από άλλα συµπληρωµατικά billing συστήµατα.  

Το Database module ουσιαστικά περιλαµβάνει τις διάφορες βάσεις δεδοµένων 

του συστήµατος µας. Θα πρέπει να κρατιόνται στοιχεία για τους πελάτες, τους χρήστες 

και συσχέτισης τους µε προσωπικά δεδοµένα και επιπλέον στοιχεία χρήσης του 

συστήµατος για δηµιουργία στατιστικών. Τέλος, υλοποιήθηκαν µηχανισµοί προστασίας 

(back-up) και επαναφοράς αυτών των κρίσιµων δεδοµένων σε περιπτώσεις απώλειας 

τους.  

Το Web module είναι ένα κοµµάτι υπεύθυνο για να φιλοξενεί τις ιστοσελίδες 

όλου του συστήµατος. Το σύστηµα πέρα από το διαδικτυακό τόπο που περιλαµβάνει για 

την έκθεση του συστήµατος περιλαµβάνει και ιστοσελίδες που αποτελούν την διεπαφή 
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για όλες τις βασικές λειτουργίες του. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος περιγράφεται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

 

Εικόνα 27: Αρχιτεκτονική του συστήµατος mVision 
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8.3 Events και Graphs 
 

Το σύστηµα που υλοποιήσαµε στηρίζεται σε µια αρχιτεκτονική γράφων (την οποία 

θα εξηγήσουµε παρακάτω) ώστε να υλοποιήσει υπηρεσίες και επιπλέον λειτουργικότητα 

πάνω από την «καρδιά» του συστήµατος που είναι η µετάδοση κινούµενης εικόνας σε 

φορητές συσκευές. Τέτοιες υπηρεσίες µπορεί να είναι οι χρεώσεις πελατών, αποθήκευση 

δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος σε εξωτερικά συστήµατα για την 

δηµιουργία στατιστικών, κτλ.. Αυτό δίνει επεκτασιµότητα και παράλληλα ευελιξία στη 

χρήση του συστήµατος µας. Τα Events χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ 

των διαφορετικών κοµµατιών του συστήµατος και γενικά είναι ένας τρόπος ώστε να γίνει 

γνωστό στα άµεσα ενδιαφερόµενα κοµµάτια όταν κάτι συµβαίνει στο σύστηµα. Για 

παράδειγµα, όταν ένας  πελάτης δηµιουργήσει ένα Session µε τον εξυπηρετητή του 

συστήµατος τότε το Streamer  κοµµάτι δηµιουργεί ένα event µε την επονοµασία 

SETUP_PROCESSED. Το event αυτό είναι ένα XML αρχείο και περιλαµβάνει 

πληροφορία σχετικά µε το session που δηµιουργήθηκε και τον πελάτη. Αυτό µε τη σειρά 

του θέτει σε λειτουργία ένα γράφο ο οποίος λαµβάνει αυτή την πληροφορία και την 

επεξεργάζεται κατάλληλα. Ένας γράφος είναι ένα σύνολο από κόµβους όπου κάθε ένας 

κόµβος επεξεργάζεται διαφορετικά την πληροφορία που λαµβάνει. Παρακάτω στο σχήµα 

φαίνεται µε ποιο τρόπο λειτουργεί αυτό. Τα Events µεταφέρονται µεταξύ των 

διαφορετικών κοµµατιών του συστήµατος µε την χρήση προτύπων SOAP που 

περιγράψαµε παραπάνω. 
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Εικόνα 28: Αρχιτεκτονική γράφων 

 
 

Τα Events που δηµιουργούνε τα Streamer και Download κοµµάτια του συστήµατος 

mVision είναι τα παρακάτω: 

 

• SETUP_PROCESSED 

• STREAM_TERMINATED 

• DESCRIBE_FAILED 

• UPSTREAM_STREAMING_START 

• UPSTREAM_STREAMING_STOP 

• UPSTREAM_ERROR 

• STREAM_STATS 

• DOWNLOAD_PROCESSED 

• DOWNLOAD_TERMINATED 

• DOWNLOAD_DESCRIBE_FAILED 



 90

8.4 Λειτουργικότητα συστήµατος 
 

8.4.1 ∆ιαχείριση Χρηστών / Πελατών 

 

Το σύστηµα περιλαµβάνει δύο ειδών χρήστες τους «πελάτες» και τους «απλούς 

χρήστες». Οι πελάτες µπορεί να έχουν στην κατοχή τους και να προσθέτουν στο 

σύστηµα κάθε είδος περιεχόµενου ενώ οι απλοί χρήστες έχουν µόνο πρόσβαση σε κάθε 

είδος περιεχόµενου που ανήκει σε κάποιο πελάτη αφού προηγούµενα του έχουν δοθεί 

αντίστοιχα δικαιώµατα. Έτσι, το mVision επιτρέπει σε πελάτες να εγγράφονται σε αυτό, 

να εγκαθιστούν και να ρυθµίζουν δυναµικά προσωπικές κάµερες, τηλεοπτικά κανάλια, 

και κάθε είδους περιεχόµενο (Live Feeds). Επιπλέον, ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα 

εισαγωγής / διαγραφής (διαχείρισης) «απλών χρηστών» στους οποίους γίνεται 

καταµερισµός δικαιωµάτων πρόσβασης στο περιεχόµενο (Live Feeds) του πελάτη. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα παρακάτω υπάρχουν πέντε οντότητες. Ο χρήστης 

(USER) είναι κάθε πελάτης ο οποίος εγγράφεται στο σύστηµα και έχει κάποιο ρόλο 

(ROLE). Ο ρόλος είναι η κεντρική οντότητα που συνδέει όλες τις οντότητες µεταξύ τους. 

Ο ρόλος σχετίζεται επίσης µε µια συγκεκριµένη εφαρµογή καθώς στο σύστηµα µπορεί 

να υπάρχουν περισσότερες από µία εφαρµογές µε διαφορετικά σύνολα από περιεχόµενα. 

Επιπλέον, υπάρχει και η οντότητα SECURITY CONSTRAINT η οποία θέτει 

περιορισµούς πάνω σε σύνολο περιεχοµένων. Έτσι, κάθε χρήστης (πελάτης ή απλός 

χρήστης) µπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα σύνολο από περιεχόµενα (στατικά ή 

πραγµατικού χρόνου) µόνο εάν συνδεθεί µε ένα ρόλο που έχει πρόσβαση στα δεδοµένα 

αυτά και επιπλέον θα συµµορφώνεται στους περιορισµούς πρόσβασης που θα έχουν 

επιβληθεί στον ρόλο µε τον οποίο συνδέεται. Η αρχιτεκτονική αυτή δίνει ευελιξία και 

δυνατότητα για επεκτασιµότητα και διαχωρισµό χρηστών και περιεχόµενων µεταξύ 

πολλών διαφορετικών εφαρµογών. 
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Εικόνα 29: Χρήστες του mVision 

 

 

Οι «απλοί χρήστες» που µπορεί να δηµιουργήσει ένας πελάτης µπορεί να είναι δυο 

τύπων: 

• «Απλός χρήστης (Session-based)» που ισχύει για ορισµένο αριθµό 

συνδέσεων (sessions), έχει πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο ή σε κάθε 

περιεχόµενο (Live Feed) κάποιου πελάτη. Η κάθε σύνδεση του απλού 

session-based χρήστη θα κρατάει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π. 

χ. για τρία [3] λεπτά η σύνδεσή του µε τον mVision Server). 

• «Απλός χρήστης (Time-based)» που θα ισχύει για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα (π. χ.  για µερικές ώρες, ή για µια, δύο ή και περισσότερες 

µέρες) και θα έχει πρόσβαση σε ένα ή σε κάθε περιεχόµενο (Live Feeds) 

κάποιου πελάτη. Στο χρονικό διάστηµα αυτό ο απλός time-based χρήστης 

θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιο περιεχόµενο (Live Feed) όσες 

φορές θέλει (sessions) και για όσο χρονικό διάστηµα θέλει. 

 



 92

8.4.2 Σύστηµα Χρέωσης  

 

Το σύστηµα µας περιλαµβάνει µηχανισµό χρέωσης πελατών (content providers) 

οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να εισάγουν κάθε είδους περιεχόµενου στο σύστηµα µας 

και παράλληλα τη δυνατότητα να  εισάγουν χρήστες µε συγκεκριµένες ιδιότητες (όπως 

αναφέρουµε παραπάνω) οι οποίοι θα χρησιµοποιούν το σύστηµα ως τελικοί χρήστες. 

 
 

8.4.3 Ασφάλεια 

 

Σηµαντικό βάρος δόθηκε στον τοµέα της ασφάλειας όσο αφορά την πρόσβαση σε 

προσωπικές κάµερες αλλά και κάθε είδους προσωπικού περιεχοµένου (Live Feed) των 

πελατών. Κανείς άλλος πελάτης / απλός χρήστης δεν µπορεί να έχει πρόσβαση σε 

προσωπικά δεδοµένα εκτός αυτών στους οποίους ανήκει και επιπλέον σε αυτούς στους 

οποίους έχουν δοθεί δικαιώµατα πρόσβασης από τον ιδιοκτήτη / πελάτη των 

προσωπικών δεδοµένων. Η ασφάλεια αυτή υλοποιείται µε δηµιουργία και υπολογισµό 

ψηφιακών υπογραφών για τον πελάτη / απλό χρήστη που ελέγχεται κατά την δηµιουργία 

κάθε ξεχωριστής σύνδεσης.  

 
 
8.4.4 mVision Web Services 

 
Το σύστηµα mVision παρέχει τις υπηρεσίες του µε την µορφή Web Services µε 

την χρήση προτύπων SOAP. Αυτό δίνει ευελιξία όσο αφορά στην χρήση του από άλλα 

συστήµατα και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα, η υπηρεσία παρέχει τις εξής δυνατότητες : 

• Εισαγωγή περιεχοµένου (Live Feed) που ανήκει σε συγκεκριµένο πελάτη. 

• Επεξεργασία και αλλαγή ρυθµίσεων για είδη υπάρχον περιεχόµενο (Live 

Feeds) που ανήκει σε συγκεκριµένο πελάτη. 

• Επιστροφή περιγραφών για κάθε περιεχόµενο (Live Feeds) του 

συγκεκριµένου πελάτη. 
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• Εισαγωγή απλού χρήστη (Session-based) που ανήκει σε συγκεκριµένο 

πελάτη. 

• Εισαγωγή απλού χρήστη (Time-based) που ανήκει σε συγκεκριµένο 

πελάτη. 

 
 
 
8.4.5 ∆υναµική εισαγωγή περιεχοµένου 

 

Το σύστηµα επιτρέπει είτε µέσο των Web Services που έχουν υλοποιηθεί (όπως 

αναφέραµε παραπάνω) είτε µέσο της διεπαφής (ιστοσελίδας του mVision συστήµατος) 

σε πελάτες να προσθέτουν / αφαιρούν δυναµικά κάθε είδους περιεχόµενο και να 

µεταβάλλουν τις ιδιότητες του. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σηµαντικό καθώς προσφέρει 

ευελιξία στη χρήση του συστήµατος και απλοποιεί αυτή τη βασική λειτουργία του 

mVision. 
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8.5 Περιεχόµενα 
 

Τα µέσα εισαγωγής στο σύστηµα περιεχοµένου (Live Feeds) ενός πελάτη µπορεί 

να είναι ψηφιακές κάµερες εγκατεστηµένες σε προσωπικούς χώρους όπως δείχνει το 

παρακάτω σχήµα: 

 

 
Εικόνα 30: Περιεχόµενο (1) 

 
Επιπλέον, µπορεί να είναι αναλογικές κάµερες µε χρήση επιπλέον εξοπλισµού για 

την ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση του σήµατος. 

 

 
Εικόνα 31: Περιεχόµενο (2) 

 
 

Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθούν αναλογικές / USB κάµερες µε χρήση 

υπολογιστή για την ψηφιοποίηση / κωδικοποίηση του σήµατος. 
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Εικόνα 32: Περιεχόµενο (3) 

 

 
Επιπλέον, για την αναµετάδοση ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η παρακάτω αρχιτεκτονική. 

 

 
Εικόνα 33: Περιεχόµενο (4) 

 

 

Τέλος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιπλέον ειδικός εξοπλισµός για µετάδοση 

κινούµενης εικόνας πραγµατικού χρόνου από αποµακρυσµένες περιοχές µέσο της χρήσης 

ασύρµατων δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 
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Εικόνα 34: Περιεχόµενο (5) 

 
 
 
8.6 Τερµατικές συσκευές 
 

Τερµατικές συσκευές µπορεί να είναι οποιοδήποτε τύπου φορητή συσκευή 

(κινητό τηλέφωνο) που έχει δυνατότητα αναπαραγωγής κινούµενης εικόνας πραγµατικού 

χρόνου σε 3GPP πρότυπα. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθούν υπολογιστές µε 

κατάλληλη εφαρµογή αναπαραγωγής αρχείων τύπου 3GPP (όπως το QuickTime). 
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8.7 ∆ιεπαφή mVision συστήµατος 
 
 

Ο δικτυακός τόπος που δηµιουργήθηκε στην αρχική του σελίδα έχει ενηµερωτικό 

χαρακτήρα και απλά δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εισαχθεί στο σύστηµα 

εισάγοντας τον κωδικό χρήστη και πρόσβασης του.  Παρακάτω φαίνεται η αρχική σελίδα 

του συστήµατος µέσο της οποίας µπορεί να περιηγηθεί και στο υπόλοιπο σύστηµα. Ο 

δικτυακός τόπος περιλαµβάνει και ενότητες όπου κάποιος µπορεί να πάρει πληροφορίες 

για το σύστηµα και την αρχιτεκτονική του, να ζητήσει πληροφορίες και να επικοινωνήσει 

µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. 

 

 

Εικόνα 35: Αρχική σελίδα 
 

Για την εισαγωγή του χρήστη στο σύστηµα µέσο της φορητής συσκευής του έχει 

δηµιουργηθεί διαφορετική σελίδα µικρότερου µεγέθους ώστε η περιήγηση του χρήστη σε 

αυτή και στο υπόλοιπο σύστηµα µέσο της φορητής συσκευής του να είναι πιο άνετη. 
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Εικόνα 36: Πρόσβαση από φορητή συσκευή 
 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω ο κάθε χρήστης πριν να είναι σε θέση να 

χρησιµοποιήσει το σύστηµα θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε αυτό, να εισάγει τα 

χαρακτηριστικά του και τα προσωπικά του περιεχόµενα. Εκτός βέβαια από τα 

προσωπικά περιεχόµενα που µπορεί να είναι στατικά πολυµεσικά δεδοµένα ή και 

πραγµατικού χρόνου (κάµερες εγκατεστηµένες σε προσωπικούς χώρους) ένας χρήστης 

µπορεί να έχει πρόσβαση και σε δεδοµένα καθολικής πρόσβασης όπως είναι τηλεοπτικά 

κανάλια. Με την εγγραφή του χρήστη τίθεται σε λειτουργία ένας µηχανισµός που 

συσχετίζει χρήστες µε προσωπικά δεδοµένα. Έτσι, µε αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι 

ένας χρήστης θα έχει δυνατότητα πρόσβασης µόνο σε δεδοµένα που ανήκουν προσωπικά 

σε αυτόν είτε είναι καθολικής πρόσβασης. Παρακάτω φαίνεται η σελίδα εγγραφής στο 

σύστηµα. 
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Εικόνα 37: Εγγραφή στο σύστηµα 

 

Ο κάθε χρήστης του συστήµατος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες µέσο χρήσης της φορητής του συσκευής και διαφορετικά προσωπικά 

περιεχόµενα. Κάθε φορά που ο χρήστης εισάγεται στο σύστηµα του δίνεται η 

δυνατότητα πρόσβασης µόνο στα περιεχόµενα για τα οποία του έχουνε δοθεί 

δικαιώµατα πρόσβασης. Έτσι, του εµφανίζεται µια λίστα µε συνδέσµους στα 

δεδοµένα αυτά όπως φαίνεται και παρακάτω στην εικόνα. Όπως αναφέραµε και 

παραπάνω το σύστηµα περιλαµβάνει δυο ειδών χρήστες. Είναι οι «πελάτες» που 

έχουν περισσότερα δικαιώµατα στο σύστηµα και οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να 

διαθέτουν προσωπικά δεδοµένα και να τα ρυθµίζουν κατάλληλα και οι «απλοί 

χρήστες» οι οποίοι δεν διαθέτουν κανένα προσωπικό δεδοµένο αλλά αντίθετα έχουν 

δυνατότητα πρόσβασης σε δεδοµένα «πελατών» αφού προηγούµενα τους έχει δοθεί 

δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά.  
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Εικόνα 38: Προσωπικά δεδοµένα 
 

Ο χρήστης αφού εισαχθεί στην σελίδα µε τα προσωπικά του δεδοµένα απλά 

επιλέγοντας κάποιο από αυτά συνδέεται µε τον εξυπηρετητή ροής και αρχίζει η 

αναπαραγωγή του. Παρακάτω ακολουθεί µια επίδειξη αναπαραγωγής δεδοµένων 

πραγµατικού χρόνου από µια κάµερα εγκατεστηµένη σε προσωπικό χώρο σε ένα 

κινητό τηλέφωνο. 
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Εικόνα 39: Αναπαραγωγή απο φορητή συσκευή 

 
 
8.8 Μετατροπή δεδοµένων πραγµατικού χρόνου 
 

Τα δεδοµένα πραγµατικού χρόνου µετατρέπονται µε την χρήση ειδικού 

λογισµικού σε συνδυασµό µε υλικό όπως κάρτες που λαµβάνουν σήµα από συσκευές, 

κάµερες και αποκωδικοποιητές όταν πρόκειται για σήµατα από τηλεοπτικά κανάλια 

δορυφορικής λήψης. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται λαµβάνει το σήµα πραγµατικού 

χρόνου και το κωδικοποιεί χρησιµοποιώντας MPEG-4 και H.263 είδος κωδικοποίησης 

για την κινούµενη εικόνα και AAC και GSM-AMR για τον ήχο. Το λογισµικό επιπλέον 

χρησιµοποιεί τεχνικές κατά την κωδικοποίηση που βελτιστοποιούν το τελικό αποτέλεσµα 

κατά την αποκωδικοποίηση της ροής στον τελικό χρήστη (όπως το Frame Track και 

Dinamyc Rate Control που αναφέραµε παραπάνω). 
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Εικόνα 40: Μετατροπή δεδοµένων πραγµατικού χρόνου 
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8.9 Εφαρµογές mVision 
 

8.9.1 Ασφάλεια του πολίτη 

 
Το σύστηµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα µέσο ώστε ο κάθε πολίτης 

να ελέγχει τον προσωπικό του χώρο και όχι µόνο ακόµα και σε περιπτώσεις που δεν 

βρίσκεται εκεί, αλλά θα ήθελε να ξέρει τι συµβαίνει. Πιο συγκεκριµένα ο κάθε ένας θα 

έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί κάµερες ψηφιακές ή / και αναλογικές στον προσωπικό 

του χώρο και σε πραγµατικό χρόνο να έχει πρόσβαση σε αυτές όποια στιγµή αυτός το 

επιθυµεί από όπου και αν βρίσκεται χρησιµοποιώντας απλά τη φορητή συσκευή του. 

Ενδεικτικά κάτι τέτοιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολίτες για εγκατάσταση καµερών 

σε σπίτι όπου µπορεί να είναι τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι γονείς, τα κατοικίδια, το ακριβό 

αµάξι, κτλ. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε γραφεία, επιχειρήσεις, µαγαζιά, κτλ 

όπου ο επιχειρηµατίας θέλει να ελέγχει κάθε στιγµή το χώρο του, τους υπαλλήλους του, 

κτλ.. Το σύστηµα είναι ευέλικτο και ασφαλή ώστε θα µπορεί πολύ εύκολα να 

χρησιµοποιηθεί σε όποια περίπτωση κριθεί αναγκαία προσφέροντας παράλληλα 

ασφάλεια στην πρόσβαση προσωπικών δεδοµένων. 

 
 
8.9.2 ∆ιασκέδαση του πολίτη 

 
Οι ανάγκες του σηµερινού πολίτη όλο και πιο πολύ αυξάνονται µε τους νέους 

ρυθµούς και τον νέο τρόπο ζωής που όλο και πιο πολύ φέρνουν τον πολίτη µακριά από 

το σπίτι του και τον κλασσικό τρόπο διασκέδασης που είναι η τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι τρόποι διασκέδασης που θα 

ταιριάζουν µε τον µοντέρνο τρόπο ζωής του. Το σύστηµα αυτό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία ευρύτερων συστηµάτων για τη διασκέδαση του 

πολίτη. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµπεριλάβει την µετάδοση τηλεοπτικών καναλιών, 

τηλεοπτικών εκποµπών για διασκέδαση και ενηµέρωση, τηλεοπτικών αθλητικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, ραδιοφωνικών εκποµπών, κτλ. Το σύστηµα αυτό µπορεί να 

αποτελέσει ένα διαδικτυακό τόπο διασκέδασης του πολίτη που θα µπορεί να έχει 
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πρόσβαση σε αυτόν οποιαδήποτε στιγµή από οποιαδήποτε σηµείο και αν βρίσκεται µέσο 

της φορητής του συσκευής.  

 

8.9.3 Ενηµέρωση του πολίτη 

  

 Παράλληλα µε την ασφάλεια του πολίτη µε εγκατάσταση καµερών σε 

προσωπικούς χώρους το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί εγκαθιστώντας κάµερες σε 

δηµόσιους χώρους για την ενηµέρωση του πολίτη. Πιο συγκεκριµένα µπορεί να 

εγκατασταθούν κάµερες σε δηµόσιους χώρους, δρόµους ώστε να ενηµερώνεται ο πολίτης 

για την κίνηση, το ίδιο για τα διόδια. Αντίστοιχα, µπορεί να εγκατασταθούν σε λιµάνια 

για άµεση ενηµέρωση για τον καιρό, σε χιονοδροµικά όπου ο κάθε ένας θα ήθελε να 

γνωρίζει την κατάσταση εκεί πριν ξεκινήσει την εκδροµή του, σε παραλίες, σε 

εστιατόρια, σε καφετέριες, σε πλατείες,  κτλ.. 

 

8.9.4 Ενηµέρωση για movies - nightlife 

 

Μια ακόµα χρήση ενός τέτοιου συστήµατος θα µπορούσε να είναι η ενηµέρωση 

του πολίτη για τα σινεµά και τις ταινίες που παίζουν αυτά. Θα µπορούσε να 

δηµιουργηθεί µια πλατφόρµα όπου το κάθε σινεµά θα ενηµερώνει για τις ταινίες που 

προβάλλονται εκείνη την εβδοµάδα και παράλληλα ο κάθε χρήστης να έχει τη 

δυνατότητα να βλέπει στην φορητή συσκευή του ένα trailer της ταινίας. Στο ίδιο µήκος 

κύµατος θα µπορούσε κανείς να προσθέσει και spots – προτάσεις (video) για εξόδους σε 

νυκτερινά µαγαζιά, εστιατόρια, εκδηλώσεις, κτλ. 

 

8.9.5 Επιµόρφωση του πολίτη 

 
Τέλος, το σύστηµα µας µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε φορέα για 

την επιµόρφωση του πολίτη αλλά και από πανεπιστήµια για αποµακρυσµένη 

παρακολούθηση διδασκαλιών. Πιο συγκεκριµένα θα µπορούσαν να αναπτυχθούν 

προγράµµατα τα οποία θα παραδίδουν µαθήµατα και θα ενηµερώνουν πολίτες για 
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συγκεκριµένα θέµατα µέσο του κινητού τους τηλεφώνου. Παρόµοια, και στον χώρο του 

πανεπιστηµίου θα µπορούσε να εφαρµοστεί κάτι τέτοιο ώστε όλα τα µαθήµατα να 

µεταδίδονται µέσο του διαδικτύου και παράλληλα ο κάθε φοιτητής να έχει δυνατότητα 

πρόσβασης σε αυτά οπουδήποτε και οποτεδήποτε µέσο της φορητής συσκευής του. 
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9 Συµπεράσµατα και µελλοντικές επεκτάσεις 
 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ραγδαία ανάπτυξη όσο αναφορά τη 

δηµιουργία όλο και περισσότερων συσκευών, κυρίως φορητών  που έχουν δυνατότητες 

παρόµοιες µε αυτές ενός παραδοσιακού υπολογιστή γραφείου. Έτσι, τέτοιες συσκευές 

έχουν πλέον την δυνατότητα να συνδέονται στον παγκόσµιο ιστό και οι χρήστες τους να 

έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που διακινούνται στο 

διαδίκτυο. Αυτή η εξέλιξη έφερε την ανάγκη ώστε όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο να αναδιοργανωθούν καθώς µέχρι πρότινος όλη αυτή η πληροφορία ήτανε 

διαθέσιµη µόνο σε παραδοσιακές συσκευές που αποτελούνταν κυρίως από υπολογιστές 

γραφείου. Οι νέες συσκευές για τις οποίες µιλάµε είναι φορητοί υπολογιστές, κινητά 

τηλέφωνα και υπολογιστές παλάµης. 

Κάθε µία από αυτές τις συσκευές αν συνυπολογίσει κανείς και τους 

παραδοσιακούς υπολογιστές γραφείου έχουν διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όσο αφορά το υλικό αλλά και το λογισµικό που τρέχει σε αυτές. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα τα δεδοµένα που διακινούνται στον παγκόσµιο ιστό και τα οποία 

όπως αναφέραµε προηγούµενα είναι κυρίως διαθέσιµα για υπολογιστές γραφείου να µην 

είναι κατάλληλα για όλες τις συσκευές και έτσι να κρίνεται αναγκαία η εύρεση κάποιας 

λύσης όσο το δυνατόν ποιο οικονοµικής και αποδοτικής για να καλυφθούν οι ανάγκες 

και των νέων συσκευών. Έτσι, προκειµένου ένας εξυπηρετητής να παρέχει κατάλληλο 

περιεχόµενο θα πρέπει να έχει µια περιγραφή των δυνατοτήτων και των 

χαρακτηριστικών της κάθε συσκευής που έχει το ρόλο του πελάτη και ζητάει 

πληροφορία (πολυµεσικά δεδοµένα ή / και δεδοµένα του παγκόσµιου ιστού). Το CC/PP 

και άλλα συµπληρωµατικά πρωτόκολλα είναι υπεύθυνα ώστε να οργανώσουν και να 

µεταφέρουν αυτή την πληροφορία στον εξυπηρετητή (ροής ή σελίδων). Με αυτό τον 

τρόπο ο εξυπηρετητής γνωρίζει για κάθε αίτηση που λαµβάνει τα χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητες του πελάτη  και έχει τη δυνατότητα να παραδώσει τελικά δεδοµένα που να 

ταιριάζουν στην τελική συσκευή. Μελλοντική επέκταση µπορεί να αποτελέσει η 

δηµιουργία ενός εξυπηρετητή ροής ανοικτού κώδικα ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να 
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λαµβάνει την κρίσιµη (CC/PP πληροφορία) µέσο των αιτήσεων λήψης πολυµεσικών 

δεδοµένων πραγµατικού χρόνου όπως περιγράφει το πρωτόκολλο RTSP (αντίστοιχο του 

HTTP). 
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10 Λεξικό όρων 
 
(1)      W3C  

World Wide Web Consortium 

(2)      XML 

Extensible Markup Language 

(3)      XSLT 

XSL Transformations 

(4)      XHTML 

The Extensible HyperText Markup Language 

(5)      HTML 

HyperText Markup Language 

(6)      SMIL 

Synchronized Multimedia Integration Language 

(7)      XPath 

XML Path Language (XPath) 

(8)      WML 

Website Meta Language 

(9)       RDF/XML 

Resource Description Framework 

(10) URL 

Universal Resource Locator 
(11) API  

Application Programming Interface 

(12) Module (Apache Module) 

Μέρος του Apache εξυπηρετητή που παρέχει κάποια επιπλέον λειτουργικότητα 

σε µια ή περισσότερες φάσεις της εκτέλεσης µιας HTTP αίτησης. Κάθε module 

µπορεί να δηλώσει κάποιο handler , ενώ επικοινωνεί µε τον Apache core µέσο 

ενός ειδικού API. 
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(13) Core (Apache core) 

Μέρος του Apache εξυπηρετητή που καθορίζει και χειρίζεται τα βήµατα που 

είµαι αναγκαία για την απάντηση κάποιας αίτησης. 

(14) GSM 

Global System for Mobile communications 

(15) GPRS 

General Packet Radio Service 

(16) 3G 

Third Generation 

(17) MPEG4 

Motion Picture Experts Group 

(18) AAC 

Advanced Audio Coding 

(19) AMR 

Adaptive Multi-Rate codec 

(20) QCELP 

Quadrature Code Excited Linear Prediction 

(21) RTSP 

Real Time Streaming Protocol  

(22) SDP 

Session Description Protocol  

(23) RTP 

Real-Time Transport Protocol  

(24) RTCP 

Real Time Control Protocol 

(25) TCP 

Transport Control Protocol 

(26) UDP 

User Datagram Protocol 
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