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Abstract 
 

The Internet has enabled people, be they consumers, employees, or partners, 
to have instant access to an argosy of information, creating prodigious gains in pro-
ductivity and customer intimacy. To further extend these gains, wireless (or perva-
sive) devices were created (e.g., PDAs) and adapted (e.g., cellular telephones, 
pagers) to enable access to the Internet or corporate intranet by anyone, anytime, 
anywhere. The immaturity of wireless Internet access and the rapidity of demand for 
access has posed tremendous problems in managing the myriad of devices, wireless 
networks, and back-end applications extended for mobile access. Managing this 
complexity requires extensive amounts of time and funding, not to mention knowl-
edge. Wireless application servers and wireless application service providers (WASPs) 
have built tools to aid the enterprise in rapidly, or slowly, depending on the demand 
of the organization, building mobile applications for both wired and wireless users. 
Transforming existing infrastructure to support pervasive devices is an expensive 
and labor-intensive process when done internally; however, wireless application 
servers can reduce the time and cost associated with projects by leveraging existing 
application and Web servers and adhering to widely accepted standards. With intui-
tive graphical user interfaces (GUIs) and what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) 
development environments, wireless application servers help speed deployment by 
reducing the complexity involved. In addition, users benefit from extensive device 
support (i.e., users want to access information from any and sometimes multiple de-
vices), content delivery, application integration, and security. 
 
 

Περίληψη 
 

Το ∆ιαδίκτυο έχει επιτρέψει στους ανθρώπους να είναι καταναλωτές, υπάλληλοι, 
ή συνεργάτες, να έχουν στιγµιαία πρόσβαση σε ένα πλούσιο όγκο πληροφοριών, δη-
µιουργώντας µεγάλα οφέλη στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα. Για αύξηση σ’ αυτά 
τα οφέλη, ασύρµατες συσκευές δηµιουργήθηκαν (π.χ., PDAs) και προσαρµόστηκαν 
(π.χ. κινητά τηλέφωνα, µπίπερ) για να επιτρέψουν την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ή το 
εταιρικό ενδοδίκτυο από καθένα, οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Η ανωριµότητα όµως της 
ασύρµατης πρόσβασης ∆ιαδικτύου και της ταχύτητας της απαίτησης για την πρόσβα-
ση, έχει δηµιουργήσει τα τεράστια προβλήµατα στη διαχείριση της µυριάδας των συ-
σκευών, των ασύρµατων δικτύων, και των εφαρµογών «πίσω µέρους» εκτεταµένων 
για την κινητή πρόσβαση.  Η διαχείριση αυτής της πολυπλοκότητας απαιτεί πολύ χρό-
νο και χρηµατοδότηση και γνώση. Οι ασύρµατοι διακοµιστές εφαρµογής και οι ασύρ-
µατοι φορείς παροχής υπηρεσιών εφαρµογής έχουν τα εργαλεία για να βοηθήσουν 
την επιχείρηση γρήγορα, ή αργά, ανάλογα µε της ανάγκες της, να «χτίσει» τις ασύρ-
µατες εφαρµογές της και για τους συνδεµένους µε καλώδιο και για τους ασύρµατους 
χρήστες. Από την άλλη µεριά, ο µετασχηµατισµός της υπάρχουσας υποδοµής στις α-
σύρµατες συσκευές υποστήριξης είναι µια ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία όταν γίνε-
ται εσωτερικά. Εντούτοις, οι ασύρµατοι διακοµιστές εφαρµογής µπορούν να µειώσουν 
τον χρόνο και το κόστος που συνδέονται µε τα προγράµµατα µε οι υπάρχοντες διακο-
µιστές εφαρµογής και δικτύου και την εµµονή στα ευρέως αποδεκτά πρότυπα.  Με τα 
διαισθητικά γραφικά ενδιάµεσα µε τον χρήστη (GUIs) και τα wysiwyg περιβάλλοντα 
ανάπτυξης, οι ασύρµατοι διακοµιστές εφαρµογής βοηθούν την επέκταση ταχύτητας µε 
τη µείωση της πολυπλοκότητας σχετικής.  Επιπλέον, οι χρήστες ωφελούνται από την 
εκτενή υποστήριξη συσκευών (δηλ., οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες από οποιουσδήποτε και µερικές φορές τις πολλαπλάσιες συσκευές), την 
ικανοποιηµένη παράδοση, την ολοκλήρωση εφαρµογής, και την ασφάλεια. 
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Συνοπτική παρουσίαση αξιολόγησης 
 
 
Στην παρούσα εργασία θα αξιολογηθούν / συγκριθούν 11 από τα γνωστά 

πακέτα της αγοράς: 
 

1.  Brience 3.0 Framework (Brience) 
2.  Adaptive Performance Suite (AlterEgo Networks) 
3.  Echo (Wireless Knowledge) 
4.  Orsus Uno (Orsus) 
5.  iAnywhere Wireless Studio (iAnywhere, Sybase) 
6.  Oracle9i Application Server Wireless Edition (Oracle) 
7.  Wireless Internet Platform (724 Solutions) 
8.  Mobile Internet Platform (Air2Web) 
9.  AvantGo 4.0 M-Business Server (AvantGo) 
10. Aether Fusion (Aether) 
11. iConverse Mobility Studio (iConverse) 

 
 

Τα βασικά σηµεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η αξιολόγηση των 
πακέτων είναι: 

 
∆ιαχείριση συστηµάτων / διοίκηση  

• υποστήριξη σε διάφορες πλατφόρµες  
• αρχιτεκτονική προϊόντων 
• ικανότητες Clustering 
• υποστήριξη για τις διάφορες υπηρεσίες (π.χ., LDAP, HTTP, POP3, 

IMAP4)  
 
Εξισορρόπηση και Failover φορτίων  

• κεντρικός υπολογιστής µε δυνατότητες ελέγχου των φορτίων 
• δροµολόγηση αιτήµατος  

 
Υποστήριξη βάσεων δεδοµένων (DB)  

• υποστήριξη για βάσεις δεδοµένων (π.χ., native, ODBC/JDBC)  
• υποστήριξη για τη συσκευή DBs  

 
Συνδετικότητα πίσω µέρους  

• υποστήριξη για τις επιχειρηµατικές εφαρµογές (π.χ. ERP, CRM, 
groupware/e-mail) 

• Συνδετικότητα εφαρµογών τρίτων κατασκευαστών  
 
Υποστήριξη συσκευών Thin-Client:    

• υποστήριξη για τις WAP συσκευές  
• ανίχνευση εύρους ζώνης  
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Υποστήριξη συσκευών Smart-Client 
• υποστήριξη για τις συσκευές µε βάση δεδοµένων και λειτουργικό 

σύστηµα  
• ανίχνευση εύρους ζώνης  
• διοικητικές λειτουργίες συστηµάτων διενεργηθείσες στη συσκευή 

(π.χ., εγκατάσταση λογισµικού)  
• δυνατότητα να προστεθεί η υποστήριξη συσκευών για τις νέες 

συσκευές  
 
Front-End ανάπτυξη  

• υποστήριξη περιβάλλοντος ανάπτυξης τρίτων κατασκευαστών 
• δηµιουργία των εφαρµογών Ιστού και των εφαρµογών thin-client 
• υποστήριξη για τις διάφορες γλώσσες σήµανσης (π.χ., HCTcMcL, 

XML, HTML, HDML, WML)  
 
Off-line ικανότητες σύνδεσης 

• Store and forward 
• εναποθήκευση  
• συγχρονισµός στοιχείων   

 
Μηνύµατα 

• αποστολή / λήψη  SMS µηνυµάτων 
• στιγµιαίες λειτουργίες µηνύµατος  
• αποστολή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, fax, τηλέ-

φωνο, κ.λ.π.  
• υποστήριξη SMTP και IMAP  

 
Ασφάλεια  

• υποστήριξη για τα ψηφιακά πιστοποιητικά  
• υποστήριξη Cookies στον κεντρικό υπολογιστή  
• "εικονική" υποστήριξη Cookies στη συσκευή  
• δυνατότητα κρυπτογράφησης  

 
Bottomline αξιολογήσεις  

• περίληψη αξιολόγησης µε δυνάµεις και περιορισµούς 
• γραφικές παραστάσεις που παρουσιάζουν την λειτουργικότητα 

στις βασικές περιοχές  
• διαστάσεις:  λειτουργία, φιλικότητα προς τους χρήστες, τεχνολο-

γία, και δύναµη αγοράς  
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BRIENCE 3.0 Framework (Brience) 
 
 
O BRIENCE 3.0 είναι µια κινητή πλατφόρµα επεξεργασίας λογισµικού που 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις για να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδι-
κασίες και την παράδοση πληροφοριών στις εφαρµογές και τα κανάλια παρά-
δοσης. Επιτρέπει στην επιχείρηση να επεκτείνει και να αναπτύσσει τις εταιρι-
κές διαδικασίας για την υποστήριξη τεχνολογία όπως κινητά τηλέφωνα, φωνή 
και δίκτυα ευρείας ζώνης να χρειαστεί να επαναλάβει την επιχειρησιακή λογι-
κή και περιεχόµενο, επιτρέποντας την εστίαση στα επιχειρησιακά προβλήµατα 
αγνοώντας την πολυπλοκότητα των τεχνολογιών δικτύων και συσκευών κινη-
τών και µη που θα χρησιµοποιηθούν.  

 
Το πακέτο περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία λογισµικού: 
 
MOBILE PROCESSING SERVER, που είναι ένας ιδιαίτερα κλιµακωτός 

υπολογιστής που παρέχει  πολυδιαυλική πρόσβαση στην επιχειρησιακή διαδι-
κασία βελτιστοποιώντας την παράδοση στατικής, δυναµικής πληροφορίας .  
Εκτελεί τρεις λειτουργίες πυρήνων:  επεξεργασία περιεχοµένου, επεξεργασία 
εφαρµογών και πολυδιαυλική παρουσίαση.   

 
NTERACTIVE NOTIFICATION SERVER, που επιτρέπει τη διαλογική 

παράδοση µηνυµάτων στους σφαιρικούς χρήστες.  Οι πληροφορίες παραδίδο-
νται στους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες ως τµήµα των κι-
νητών ροών της δουλειάς που σχεδιάζονται µέσα στο ενσωµατωµένο στούντιο 
εµπειρίας.  Οι διαλογικές ανακοινώσεις στέλνονται, βασισµένες στους σύνθε-
τους καθορισµένους από το χρήστη κανόνες που ενσωµατώνουν και τα γεγο-
νότα ώθησης και τραβήγµατος στο ευφυές µήνυµα υποστήριξης, τις κωδικο-
ποιηµένες επανακλήσεις και τις αναγνωρίσεις.   

 
OFFLINE PRODUCTIVITY SERVER,  ο  off-line κεντρικός υπολογιστής 

επιτρέπει στους κινητούς χρήστες να εργαστούν off-line µε την παροχή της 
βάσης δεδοµένων και του συγχρονισµού εφαρµογής, µε καλωδίωση και χωρίς.  
Επιπλέον, µπορεί να υποστηρίξει τις δυναµικές, στοιχείο-οδηγηµένες εφαρµο-
γές.  Υποστηρίζει επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσµατα πυρήνων δύναµης όπως 
η ανακοίνωση και για τη µακρινή διαχείριση αναπροσαρµογών.   

 
EDGE NETWORK SERVER, που επιτρέπει τον καθορισµό προτεραιοτή-

των, την ευφυή δροµολόγηση και την εναποθήκευση των δίκτυο-ενήµερων 
εφαρµογών.  Η εύρος ζώνης-βασισµένη βελτιστοποίηση της εµπειρίας για τη 
σε άµεση σύνδεση κινητή πρόσβαση είναι η βασική δύναµη του κεντρικού αυ-
τού υπολογιστή.  Οι πελάτες ασφαλίστρου µπορούν να καθοδηγηθούν και να 
συντηρηθούν, βασισµένοι στους κανόνες και τον καθορισµό σχεδιαγράµµατος, 
για να παραδώσουν την πλήρως εξατοµικευµένη υπηρεσία.   

 
INTEGRATED EXPERIENCE STUDIO,  είναι ένα ιδιαίτερα διαισθητικό, 

GUI-based, συνεργάσιµο περιβάλλον ανάπτυξης.  Επιτρέπει την end-to-end 
ανάπτυξη εφαρµογών κινητών τηλεφώνων για τις νέες διαδικασίες, εκτός από 
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την υπάρχουσα βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής διαδικασίας στα πολλα-
πλάσια κανάλια.  Το  στούντιο παρέχει προσυσκευασµένα πρότυπα για κανά-
λια, τµήµατα χρηστών, επιχειρηµατικές διαδικασίες και κατά παραγγελία πακέ-
των. 

 
Χαρακτηριστικά του πακέτου 

 
CHANNEL ROAMING, οι χρήστες επιλέγουν την συσκευή ή το κανάλι 

πρόσβασης που θέλουν να χρησιµοποιήσουν, όπως PDAs, τα ασύρµατα τηλέ-
φωνα, τα τηλέφωνα φωνής ή τις συσκευές ∆ιαδικτύου.  Μιά φορά ασχοληµέ-
νοι µε µια ιδιαίτερη διαδικασία, οι χρήστες µπορούν να µεταστρέψουν µεταξύ 
των συσκευών για να εκµεταλλευθούν τις δυνάµεις τους ή για να αποφύγουν 
τους περιορισµούς τους.  Παραδείγµατος χάριν, ένας αγοραστής µπορεί να 
αρχίσει µια διαδικασία µε το ξεφύλλισµα µιας εφαρµογής µέσω του ασύρµατου 
Ιστού για να εντοπίσει µια σηµαντική διαταγή, κατόπιν να στείλει τις λεπτοµέ-
ρειες διαταγής µέσω SMS στο µπίπερ τους, όλα µέσα σε µια ενιαία, ασφαλή 
σύνοδο.   

 
COLLABORATIVE SESSION INTEGRATION, µερικές φορές οι δυνά-

µεις περισσότερων από ενός προσώπων απαιτούνται  για την λύση ενός επι-
χειρησιακού προβλήµατος.  Με τη συνεργάσιµη ολοκλήρωση συνόδου, οι πολ-
λαπλοί χρήστες µπορούν να συµµετάσχουν σε µια ενιαία επιχειρησιακή διαδι-
κασία για συνεργασία.   

MOBILE WORKFLOW, επιτρέπει στις επιχειρησιακές διαδικασίες να κα-
θοριστούν από µια πολυδιάστατη διαδικασία, καναλιού, πρόσβασης, παράδο-
σης και πλοήγησης.  Επιτρέπει επίσης στον χρήστη να προσαρµόσει τις προτι-
µήσεις βασισµένες στους παράγοντες όπως ο χρόνος, η θέση, και ο τύπος 
δραστηριότητας.   

INTEGRATED EXPERIENCE DESIGN, προσφέρει ένα Java Swing-
based γραφικό περιβάλλον για ανάπτυξη και προσαρµοσµένη περιήγηση, πα-
ρουσίαση και παράδοση του περιεχοµένου και των εφαρµογών στα πολλαπλά-
σια κανάλια.  Η εύχρηστη διεπαφή και το drag-and-drop περιβάλλον κάνει το 
σχέδιο προσαρµογής και εµπειρίας εξαιρετικά αποδοτικό.   

CONTENT PROCESSING, επιτρέπει στο υπάρχον δυναµικό περιεχόµενο 
Ιστού να παραπεµφθεί, να ανακτηθεί και να µετασχηµατιστεί για την πρόσβα-
ση στα πολλαπλάσια κανάλια.  Με την industry-leading µηχανή διακωδικοποί-
ησης, το περιεχόµενο µετασχηµατίζεται δυναµικά σε εικόνα (δηλ., JPEG, GIF,  
GIF, PNG) και γλώσσα σήµανσης (δηλ., HTML σε WML ή XML σε HDML).  Οι 
τεχνολογίες αφαίρεσης πληροφορίας δηµιουργούν τις περιλήψεις κειµένων και 
τις λέξεις κλειδιά για τα µεγάλα κείµενα και εικόνες χαµηλής ανάλυσης για 
τους χρήστες µε τις µικρές ικανότητες εύρους ζώνης.   

APPLICATION PROCESSING, παρέχει τις πολυδιαυλικές διαδικασίες 
χωρίς επανάληψη των υπαρχουσών εφαρµογών, της επιχειρησιακής λογικής ή 
της υποδοµής.  Οι εφαρµογές στις τυποποιηµένες γλώσσες εφαρµογής όπως 
JSP/JAVA/ASP και TCL µπορούν να χρησιµοποιηθούν.  Η τυποποιηµένη υπο-
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στήριξη για τους προσαρµοστές σηµειώσεων TIBCO, MQSeries, XML, IFX, 
OFX, Exchange και Lotus παρέχει την ολοκλήρωση out-of-the-box.   

 
CONTEXT EXTENSION, επιτρέπει στα κατάλληλα στοιχεία, τα σχεδια-

γραµµατα και τη περιήγηση να επιδειχθούν βασισµένα στους παράγοντες ό-
πως οι προτιµήσεις συσκευών και επιλογές των χρηστών για να διατηρήσει το 
πλαίσιο µιας αλληλεπίδρασης χρηστών, παρέχοντας την πιο χρησιµοποιήσιµη 
εµπειρία πιθανή.   

 
INTERACTIVE NOTIFICATION, επιτρέπει την ένταξη του ώθηση-και-

τράβηγµα-βασισµένου ευφυούς µηνύµατος στις κινητές επιχειρησιακές διαδι-
κασίες µε µονόδροµες και διπλής κατεύθυνσης συσκευές µηνυµάτων για βέλ-
τιστη αλληλεπίδραση.  Επιτρέπει την υποστήριξη για schedule-based ή 
rule/event-driven υποδοµή ανακοίνωσης µε τον κωδικοποιηµένο διαχειριστή 
απάντησης.  Επίσης παρέχει την πολυδιαυλική παράδοση και διαβίβαση µηνυ-
µάτων.   

VOICE INTEGRATION, ενσωµατώνει το speech-to-text και τα text-to-
speech συστήµατα µε το κανάλι Brience VXML για το ξεφύλλισµα φωνής.  Πα-
ρέχεται επίσης η Out-of-the box υποστήριξη πακέτων για την ολοκλήρωση µε 
τα συστήµατα αναγνώρισης φωνής τρίτων κατασκευαστών.   

OFFLINE APPLICATIONS, αναπτύσσουν και επεκτείνουν τις σε µη α-
πευθείας σύνδεσης εφαρµογές στις φορητές συσκευές µε την ελάχιστη προ-
σπάθεια.  Παρέχει την άνευ ραφής χαρτογράφηση της βάσης δεδοµένων και 
των µορφή-βασισµένων εφαρµογών για να τρέξει µε διπλό τρόπο – on-line ή 
off-line.  Οι επιλογές συγχρονισµού περιλαµβάνουν in-cradle, την καλωδίωση 
και τις ασύρµατες µεταφορές.   

PREMIUM SERVICE, διαχειρίζεται τον καθορισµό προτεραιοτήτων των 
πόρων για τις υψηλές υποδοµές µε παράδοση της ιδιαίτερα βελτιστοποιηµένης 
εµπειρίας µέσω της εναποθήκευσης, της δροµολόγησης και της διαχείρισης 
εύρους ζώνης.  Παρέχει επίσης personalized υπηρεσία βελτιστοποιηµένη για 
premium πελάτες. 

MULTI-CHANNEL SECURITY MANAGEMENT , διαχειρίζεται την ασφά-
λεια µε την ενσωµάτωση µε τα υπάρχοντα συστήµατα επικύρωσης και εξου-
σιοδότησης όπως τα συστήµατα LDAP, RDBMS και τρίτων µέσα σε µια υπάρ-
χουσα υποδοµή.  Επιτρέπει την πρόσβαση ασφάλειας βασισµένη στα υπάρχο-
ντα πρωτόκολλα ασφάλειας συσκευών και δικτύων, όπως η RSA, η SSL και 
WTLS.  Επίσης παρέχει out-of-the-box  ολοκλήρωση µε industry-standard πι-
στοποιηµένους προµηθευτές.  Η server-side αποθήκευση για τα cookies και τις 
µακριές κωδικοποιηµένες URL σειρές παρέχεται επίσης. 

Η HIGHLY SCALABLE ARCHITECTURE, καλύπτει τις υψηλότερες απαι-
τήσεις φορτίων και πλεονασµού µε τη διανοµή στις πολλαπλάσιες διαµορφώ-
σεις υλικού για την αποκατάσταση ελαττωµάτων υψηλής διαθεσιµότητας και 
πραγµατικού χρόνου.  Η υποστήριξη Out-of-the-box για την εναποθήκευση 
των κεντρικών υπολογιστών και τη συγκέντρωση της τεχνολογίας παρέχεται.   
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Adaptive Performance Suite 
(AlterEgo Networks) 

 
 
Η Adaptive Performance Suite επιτρέπει την επέκταση της ∆ιανεµηµένης 

Προσαρµοσµένης Αρχιτεκτονικής για την παράδοση περιεχοµένου και εφαρ-
µογών Ιστού σε οποιαδήποτε πλατφόρµα. 
∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας εν αναµονή, η τεχνολογία επιτρέπει την εξελικτική, 
δυναµική προσαρµογή και αποβάλλει τη λανθάνουσα κατάσταση για να παρα-
δώσει τη µεγάλη εµπειρία χρηστών σε ολόκληρη την διανεµηµένη επιχείρηση.  

Η Adaptive Performance Suite αντιπροσωπεύει µια στοχαστική, στρατη-
γική πορεία για την οικοδόµηση µιας προσαρµοστικής επιχείρησης. Περιέχει τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες προσαρµογής για να χειριστεί ουσιαστικά οποιοδή-
ποτε όγκο του περιεχοµένου για ακόµη και τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  ∆ι-
ευκολύνει επίσης οποιαδήποτε επιχείρηση να προγραµµατίσει µια βαθµιαία µε-
τανάστευση σε προσαρµοστικό ∆ιαδίκτυο που υπολογίζει, µε την προσθήκη 
των προϊόντων κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

"Μια προσαρµοστική αρχιτεκτονική εφαρµογής µπορεί να πά-
ρει τις συναλλαγές ή το περιεχόµενο από οποιαδήποτε πλατφόρµα 
και να το καταστήσει διαθέσιµο σε οποιαδήποτε συσκευή, που απο-
τελεί τον χαρακτήρα του περιεχοµένου, των χαρακτηριστικών της 
συσκευής και των προτιµήσεων και της θέσης του χρήστη."    
 
simon Hayward  
Ερευνητική σηµείωση (10/30/2000)  
Gartner  

Η Adaptive Performance Suite είναι πλήρης οικογένεια των modular λύ-
σεων λογισµικού µε σκοπό για να επεκτείνει τις επιχειρηµατικά εφαρµογές και 
το περιεχόµενο σε οποιοδήποτε χρήστη ανεξάρτητα από την πηγή στοιχείων, 
τον τύπο συσκευών, τη σύνδεση δικτύων ή τη γεωγραφική θέση.  Ένα µονα-
δικό συστατικό αυτής της οικογένειας, η Adaptive Hub της AlterEgo, είναι η 
µόνη λύση της βιοµηχανίας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για να µε-
τασχηµατίσει την επιχείρησή τους σε ένα διανεµηµένο προσαρµοστικό δίκτυο, 
ικανό την απόδοση, την αποδοτικότητα και τις ικανότητες παράδοσης στα α-
νόµοια τµήµατα, τµήµατα, ή γεωγραφικές θέσεις.    

Μια οικογένεια τεσσάρων προϊόντων αποτελούν την αρχιτεκτονική αυτού 
του πακέτου. Αυτή η ακολουθία των λύσεων έχει ως σκοπό να αντιµετωπίσει 
τα πραγµατικά ζητήµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σήµερα παρέχοντας 
την ευελιξία να επεκταθεί για να διαχειριστεί τις αυξανόµενες προκλήσεις του 
ικανοποιηµένου πολλαπλασιασµού, της ετερογένειας συσκευών και της δια-
φοράς εύρους ζώνης δικτύων µέσα στις σφαιρικές επιχειρήσεις. 

Κάθε προϊόν µπορεί να επεκταθεί ως πλήρης λύση, επιχείρηση ευρέως, ή 
στις επαναλήψεις στα τµήµατα, γραφεία ή τη γεωγραφική θέση, διευκολύνο-
ντας οποιαδήποτε επιχείρηση να προγραµµατίσει µια βαθµιαία µετάβαση στον 
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προσαρµοστικό υπολογισµό ∆ιαδικτύου.  Εάν χωριστά ή ως συνδυασµένη λύ-
ση, η Adaptive Performance Suite διαµορφώνει ένα εκτενές πλαίσιο για τις ε-
πιχειρήσεις για να επεκτείνει τις εφαρµογές και το περιεχόµενο στους ασύρµα-
τους και συνδεµένους µε καλώδιο χρήστες σε οποιαδήποτε πλατφόρµα εξα-
σφαλίζοντας την καλύτερη εµπειρία χρηστών. 
 
Η Adaptive Performance Suite αποτελείται από την ακόλουθη γραµµή προϊό-
ντων: 

• AlterEgo Content Adaptation Server (CAS), που είναι µια πλήρης 
λύση για τη διαχείριση της ικανοποιηµένης διαφοράς πολλαπλασιασµού και 
δικτύων για τα συνδεµένα µε καλώδιο περιβάλλοντα µε την ενοποίηση των 
ανόµοιων σχηµάτων εφαρµογών και την προσαρµογή των εφαρµογών και του 
περιεχοµένου για τους χρήστες βασισµένου στις συνδέσεις εύρους ζώνης 
τους.Με AlterEgo CAS, οι σχεδιαστές Ιστού δηµιουργούν τα πρότυπα XSL για 
να προσαρµόσουν τα τυποποιηµένα HTML, XML, J2EE, COM σε µια απλου-
στευµένη µορφή παραγωγής HTML ή XML.  Το αποτέλεσµα είναι συνέπεια 
στοιχείων που είναι πολύ ευκολότερο να τα διαχειριστούν οι ΙΤ οργανισµοί 
καθώς και ένα συνεπέστερο, διαισθητικό περιβάλλον για τους χρήστες. 
 

• AlterEgo Mobile Web Server (MWS), που είναι µια επεκτάσιµη 
πλατφόρµα για την προσθήκη κινητή τηλεφωνίας και την πρόσβαση συσκευ-
ών µη-PC στις υπάρχοντα επιχειρηµατικά εφαρµογές και το περιεχόµενο.  
Προσθέτει την ιδιόκτητη λειτουργία ανίχνευσης συσκευών για να καθορίσει τις 
ικανότητες και τους περιορισµούς κάθε συσκευής στόχων, εξασφαλίζοντας ότι 
το σωστό περιεχόµενο παραδίδεται στη σωστή συσκευή κάθε φορά. Παρέχει 
µια γερή, εξελικτική και ασφαλή λύση υποδοµής που επιτρέπει στις επιχειρή-
σεις, τους προµηθευτές, και τους ISPs να επεκτείνουν τις υπάρχουσες υποδο-
µές Ιστού τους στο κινητό ∆ιαδίκτυο.  Με τον  MWS, οι επιχειρήσεις µπορούν 
εύκολα να επεκτείνουν την πρόσβασή τους στις αποστολή-κρίσιµες πληροφο-
ρίες και τις υπηρεσίες από οποιαδήποτε κινητή συσκευή σήµερα και στο µέλ-
λον. Ο MWS περιλαµβάνει την ιδιόκτητη λειτουργία ανίχνευσης συσκευών για 
να καθορίσει τις ικανότητες και οι περιορισµοί κάθε συσκευής στόχων, που ε-
ξασφαλίζουν ότι το σωστό περιεχόµενο παραδίδεται στη σωστή συσκευή. Ένα 
εκτενές σύνολο modules κινητών συσκευών, εκτενείς διαχείριση URL, διαχεί-
ριση σελίδας και µορφών, διαχείριση cookies και διαχείριση συνόδου,  καθορί-
ζει µε περαιτέρω ακρίβεια την παράδοση των πληροφοριών για τις κινητές και 
ασύρµατες συσκευές. 
 

• AlterEgo Adaptive Portal Server (APS), που στους χρήστες είτε του 
CAS είτε του MWS να παρέχουν υπηρεσίες όπως επιφυλακή, µηνύµατα, και 
ταχυδροµείο / ηµερολόγιο, personalized για κάθε χρήστη και τύπο συσκευής.  
Παραδείγµατος χάριν, ένας δεδοµένος χρήστης µπορεί να δει ένα σύνολο 
στοιχείων µε έναν συγκεκριµένο τρόπο κατά πρόσβαση των πληροφοριών από 
ένα PDA, και ένα διαφορετικό σύνολο περιεχοµένου κατά πρόσβαση των πλη-
ροφοριών από ένα κινητό τηλέφωνο.  Η παράδοση στοιχείων µπορεί επίσης να 
προσαρµοστεί βασισµένη στο εύρος ζώνης.  Οι ικανότητες εξατοµίκευσης επι-
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τρέπουν επίσης την παράδοση των µοναδικών πληροφοριών και των διεπα-
φών στους χρήστες βασισµένων στις εταιρικές οδηγίες και στις µεµονωµένες 
προδιαγραφές των χρηστών. Ο APS ολοκληρώνεται επίσης µε στις µηχανές 
πυλών και εξατοµίκευσης Ιστού τρίτων.   
 

• AlterEgo Adaptive Hub, που είναι µια µοναδική λύση για το συνδυα-
σµό των πολλαπλάσιων επεκτάσεων του Mobile Web Server και του Content 
Adaptation Server, για να δηµιουργήσει ένα ενιαίο, διανεµηµένο προσαρµο-
στικό δίκτυο, ικανό την ασύγκριτη απόδοση και την αξιοπιστία enterprise-
wide. Ένας ακρογωνιαίος λίθος AlterEgo Adaptive Performance Suite, το 
Adaptive Hub επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενσωµατώσουν τις ανόµοιες ε-
πεκτάσεις του Mobile Web Server και του Content Adaptation Server µέσα στη 
επιχείρηση σε ένα ενσωµατωµένο και διοικούµενο διανεµηµένο προσαρµοστι-
κό δίκτυο, που προσφέρει τα πιό υψηλά επίπεδα απόδοσης, την αξιοπιστία, τη 
διαθεσιµότητα και την εξελιξιµότητα.  Έίναι το µόνο προϊόν ικανό να συνδυά-
σει τις ευδιάκριτες επεκτάσεων δικτύωσης µαζί µε την προσαρµοστική τεχνο-
λογίας.  Οι δυνάµεις αυτής της λύσης η βασική τεχνολογία AlterEgo έχουν ε-
ξετάσει στην προσαρµοστική υπηρεσία δικτύων της, στην επέκταση από τον 
Μάιο του 2000.  Σχεδιασµένα από την αρχή ως διανεµηµένα, δικτυωµένα 
προσαρµοσµένα και συστήµατα παράδοσης, αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στις 
οργανώσεις για να αποβάλει την καθυστέρηση από την προσαρµογή, την δρο-
µολόγηση και την παράδοση των πληροφοριών.    
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Echo (Wireless Knowledge) 
 

Η µεταφορά σε κινητή ασύρµατα µορφή των εταιρικών στοιχείων µια ε-
ταιρείας είναι µια δύσκολη δουλειά.  Η καθαρή ποικιλοµορφία των κινητών 
πλατφορµών και των browser, για να µην αναφέρουµε την έλλειψη ευδιάκρι-
των προτύπων, µπορεί να καταστήσει την κινητή ανάπτυξη εφαρµογής δύ-
σκολη, χρονοβόρα, και δαπανηρή.  Τα διάφορα εργαλεία και οι τεχνικές ανά-
πτυξης έχουν εξελιχθεί για να λύσουν αυτά τα προβλήµατα, αλλά όλα έχουν 
τα µειονεκτήµατά τους. Η Echo προσφέρει µια απλή και κοµψή εναλλακτική 
λύση.  Η Echo κάνει τη συµβατότητα συσκευών µια απλή λύση.  Οι υπεύθυνοι 
για την ανάπτυξή γράφουν την εφαρµογή µια φορά, και το στοιχείο καθίστα-
ται on-the-fly για οποιαδήποτε Internet-ready κινητά τηλέφωνα, Palms, PCs 
τσέπης, και άλλες ασύρµατες συσκευές.   

 
Πώς λειτουργεί 

 
Η Echo λειτουργεί όπως µια υψηλής απόδοσης µηχανή µετασχηµατισµού 

κατοικώντας µέσα στον κεντρικό υπολογιστή δικτύου σας.  Όταν ένα αίτηµα 
για τα στοιχεία παραλαµβάνεται από µια Web-enabled κινητή συσκευή, η ηχώ 
καθορίζει ποιο τύπο γλώσσας σήµανσης η συσκευή απαιτεί, και µεταφράζει 
αµέσως την παραγωγή HTML της αίτησης Ιστού σας σε εκείνη τη γλώσσα σή-
µανσης, HTML για το Palm, το HTML για το PC τσέπης, WML ή HDML για τα 
τηλέφωνα,κλπ. 

Με την custom-rendering των στοιχείων αµέσως προτού να σταλούν στη 
κινητή συσκευή, η Echo παραµένει έξω από την ίδια την εφαρµογή.  Οι υπεύ-
θυνοι για την ανάπτυξή µπορούν να σχεδιάσουν µια κινητή εφαρµογή Ιστού 
για έναν ενιαίο κινητό τύπο συσκευών —π.χ, ο ΙΕ της Microsoft για τα PC τσέ-
πης — και εφ' όσον η παραγωγή είναι HTML, η Echo µπορεί να την καταστήσει 
διαθέσιµη σε ένα ευρύ φάσµα των συσκευών που τρέχουν σε µια ευρεία ποι-
κιλία των ξεφυλλιστών.   

 
Εταιρικά πλεονεκτήµατα 

 
Πολλοί προµηθευτές λύσης υποστηρίζουν ότι να κινητοποιήσει τις εταιρι-

κές αιτήσεις σας απαιτεί το εξειδικευµένο υλικό, το λογισµικό, και τα σύνολα 
ικανότητας.  Η Echo απαιτεί µόνο ότι το καλοσχηµατισµένο HTML παραγωγής 
υπεύθυνων για την ανάπτυξή σας.   

• κανένα εξειδικευµένο σύνολο ικανότητας.  Με την Echo, η χρήση 
υπεύθυνων για την ανάπτυξή σας οτιδήποτε εργαλεία ανάπτυξης εξοικειώνο-
νται µε —αυτά εσείς έχει επενδύσει ήδη —για να δηµιουργήσει το Web περιε-
χόµενο.  Η Echo το παίρνει από εκεί, και το  επεκτείνει στις κινητές συσκευές.   

• καµία νέα υποδοµή.  Η Echo κατοικεί στον υπάρχοντα κεντρικό υ-
πολογιστή δικτύου σας για τεράστια απόδοση και επεκτασιµότητα.  ∆εν απαιτεί 
οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό ή οποιαδήποτε νέα εργαλεία ανάπτυξης.   

• εξοικειωµένα εργαλεία διοίκησης.  Η Echo ενσωµατώνεται χωρίς 
δυσκολία στη κονσόλα της Microsoft (MMC), η εγγενής διεπαφή για IIS (κε-
ντρικός υπολογιστής πληροφοριών ∆ιαδικτύου).    
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• ελάχιστες διακοπές υπηρεσιών.  Η Echo ελαχιστοποιεί το χρόνο 
διακοπής µε την µη απαίτηση επανεκκινήσεων όταν ενηµερώνονται η ανι-
χνεύονται συσκευές ή αναβαθµίζονται χαρακτηριστικά του συστήµατος. 

 
Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

 
• εκτελείται µέσα σε IIS για υψηλή απόδοση, ασφάλεια, και εύκολη 

διαχείριση.  Οι µελλοντικές εκδόσεις θα υποστηρίξουν και άλλους κεντρικούς 
υπολογιστές δικτύου και πλατφόρµες.  Πλήρως συµβατός µε τον κεντρικό υ-
πολογιστή Κινητό Πληροφοριών 2001 της Microsoft. 

• η επεκτάσιµη αρχιτεκτονική επιτρέπει στο προϊόν να συµβαδίσει µε τις 
γρήγορες αλλαγές στη αγορά συσκευών. 

• οι αναπροσαρµογές στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα απόδοσης και α-
νίχνευσης συσκευών είναι ενσωµατωµένες on-the-fly, χωρίς να απαιτείται ε-
πανεκκίνηση.   

• 100% συµβατό µε Unicode.   
 

Υποστήριξη Rendering Class 
 

• WML και για Phone.com και για τις παραλλαγές ενδιάµεσων µε τον 
χρήστη Nokia/Ericsson  

• HDML (µέσω της UP.Gateway)  
• HTML για τις συσκευές µη-javascript (κυρίως για τους palm-type ξε-

φυλλιστές)  
• HTML για 4.2 ξεφυλλιστές (Internet Explorer and Netscape) 
• CHTML  
• Palm Clipping 

 
Ασφάλεια 

 
Η Echo είναι πλήρως συµβατή µε SSL και TLS-secured εφαρµογές, αν και 

το προϊόν δεν παρέχει εγγενείς υπηρεσίες κρυπτογράφησης ή επικύρωσης.  
Αντ' αυτού, η Echo λειτουργεί χωρίς ραφή και διαφανώς µε την εφαρµογή 
ασφάλειας της κινητής εφαρµογής.   

 
Απαιτήσεις 

 
Οι υποστηρίξεις IIS 4.0 ή υψηλότερος Windows 2000 ή Windows NT 4.0. 

θα υποστηρίξουν άλλους κεντρικούς υπολογιστές δικτύου και λειτουργούσες 
πλατφόρµες.   

 
Τεχνική υποστήριξη 

 
Προσφέρονται δύο επίπεδα υποστήριξης:  Standard και Premium.  Οι πε-

λάτες στο σχέδιο υποστήριξης Premium απολαµβάνουν την 24/7 τεχνική υπο-
στήριξη, ενώ οι Standard πελάτες έχουν τηλεφωνική πρόσβαση στους µηχανι-
κούς τεχνικής υποστήριξής ορισµένες ώρες και ηµέρες.  Επιπλέον, προσφέρε-
ται απ’ ευθείας σύνδεσης τεχνική υποστήριξη. 
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Orsus Uno (Orsus) 
 

 
Θα εξεταστεί ένα Case Stady εφαρµογής του Uno σε µία επιχείρηση. 
 
Η εφαρµογή Orsus Uno  επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χτίσουν τις ασύρµατες 
εφαρµογές και τις πύλες Ιστού συνδυάζοντας τις πληροφορίες από διαφορετι-
κές ιστοσελίδες, βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές ακόµη και εξωτερικής προ-
έλευσης. Τέτοιες ικανότητες ήταν ακριβώς που η εταιρία εκµετάλλευσης 
Ameritrade ζήτησε.  Από το φθινόπωρο του 1999, η Ameritrade έχει προσφέ-
ρει στους πελάτες µια παγιωµένη δήλωση όλων των τραπεζικών εργασιών 
τους και τους απολογισµούς µεσιτειών τους που χρησιµοποιούν τα κλειδιά 
σύνδεσης και κωδικού που παρέχονται από τους πελάτες για εκείνους τους 
απολογισµούς. 
Το ασύρµατο λογισµικό πύλης ORSUS µπορεί να αθροίσει τα στοιχεία από τις 
πολλαπλές πηγές πέρα από τον Ιστό. 
 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής 
 
Η  Ameritrade αρχίζοντας να χρησιµοποιεί το Uno  αντλεί στοιχεία από τα ε-
ξωτερικά συστήµατα και να τα παραδώσει στους πελάτες µέσω του Ιστού ή 
του ασύρµατου πρωτοκόλλου εφαρµογής (WAP)- τηλέφωνα.    
Το Orsus προσφέρει έναν ευκολότερο τρόπο σύνδεσης µε τα εξωτερικά συ-
στήµατα . Κατά την φιλοσοφία της εταιρείας, η ιδέα της συνάθροισης των 
στοιχείων είναι ο συντοµότερος δρόµος για την επέκταση και ολοκλήρωση του 
παλιού τρόπου. 
Στην περίπτωση της Ameritrade, ο κύκλος για την προσθήκη ενός ιδρύµατος 
στον κατάλογο της Ameritrade µπορεί να ολοκληρωθεί σε µόνο δύο ηµέρες.  
Επιπλέον, το αίτηµα µπορεί να αντιµετωπιστεί χρησιµοποιώντας το υπάρχον 
προσωπικό της επιχείρησης µόνο τεσσάρων προγραµµατιστών. 
Αυτό που καθιστά την ανάπτυξη γρηγορότερη, είναι ότι όταν αναλύει ο Uno  
ένα αποτέλεσµα ή ερώτησης ιστοσελίδας στόχων, ταξινοµεί όλα τα συστατικά 
κοµµάτια, όπως τα αρχεία σχήµατος ανταλλαγής γραφικής παράστασης, πίνα-
κες, τοµείς κειµένων, εµβλήµατα και ούτω καθ' εξής.  Αυτό διευκολύνει τους 
υπεύθυνους ανάπτυξης να προσδιοριστούν οι σηµαντικές πληροφορίες και να 
απορριφθούν γρήγορα τα στοιχεία για τα οποία η Ameritrade δεν ενδιαφέρε-
ται.  Κατόπιν, χρησιµοποιώντας την οπτική διεπαφή ανάπτυξης του Uno, οι 
προγραµµατιστές της Ameritrade µπορούν να παραγάγουν ένα χειρόγραφο 
για την µηχανή κεντρικών υπολογιστών Uno  που τραβά τις σχετικές πληρο-
φορίες σε µια βάση δεδοµένων για την παράδοση στους πελάτες.    
Η µηχανή του Uno  έχει γραφτεί σε Java µε Java 2 Enterprise Edition, επιτρέ-
ποντας το Uno να τρέξει στους κεντρικούς υπολογιστές εφαρµογής Ιστού από 
µια µεγάλη σειρά των προµηθευτών.  Το λογισµικό τρέχει στα Windows 2000, 
HP-UX, Solaris και Linux servers.    
Ο Uno υποστηρίζει, Out of the box, την ολοκλήρωση µε τα περισσότερα συ-
στήµατα προγραµµατισµού επιχειρηµατικών πόρων, τα στοιχεία XML, τις σελί-
δες HTML, τις βάσεις δεδοµένων SQL και όποιο άλλο επιχειρηµατικό λογισµικό 
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οπίσθιου µέρους, η επιχείρησης επιθυµεί.  Η εφαρµογή που ο Uno παράγει 
µπορεί να παραδοθεί στους τυποποιηµένους browsers Ιστού, τους προσωπι-
κούς ψηφιακούς βοηθούς, τα WAP-enabled τηλέφωνα και τα κανονικά τηλέ-
φωνα φωνής.    
 

wysiwyg χρήσης εργαλεία διεπαφών  
 

Παρά τη χρησιµοποίηση inferior screen scraping ή προσεγγίσεις διακωδικο-
ποίησης, το στούντιο Uno σας δίνει ένα what-you-see-is-what-you-get το 
περιβάλλον για την περιγραφή της ακριβούς διεπαφής που θέλετε οι χρήστες 
να δουν.  Ο Wireless Interface Builder επιτρέπει σε σας να ορίσετε τις σει-
ρές κειµένων, τη περιήγηση των χρηστών και την παρουσίαση για οτιδήποτε 
συσκευές χρειάζεστε, µέσω των τυποποιηµένων αντικειµένων όπως οι κάρτες 
WML ή HTML.  Το στούντιο Uno επιτρέπει επίσης την ενσωµάτωση των υπηρε-
σιών θέσης έτσι ώστε να προσαρµόζονται οι πληροφορίες στις ακριβείς ανά-
γκες τους σε εκείνη τη θέση και στιγµή.    
 
Ξεχωριστός καθορισµός και ανάπτυξη διαδικασιών και διεπαφών 

 
Χρησιµοποιώντας το στούντιο Uno, καθορίζονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες 
και οι διεπαφές χωριστά, ενώ στην συνέχεια µπορούν να συνδεθούν γραφικά 
στα δευτερόλεπτα.  Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους υπεύθυνους ανάπτυ-
ξης να σχεδιάσουν έναν στόχο µια φορά και να τον επαναχρησιµοποιήσουν µε 
πολλές διαφορετικές διεπαφές συσκευών.  Η προσέγγιση Orsus επιταχύνει την 
ανάπτυξη, αθροίζει τις πληροφορίες µε συνέπεια στις συσκευές και επιτρέπει 
την εύκολη τροποποίηση συστηµάτων.  Από µια προοπτική χρηστών, παραδί-
δει µια διαισθητική εµπειρία που συντονίζεται στις συγκεκριµένες απαιτήσεις 
συσκευής και της κατάστασης κάθε χρήστη της ασύρµατης.    
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Γραφικό στούντιο ανάπτυξης 
 
Το στούντιο Uno Orsus επιτρέπει στους οργανισµούς να δηµιουργήσουν υπη-
ρεσίες Ιστού καθώς και ασύρµατες υπηρεσίες που αυτοµατοποιούν τις καθη-
µερινές λειτουργίες χρηστών.  Περιλαµβάνει ένα γραφικό περιβάλλον ανάπτυ-
ξης που επιτρέπει:    

• Την παρουσίαση των επιχειρηµατικών διαδικασιών µα απλά διαγράµµα-
τα ροής  

• ∆υνατότητα πρόσβασης και τροποποίησης δεδοµένων από οποιοδήποτε 
αριθµό πηγών 

• Την παρουσίαση αθροισµένων πληροφοριών για ποικίλες συσκευές  
• Γρήγορη προτυποποίηση συστηµάτων και ανάπτυξη λύσεων 
• Αποσφαλµάτωση των εφαρµογών κατά τη διάρκεια και µετά από την 

ανάπτυξή τους  
• Επέκταση της λειτουργίας των υπαρχουσών εφαρµογών χωρίς την τρο-

ποποίηση τους  

 
 

 
Μερικοί περιορισµοί 

 
Αν και η Ameritrade δεν αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα στην µε την χρήση 
του Uno, ανακαλύφθηκαν µερικοί περιορισµοί λειτουργίας του Uno.  Όταν µια 
δικτυακή περιοχή χρησιµοποιεί ActiveX συστατικά ή Java στις σελίδες της, ο 
Uno µπορεί όχι πάντα να εξάγει τα στοιχεία καθαρά από την σελίδα. 
Ένας τρόπος να λυθούν τα προβλήµατα µε την επίτευξη σε ορισµένων πηγών 
στοιχείων, είναι να γραφτούν custom διεπαφές ολοκλήρωσης.  Η Orsus πρό-
σφατα έκδωσε ένα kit ανάπτυξης λογισµικού που αφήνει τα τµήµατα ΙΤ να 
γράψουν τις δικές τους ρουτίνες συνάθροισης στοιχείων τους.    
Η τεχνολογία συνάθροισης είναι βέβαια ακόµα νέα στον χώρο. Άλλες επιχει-
ρήσεις έπρεπε να αλλάξουν τη θέση και τη στρατηγική τους αρκετές φορές 
πριν βρουν την επιτυχία. Το ίδιο πράγµα µπορεί να γίνει και µε την Orsus.    
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iAnywhere Wireless Studio 
(iAnywhere, Sybase) 

 
 
To iAnywhere Wireless Studio προσφέρει µια από τις ευρύτερες και πε-

ρισσότερες λειτουργικά πλούσιες συσκευασίες διαθέσιµες στη αγορά.  Με την 
άριστη υποστήριξη για τις διάφορες συσκευές, δίκτυα, σε µη απευθείας σύν-
δεση ικανότητες, τα µηνύµατα, η εξατοµίκευση, και ένα πλούσιο περιβάλλον 
ανάπτυξης η συσκευασία δίνει στις επιχειρήσεις την ευελιξία να επεκταθούν σε 
ασύρµατες και µη-ασύρµατες εφαρµογές για το Web και  ή για τα thin clients. 
Με την εξισορρόπηση φορτίου το failover και την ασφάλεια φορτίων, η συ-
σκευασία µπορεί βασικά να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος κεντρικός υπολογι-
στής εφαρµογής.  Αυτή η συσκευασία είναι ταιριάζει σε οποιαδήποτε επιχείρη-
ση που στοχεύει στην επέκταση των Web-based εφαρµογών της. 

 
∆υνάµεις του πακέτου 

 
• πολύ ευρεία λειτουργική κάλυψη που κυµαίνεται από τη διαχείριση συ-

στηµάτων, υποστήριξη συσκευών, ανάπτυξη, και σε υποστήριξη µη απευθείας 
σύνδεσης. 

• ενσωµατωµένη υποστήριξη για την εξισορρόπηση φορτίων και failover 
ως λειτουργίες εφαρµογής όπως ένας ανεξάρτητος κεντρικός υπολογιστής ε-
φαρµογής. 

• άριστη υποστήριξη για τις σε µη απευθείας σύνδεση ικανότητες, που ε-
πιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τις εφαρ-
µογές, και να εκτελούν τις εργασίες τους αποσυνδεδεµένα. 

• ιδιόκτητο περιβάλλον ανάπτυξης (PowerJ), το οποίο επιτρέπει στους 
υπεύθυνους για την ανάπτυξη να δηµιουργήσουν thin client και βασισµένες 
στον Ιστό εφαρµογές για τις ασύρµατες και µη-ασύρµατες συσκευές.  Η συ-
σκευασία επίσης υποστηρίζει τυποποιηµένα εργαλεία ανάπτυξης της Java και 
C++ . 

• υποστήριξη για την κληρονοµιά και τις βασισµένες στον Ιστό εφαρµο-
γές.  Ολοκλήρωση σε ποικίλες εφαρµογές. 
 

Χαρακτηριστικά πακέτου 
    

To iAnywhere Wireless Studio αποτελείται από δύο λύσεις.   
• SQL Anywhere Studio, µια συσκευασία συγχρονισµού διαχείρισης και 

επιχείρησης στοιχείων  
• iAnywhere m-Business Studio,  περιλαµβάνει έναν ασύρµατο κεντρικό 

υπολογιστή εφαρµογής που παρέχει τις βάσεις για την επέκταση των 
κρίσιµων εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου στις ασύρµατες συσκευές. 

 
Το iAnywhere m-Business Studio υποστηρίζει τα Windows NT/2000 και 

τις πλατφόρµες Sun Solaris. Επίσης προσφέρει την εγγενή υποστήριξη για Sy-
base και Oracle, DB2, MS SQL Server, και άλλους µε πρόσβαση ODBC/JDBC. 
Στο πακέτο περιλαµβάνεται ο Sybase EAServer, ο οποίος είναι ένας επιχειρη-

 18



µατικού επιπέδου κεντρικός υπολογιστής εφαρµογών µε ανοικτή υποστήριξη 
για CORBA, COM, Java, C/C++, και PowerBuilder. 

Επίσης υποστηρίζει τον Microsoft IIS, Netscape, και Apache.  Υπάρχει ε-
πίσης ένα τµήµα redirector εγγενές στους παραπάνω Web servers έτσι ώστε 
να µπορεί η κυκλοφορία να αντιµετωπιστεί από τον κεντρικό υπολογιστή δι-
κτύου, ενώ οι ασύρµατοι πελάτες αντιµετωπίζονται iAnywhere m-Business 
Studio. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κεντρικός υπολογιστής HTTP στο iAnywhere 
m-Business Studio είναι σε θέση να λειτουργήσει στην πράξη ως κεντρικός 
υπολογιστή δικτύου. 

Η συσκευασία έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του πυρήνα του κεντρικού 
υπολογιστή εφαρµογής Sybase, οι οποίες επιτρέπουν στο χτίσιµο µη-
ασύρµατων εφαρµογων εκτός από τις ασύρµατες εφαρµογές.  Κατά συνέπεια, 
το m-Business Studio προσφέρει πλήρη υποστήριξη για failover και ισορροπία 
φορτίου. Η διοικητική κονσόλα έχει ένα εργαλείο ελέγχου χρόνου εκτέλεσης 
και υπάρχει µια διαδικασία στον ασύρµατο κεντρικό υπολογιστή για να εξετά-
σει τους κεντρικούς υπολογιστές σε καθορισµένα διαστήµατα και να σταµατή-
σει τα αιτήµατα στην περίπτωση που ο κεντρικός υπολογιστής που δεν απο-
κρίνεται.   

Η συσκευασία ενσωµατώνει µε το Notes, Siebel και Vantive.  Με ένα χω-
ριστό προϊόν, iAnywhere m-Business Studio for SAP, η ολοκλήρωση µε το 
SAP είναι δυνατή, ενώ υπάρχουν συνδετήρες διαθέσιµοι για PeopleSoft και JD 
Edwards. Για τη σύνδεση µε τις πρόσθετες συσκευασίες iAnywhere οι λύσεις 
έχουν αναπτυχθεί συνδετήρες που χρησιµοποιούν EJB, αν και τα εργαλεία τρί-
των είναι διαθέσιµα.  Για το οπίσθιο µέρος η ολοκλήρωση για τις επιχειρηµατι-
κές εφαρµογές η συσκευασία υποστηρίζει CICS, αποθηκευµένες διαδικασίες, 
mainframe και legacy systems UDB, του IMS, VSAM, Adabas, Datacom, και 
IDMS. 

Οι thin και smart client συσκευές πελατών υποστηρίζονται από το 
iAnywhere στούντιο.  Palm, PocketPC, RIM, EPOC, και Symbol όλα υποστηρί-
ζονται.  Επιπλέον, υπάρχει ενσωµατωµένη υποστήριξη για τα Motorola, 
Ericsson, Nokia κινητά τηλεφωνά, και άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν τον 
browser Phone.com, καθώς επίσης και VoiceXML και i-Mode.  Νέες συσκευές 
µπορούν να προστεθούν, αν και αυτό είναι µια χειρωνακτική διαδικασία.   Η 
συσκευασία µπορεί αυτόµατα να ανιχνεύσει την κατηγορία συσκευών, αλλά 
όχι το συγκεκριµένο πρότυπο της συσκευής.   Η συσκευασία υποστηρίζει ποι-
κίλα διαφορετικά δίκτυα συµπεριλαµβανοµένου ARDIS, CDPD, GSM, Mobitex, 
DataTAC, τοπικό LAN/to ασύρµατο τοπικό LAN, και GPRS, αν και αυτό στηρί-
ζεται σε µια λύση λογισµικού τρίτων.   

 
Ασύρµατοι κεντρικοί υπολογιστές εφαρµογής 

 
Η συσκευασία καυχάται το ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξής της (PowerJ), 

αν και άλλα εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν (π.χ., Microsoft VisualC 
++, Metrowerks CodeWarrior, Penright!  MobileBuilder, καθώς και οποιαδή-
ποτε Java εργαλεία ανάπτυξης).  Είναι δυνατό να αναπτυχθούν οι εφαρµογές 
thin client και Ιστού για ασύρµατες και όχι.  
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Οι εφαρµογές Ιστού παραδίδονται χρησιµοποιώντας τα servlets της Java, 
JSPs, ή µε τη χρησιµοποίηση XML/XSL τεχνολογίαw.  Legacy και οι βασισµέ-
νες στον Ιστό εφαρµογές υποστηρίζονται.  XML/XSL stylesheets ή Java ή α-
νάπτυξη που χρησιµοποιεί τα servlets ή/και JSPs µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να δηµιουργήσει το HTML, HDML, HCTcMcL, WML, ή VoiceXML.  Η συσκευασία 
παίρνει XML και το µετατρέπει στη κατάλληλη γλώσσα για την συσκευή. 

Υπάρχει ένας wysiwyg συντάκτης για να βοηθήσει τις οθόνες σχεδίου και 
ενώ οι πληροφορίες µπορούν να αντλούνται από εσωτερικές εφαρµογές και 
εξωτερικούς ιστοχώρους (συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας των δυναµι-
κών συνδέσεων µε το περιεχόµενο). Η συσκευασία δεν µπορεί να δηµιουργή-
σει µια ασύρµατη πύλη (πιθανή µε ένα χωριστό προϊόν, , iAnywhere m-
Business Studio for EP, το οποίο είναι βασισµένο στο Sybase’s enterprise 
portal). Το iAnywhere στούντιο υποστηρίζει επίσης τις σε µη απευθείας σύν-
δεσης ικανότητες.  Το UltraLite, το οποίο είναι ένα σύνηθες DB  

(150k), τίθεται επάνω στη συσκευή.  Αυτό είναι ένα πλήρες συγγενικό 
DB που έχει τον άµεσο συγχρονισµό µε οποιοδήποτε DB. Οποιεσδήποτε αλλα-
γές µπορούν να αναγνωριστούν και να ωθηθούν σε άλλους πελάτες.  Είναι ε-
πίσης δυνατή η δηµιουργία εφαρµογών για smart client που έχουν κινητή υ-
ποστήριξη βάσεων δεδοµένων και επιχειρηµατικό συγχρονισµό. Ο συγχρονι-
σµός των στοιχείων εκτελείται χρησιµοποιώντας MobiLink, η συµπεριλαµβανό-
µενη στο πακέτο τεχνολογία συγχρονισµού. 

Ενώ τα στιγµιαία µηνύµατα δεν υποστηρίζονται, η συσκευασία προσφέρει 
την πολύ ευρεία υποστήριξη για τα µηνύµατα γενικά. Αυτό περιλαµβάνει την 
αποστολή και τη λήψη των µηνυµάτων, τα µηνύµατα στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο, και την υποστήριξη για IMAP, καθώς και SMTP. Η ασφάλεια περιλαµ-
βάνει την υποστήριξη ονόµατος του χρήστη και συνθηµατικού, υποστήριξη για 
τα ψηφιακά πιστοποιητικά, υποστήριξη για τα cookies, και υποστήριξη για τις 
τεχνολογίες VPN, PKI και SSL. To πακέτο χρησιµοποιεί Certicom για την κρυ-
πτογράφηση.  Η επόµενη έκδοση πρέπει να προσφέρει την υποστήριξη για την 
αποθήκευση των κρυπτογραφηµένων στοιχείων όσον αφορά τον πελάτη.   

 
 

Περιορισµοί του πακέτου 
 
• η συσκευασία δεν µπορεί να ανιχνεύσει το εύρος ζώνης ή το συγκεκρι-

µένο πρότυπο της συσκευής, η οποία ελαφρώς µειώνει την δυνατότητα να 
προσωποποίησης της εµπειρίας.   

• δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν οι τυποποιηµένες διοικητικές λειτουρ-
γίες συστηµάτων στη συσκευή (π.χ. αποκατάσταση πόρων, εγκατάσταση λο-
γισµικού).  Αυτό αντιµετωπίζεται από µια λύση τρίτων.   

• η προσθήκη των νέων συσκευών είναι µια χειρωνακτική διαδικασία 
(δηλ., ο διοικητής συστηµάτων πρέπει να διαµορφώσει  

• τον ασύρµατο κεντρικός υπολογιστής εφαρµογής καθώς κανένα patch 
δεν είναι διαθέσιµο για download).    
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Oracle9i Application Server Wireless Edition 
(Oracle) 

 
H Oracle9i Application Server Wireless Edition (O9i AS WE) παρέχει µία 

ανοιχτή πλατφόρµα ασύρµατες µεταφορές για να επεκτείνει γρήγορα τις βασι-
σµένες στη θέση υπηρεσίες.  Αυτή η πλατφόρµα (επίσης αποκαλούµενη 
"eLocation") παραδίδει την εξελιξιµότητα, την αξιοπιστία, και τη λειτουργία 
που απαιτείται για να υποστηρίξει έναν ευρύ σειρά των θέση-βασισµένων υ-
πηρεσιών.  Αυτή η πλατφόρµα µπορεί εύκολα να λάβει τις θέση-βασισµένες 
υπηρεσίες από την κύρια χαρτογράφηση και τις σε απευθείας σύνδεση υπηρε-
σίες.  Οι χαρακτηριστικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τους χάρτες, οδήγηση  

κατευθύνσεις, και κίτρινες σελίδες.  Αυτό επιτρέπει τους µεταφορείς και 
τις πύλες γρήγορα  να επεκτείνονται στις σύνθετες υπηρεσίες (π.χ., θέση-
βασισµένη στο τιµολόγηση, διαφήµιση, εξατοµίκευση,  

ειδήσεις, κ.λπ.). Η πλατφόρµα περιλαµβάνει ένα σύνολο από APIs 
("eLocation" APIs) για να λάβει τις εξωτερικές υπηρεσίες θέσης: µία Java API 
τοποθετηµένη στη µέση σειρά µε Oracle9 ι την ασύρµατη έκδοση κεντρικών 
υπολογιστών εφαρµογής. Επειδή η πλατφόρµα eLocation στηρίζεται στο O9i 
AS WE, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη µπορούνε γρήγορα να ενσωµατώσου-
µε υπηρεσίες θέσης µε εφαρµογές front or back. Αυτό σηµαίνει ότι  

οι µεταφορείς µπορούν τώρα να διαχειριστούν και να ενσωµατώσουν ό-
λες τις πληροφορίες θέσης τους (θέση πελατών, εδάφη κυττάρων, περιοχές 
κάλυψης δικτύων RF) που χρησιµοποιούν τους τυποποιηµένους συγγενικούς 
πίνακες βάσεων δεδοµένων (για το παράδειγµα, από µια βάση δεδοµένων 
Oracle8i) αυτή µπορεί να ενσωµατωθεί εύκολα σε ολόκληρη την επιχείρηση. 
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Η πλατφόρµα eLocation χτίζεται για να συναντήσει την προκλητικές σε 
απόδοση και εξελιξιµότητα απαιτήσεις των ασύρµατων πυλών.  Ένας 
geocoding κεντρικός υπολογιστής µπορεί να ενσωµατωθεί σε Oracle9i 

µηχανή της επιχειρηµατικής έκδοσης της Java (Oracle9i EJE, στο παρελ-
θόν JVM).  Αυτό το τµήµα της Java µπορεί να τρέξει µέσα το ίδιο διάστηµα δι-
ευθύνσεωνµε στον κεντρικό υπολογιστή εφαρµογής, που αποβάλλει τα γενικά 
έξοδα µετατροπής πλαισίου, µειώνοντας έτσι την κυκλοφορία δικτύων.  Επι-
πλέον, µια Java map-rendering και ένας κεντρικός υπολογιστής δροµολόγη-
σης οδών µπόρεσε να ενσωµατωθεί στο EJE εκδιώκοντας το συµπιεσµένο ρά-
στερ ή το διανυσµατικό γραφικό δίνοντας διαδικασίες σε έναν thin client, που 
χρησιµοποιεί την Cache Oracle9ι.  Αυτές οι ευφυείς διαδικασίες υλικολογισµι-
κού παραδίδουν την αυξανόµενη απόδοση και τη βελτιστοποιηµένη επεξεργα-
σία. Στον πελάτη, οι browsers και τα µικροτηλέφωνα ενισχύονται τώρα µε τις 
κατηγορίες της Java και εικονικές µηχανές, οι οποίες παρέχουν ενισχυµένη 
γραφική διεπαφή, ερωτήµατα, και ικανότητες ανάλυσης.   

Χειριστές κινητών, προµηθευτές περιεχοµένου, ή ασύρµατοι ISPs πρέπει 
να δηµιουργήσουν portals που θα χρησιµοποιούν όλα τα είδη περιεχοµένου - 
από υπάρχουσες ιστοσελίδες, εφαρµογές Java, µέχρι 

όλες τις νέες XML-βασισµένες εφαρµογές.   
H Oracle9i Application Server Wireless Edition είναι ικανή δυναµικά να 

µετασχηµατίσει την υπάρχουσα βάση δεδοµένων και το Internet περιεχόµενο 
σε ένα γενικό XML σχήµα, και έπειτα να παράγει για οποιασδήποτε µορφής 
συσκευή την επιθυµητή έξοδο. 

Παραδείγµατα της γλώσσας σήµανσης που υποστηρίζονται είναι HTML, 
WML, HDML, TTML, Pager-text και VoxML.  Αυτή η προσέγγιση καθιστά την 
δηµιουργία των υπηρεσιών πολύ απλή.  Μόλις δηµιουργήσουν οι υπεύθυνοι 
για την ανάπτυξη την υπηρεσία Ιστού, αυτή είναι αµέσως διαθέσιµη σε όλες 
τις κινητές συσκευές. Επίσης επιτρέπει στους τελικούς χρήστες της πύλης να 
προσαρµόσουνε ασύρµατη περιήγησή τους στις προσωπικές απαιτήσεις τους. 

H Oracle9i Application Server Wireless Edition επίσης παρέχει και περί-
πλοκο, και εξατοµικευµένο µετασχηµατισµό περιεχοµένου, και µια πύλη διε-
παφή για τον χρήστη. Η πύλη εξατοµίκευσης επιτρέπει στους χρήστες θέλουν 
να έχουν πρόσβαση από την κινητή συσκευή να καθορίσουν, να οργανώσουν 
και να προσωποποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές. Αυτή η πύλη εξατοµίκευσης εί-
ναι ενισχυµένη για να επιτρέψει στους χρήστες να καθορίσουν εύκολα την κα-
τηγορία υπηρεσιών θέσης και πώς να τις προκαλέσει (ερώτηση, οδηγούµενη 
από γεγονότα). 

H Oracle9i Application Server Wireless Edition περιλαµβάνει και την  
eLocation’s Java API, η οποία επιτρέπει στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη 
εφαρµογής να έχουν εύκολη πρόσβαση από εξωτερικούς φορείς παροχής υ-
πηρεσιών. Η πλατφόρµα υπολογισµού ∆ιαδικτύου Oracle είναι µια πηγή πλη-
ροφοριών που εξουσιοδοτεί επιχειρήσεις για να προσθέσει γρήγορα τις πολύ-
τιµες υπηρεσίες για τους καταναλωτές τους.  Αυτό το πλαίσιο είναι σχεδιασµέ-
νο για να χειριστεί τα δυναµικά επιχειρησιακά πρότυπα χωρίς την υποβάθµιση 
στην ποιότητα της υπηρεσίας.  

 
Στις βασικές δυνατότητες της Oracle9i Application Server Wireless Edi-

tion περιλαµβάνουµε τα εξής:    
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• χωρίζει τη λογική εφαρµογής από την πρόσβαση υπηρεσιών καλώντας 
πάντα την Java ή τα  PL/SQL APIs 

• επιτρέπει τη µεταφορά των «κίτρινων» σελίδων, τη χαρτογράφηση, τις 
κατευθύνσεις οδήγησης, και τον πραγµατικού χρόνου πληροφορία, µέσω των 
καθορισµένων µε σαφήνεια Java APIs. 

• Απευθείας προσβάσιµες υπηρεσίες online σε µεγάλη  ποικιλία ασύρµα-
των εφαρµογών και εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου.  

• καθιστά την ανάπτυξη των προστιθεµένης αξίας εφαρµογών ευκολότε-
ρη και γρηγορότερη µε τη µεσιτεία υπηρεσιών από την ποικιλία των σε απευ-
θείας σύνδεση και ασύρµατων φορέων παροχής υπηρεσιών. 

• επιτρέπει τη γερή και δυναµική βελτίωση των υπηρεσιών χωρίς επιρροή 
των υπαρχόντων εφαρµογών.  

 
Εν ολίγοις, το eLocation παρέχει ένα απλό όµως εύκαµπτο πλαίσιο που 

επιτρέπει στους προµηθευτές ασύρµατης υπηρεσίας να χτίσουν τις προστιθε-
µένης αξίας υπηρεσίες τους.  Αυτή η πλατφόρµα επιτρέπει τη γρήγορη επέ-
κταση νέων υπηρεσιών αυξάνοντας τελικά την ποιότητα και µειώνοντας τον 
κύκλο ανάπτυξης των ασύρµατων εφαρµογών. 

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαφοροποιηµένες δυνατότητες  του 

eLocation: 
 

Link Driven και  Proprietary Loca-
tion-Based Applications 
 

Oracle9i Application Server Wireless 
Edition eLocation 
 

Εφαρµογές βασισµένες στο αρχείο  

Batch/off-line εφαρµογές  

Απλές ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται 
από τις πύλες  

Εφαρµογές Stovepipe  

Σύνδεση που οδηγείται - κανένα πραγ-
µατικό περιεχόµενο  

Μην ενσωµατωµένες µε ηλεκτρονικό ε-
µπόριο υπηρεσίες 

Μη δυνατές για τις ασύρµατες συσκευές  

Περιορισµένες υπηρεσίες θέσης  

B2C εστίαση  

Περιορισµένη διαθεσιµότητα πλατφορ-
µών  

Περιορισµένη εξελιξιµότητα  

Περιορισµένη υποστήριξη για εργαλεία 
τρίτων κατασκευαστών 

Ιδιόκτητο APIs  

εφαρµογές βάσης δεδοµένων 

Συναλλαγές πραγµατικού χρόνου 

Ερωτήσεις SQL που ενσωµατώνονται στην 
εφαρµογή του πελάτη  

Ανοικτή αρχιτεκτονική  

∆υναµικές συνδέσεις στο περιεχόµενο &  α-
πευθείας σύνδεσης υπηρεσίες 

Ενσωµατωµένες µε τις κύριες εφαρµογές η-
λεκτρονικού εµπορίου 

Ενσωµατωµένη πλατφόρµα για όλες τις α-
σύρµατες συσκευές  

Απεριόριστη υποστήριξη για τις εξωτερικές 
υπηρεσίες  

B2B εστίαση  

Υποστήριξη πολλών πλατφορµών  

Αποδεδειγµένη terabyte  εξελιξιµότητα  

Υποστήριξη από όλους τους κορυφαίους 
προµηθευτές εργαλείων ΙΤ SQL και Java 
APIs 
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Wireless Internet Platform (724 Solutions) 
 

 
Η Wireless Internet Platform (WIP) είναι ένα πακέτο λογισµικού µε προϊ-

όντα που επεκτείνουν τις εφαρµογές συναλλαγής σε µια ευρεία ποικιλία από 
τα επιχειρησιακά κανάλια.  Το WIP αποτελείται από µια σειρά εφαρµογών που 
υποστηρίζουν την πρόσβαση στα ενσύρµατα και ασύρµατα κανάλια. Η ολο-
κλήρωση και η ανάπτυξη των εφαρµογών m-commerce ταιρίαξαν  

για την ενοποιηµένη πρόσβαση χρηστών από τις συσκευές όπως οι προ-
σωπικοί βοηθοί και κινητά τηλέφωνα.   

 
Η πλατφόρµα Wireless Internet Platform παρέχει στους υπεύθυνους α-

νάπτυξης δυναµικά την πληροφορία που απαιτείται για να εξασφαλίσουν τις 
υπηρεσίες πάντα διαθέσιµες για τους πελάτες.  Λειτουργεί µε άλλες λύσεις 
όπως, HP OpenView, δίνοντας τον πλήρη έλεγχο των end-to-end υπηρεσιών 
σας.  Βοηθά κρατηθούν οι  κινητές υπηρεσίες ιδιαίτερα διαθέσιµες, ανταποκρι-
νόµενη στις προσδοκίες και ευθυγραµµισµένη µε τις επιχειρησιακές προτεραι-
ότητές της επιχείρησης.   

 
Παρέχει διαθεσιµότητα άποψης ολόκληρου του δικτύου, των εφαρµογών 

και των υπηρεσιών σας.  Το WIP και βοήθειες SPI εξασφαλίζουν την διαθεσι-
µότητα των τµηµάτων πυρήνων WIP:    

• 75 alerts που συντονίζονται από την οµάδα µηχανικών του WIP  
• Έλεγχος των SAT Name Server κεντρικών υπολογιστών ονόµατος για 

να εξασφαλίσει συνεπείς διαµορφώσεις στους κεντρικούς υπολογιστές  
• Έλεγχος της κάθοµαι-βασισµένης σύνδεσης επικοινωνίας  
• Έλεγχος των διαδικασιών στο επίπεδο OS  
• Έλεγχος των συστηµάτων αρχείων που περιλαµβάνονται στην αναγρα-

φή  
• Εργαλεία για τους λειτουργικούς και διοικητικούς στόχους  
• Σχεδιαγράµµατα διοίκησης µε τις προκαθορισµένες ευθύνες  

 
Απόδοση 

 
Η Wireless Internet Platform παρέχει µία integrated  άποψη για έλεγχο, 

ανάλυση, και χρησιµοποίηση των πόρων πρόβλεψης για διανεµηµένα και 
multi-vendor περιβάλλοντα πέρα από το ολόκληρο ραδιόφωνο οικοσύστηµα.  
Μαζί µε το WIP SPI, οι χειριστές µπορούν γρήγορα να αποµονώσουν προβλή-
µατα στους κεντρικούς υπολογιστές, τις υποδοµές δικτύων ή το WIP.   

Μερικές µετρικές WIP που αναλύονται περιλαµβάνουν:    
• Μετρικές απόδοσης στους τοπικούς και µακρινούς κεντρικούς υπολογι-

στές WIP  
• Μέσος/µέγιστος αριθµός αιτηµάτων  
• Αριθµός επιτυχίας/αιτηµάτων  
• Αριθµός ταυτόχρονων συνόδων  
• Σταλµένες/λαµβανόµενες ψηφιολέξεις  
• Κατανάλωση µνήµης  
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Εκθέσεις υπηρεσιών 

 

         
 
 

Νέες απόψεις υπηρεσιών κέρδους 
 

Το WIP SPI εκτελεί την αυτόµατη-ανακάλυψη τοπολογία εφαρµογής του 
WIP και παρουσιάζει τους φυσικούς κόµβους και την λειτουργία τους.  Αυτές 
οι απόψεις τοπολογίας εφαρµογής µπορούν να είναι χρήσιµες για το χτίσιµο 
των απόψεων εξυπηρετήσεων πελατών.   
 
 

Περιεκτική αρχιτεκτονική 

 
 
 
 

Απαιτήσεις συστηµάτων 
 

•  WIP 3,01  
• HP 9000 σειρά 700 ή 800 µε το HP -HP-ux 11,0  
• Κεντρικοί υπολογιστές ήλιων µε Sun Solaris 7.0, 8.0 
• Microsoft Windows NT® 4.0 or Windows® 2000 

 
 
 

 25



Mobile Internet Platform (Air2Web) 
 
 
H Mobile Internet Platform παρέχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης και την 

απαραίτητη συνδετικότητα για γρήγορη ασύρµατη επέκταση.  Μέσω ενός 
XML-based API, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη µπορούν να επεκτείνουν τις 
αιτήσεις τους εύκολα χωρίς να ξαναγράφουν εφαρµογές ή να υπάρχει η ανά-
γκη να µαθευτεί ένα νέο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογής. 
 
Το περιβάλλον προγραµµατισµού Air2Web επιτρέπει στους υπεύθυνους για 
την ανάπτυξη:    

• Να βελτιστοποιούν την παράδοση των στοιχείων σε όλους τους τύπους 
συσκευών µέσω της Cascaded Rendering Technology(TM)  

• Να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία άµεσα 
• Να συνδυάσουν φωνή και δεδοµένα και να παρέχουν αλληλεπίδραση 

στο καταλληλότερο σχήµα για τον κινητό χρήστη 
• Να ασφαλίσουν τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας την αµοιβαία ψηφιακή 

µεταφορά πιστοποιητικών PKI  
Επιπλέον, η Mobile Internet Platform παρέχει ένα οπτικό περιβάλλον α-

νάπτυξης που δεν απαιτεί καµία προηγούµενη εµπειρία µε XML για να παρα-
δώσει τις ασύρµατες εφαρµογές. 

 
Οπτικό περιβάλλον ανάπτυξης 

 
Ο Conversation Builder υποστηρίζει όλες τις γλώσσες (A2WML) και ιδιό-

τητες σήµανσης του Air2Web και τις επιδεικνύει σε µια εύχρηστη γραφική διε-
παφή.   
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Developer Window 
 

Εργαλεία Debugging.  Το Developer Window µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
ελέγξει τις συναλλαγές µεταξύ των συγκεκριµένων ασύρµατων συσκευών και 
της Mobile Internet Platform.  Παραδείγµατος χάριν, οι υπεύθυνοι για την α-
νάπτυξη µπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν µια ή περισσότερες συ-
σκευές από έναν κατάλογο καταγραµµένων συναλλαγών ή να απαριθµήσουν 

όλες τις καταχωρηµένες συσκευές για την ταυτότητα χρηστών τους.   
 

 
Τεχνικές προδιαγραφές πλατφορµών ∆ιαδικτύου  

 
• Behind-the-firewall ζώνη ή φιλοξενηµένη επέκταση  
• Μία εφαρµογή που παρέχει το 100% της αλληλεπίδρασης της ασύρµα-

της ψηφιακής αγοράς 
• τηλεφωνία/συσκευές IVR  
• συσκευές SMS  
• Web-based (WAP)  
• Browser-based PDAs  
• Microsoft PocketPCs  
• Pagers  
• i-mode  
• J-Phone  

• υπό όρους λογική ναυσιπλοΐα µέσω A2WML (XML-based γλώσσα σή-
µανσης)  

• υποστήριξη για όλους τους σηµαντικούς και δευτερεύοντες µεταφορείς 
για να εξασφαλίσουν κάλυψη  

• διαχείριση ενός σε εθνικό επίπεδο POP δικτύου τηλεφωνίας  
• 30 + κλήσεις API για τη συσκευή και τις carrier-specific λειτουργίες  
• Cascaded Rendering (TM) τεχνολογία για την device-specific βελτιστο-

ποίηση του περιεχοµένου  
• τρία επίπεδα προγραµµατισµού της κοκκοποίησης  

• γενική εφαρµογή σε όλες τις συσκευές  
• συναρµογή των πολλαπλάσιων µητρικών γλωσσών (MML, WML, 

HTML, CHTML, HDML)  
• Device-specific κοκκοποίηση  

• προηγµένος συνδυασµός της φωνής και των δεδοµένων  
• γλωσσική υποστήριξη Double-byte (kanji)  
• διπλής κατεύθυνσης µηνύµατα, WAP alerts, υποστήριξη vCard, και πα-

ραγωγή PQA στις συσκευές Palm 
• ασφαλή δεδοµένα που χρησιµοποιούν την αµοιβαία ψηφιακή µεταφορά 

πιστοποιητικών PKI  
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AvantGo 4.0 M-Business Server (AvantGo) 
 
 

Χαρακτηριστικά 
 

Ο AvantGo προσφέρει άριστη υποστήριξη συσκευών smart-client, συ-
µπεριλαµβανοµένων και σε µη απευθείας σύνδεση ικανοτήτων (π.χ., συγχρο-
νισµός στοιχείων, µηχανισµός αναµονής για το κατάστηµα και διαβιβάζει). 

 
Προσφέρει πολύ καλή διαχείριση συστηµάτων και ικανότητες διαχείρισης 

έχοντας επίσης την δυνατότητα διαχείρισης σε πολλές πλατφόρµες και συστά-
δες λαβών (clusters), οι οποίες µπορούν να ελεγχθούν από µία ή πολλές 
κονσόλες. 

 
η συσκευασία έχει την καλή ολοκλήρωση πίσω µέρους στις βάσεις δεδο-

µένων, επιχειρηµατικές εφαρµογές, και συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου.  Η συσκευασία υποστηρίζει επίσης µια ευρεία σειρά εφαρµογών και διακο-
µιστών ∆ιαδικτύου.  

 
Ο AvantGo προσφέρει την ευρεία υποστήριξη για τα δίκτυα (π.χ., HTTP-

compliant, Mobitex, CDPD, GPRS, 3G, Bluetooth, Wireless LAN [802.11]) µε 
εκτέλεση µετάφρασης από το TCP/IP στα ασύρµατα δίκτυα. 

 
το πακέτο προσφέρει εκτενή υποστήριξη για µηνύµατα (π.χ., ICQ/IM, 

IMAP, SMTP) και ασφάλεια (υποστήριξη για SSL 128-bit καθώς επίσης και 
κρυπτογράφηση τρίτων κατασκευαστών σε RSA και Certicom).    

 
 

Περιορισµοί 
 

• η εφαρµογή δεν έχει το ιδιόκτητο περιβάλλον ανάπτυξής της, αν και 
υπάρχει ένα χαµηλού επιπέδου API που εκτίθεται για εκείνους που θα 
επιθυµούσαν να αναπτυχθούν εφαρµογές συνήθειας στη πλατφόρµα.  

• δεν υπάρχει αυτήν την περίοδο καµία υποστήριξη για VoiceXML.  
• η υποστήριξη για τους ασύρµατους thin clients (π.χ., WAP - κινητά 

τηλέφωνα) περιορίζεται σε εκείνους µε πελάτη AvantGo, αλλά όχι 
WAP.   

 
Συνοπτικά 

 
Ο AvantGo 4.0 M-BusinessServer είναι ένα προϊόν, που προσφέρει την 

άνω του µετρίου λειτουργία πέρα από τους όλους εκτός από τον έναν (προη-
γούµενη ανάπτυξη) από τους διαφοροποιητές προϊόντων.  

Αυτή η συσκευασία τοποθετείται καλύτερα για εκείνες τις επιχειρήσεις 
που έχουν ήδη κάποια εργαλεία ανάπτυξης στη διάθεσή τους, επειδή δεν δίνε-
ται περιβάλλον ανάπτυξης µε τον M-BusinessServer. Οι χρήστες από την άλλη 
πλευρά θα ωφεληθούν από την δυνατότητα να προστεθούν οι κινητές µηχα-
νές AvantGo (π.χ., σηµειώσεις Lotus, ανταλλαγή, Ιστός) σχετικά γρήγορα να 
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επεκτείνουν τις λύσεις.  Με άριστη υποστήριξη για τις συσκευές smart-client, 
διαχείριση συστηµάτων, µηνύµατα και ασφάλεια. Ο M-BusinessServer είναι 
µια ευρεία και βαθιά λύση για επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν την 
υποστήριξη σε κινητές συσκευές.  

 
Υπόβαθρο προµηθευτών 

    
Ιδρυµένο το 1997, AvantGo στρέφεται στη διευκόλυνση Global 2000 ε-

πιχειρήσεων για να επεκταθούν στο WEB περιεχόµενο, οι εφαρµογές, και οι 
υπηρεσίες τους στο εργατικό δυναµικό τους και πελάτες που χρησιµοποιούν 
τις κινητές συσκευές. 

Με κεντρικά γραφεία σε Hayward, CA, η επιχείρηση έχει γραφεία στο UK, 
τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες, και τη Σουηδία.  Η επιχείρηση έχει 300 υπαλλή-
λους και υπηρεσίες σε πάνω από 2.500 πελάτες σε 50 χώρες παγκοσµίως.  
Στους πελάτες  συπεριλαµβάνονται η McKessonHBOC, η Ford, και η Cisco. 

Η επιχείρηση έχει αποκτήσει την  Globalware Computing, και την Pylon 
product suite, µια synching τεχνολογία για τον συγχρονισµό των συσκευών 
Palm µε τις σηµειώσεις Lotus.  
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Aether Fusion (Aether) 
 

To Fusion είναι µια προσπάθεια της Aether να ηγηθεί στην ασύρµατη ε-
πανάσταση. Για το επιτύχει αυτό, έχει εστιάσει στην εξυπηρέτηση των επιχει-
ρηµατικών πελατών στις τέσσερις µεγάλες αγορές, οικονοµικά, µεταφορές και 
logistics, υγειονοµική περίθαλψη και κινητή τηλεφωνία και, έχει συγκεντρώσει 
την µεγαλύτερη βάση των ασύρµατων χρηστών επιχειρήσεων στη βιοµηχανία. 
Εξετάζει επίσης συγκεκριµένες αγορές για συνεργασία.  Παραδείγµατος χάριν, 
η Aether έχει συνεργασία µε την Sylvan Learning Systems µια στραµµένη 
στην εκπαίδευση επιχείρηση, που καλείται MindSurf, και µε την Reuters στην 
Ευρώπη που καλείται Sila. 

Εν συντοµία, το Fusion  είναι ένα ενσωµατωµένο, µορφωµατικό, πλαίσιο  
για γρήγορες, οικονοµικά αποδοτικέ, επεκτάσιµες, υψηλής απόδοσης α-

σύρµατες εφαρµογές που ενσωµατώνουν εύκολα τις υπάρχουσες επιχειρηµα-
τικές εφαρµογές και επιχειρησιακά συστήµατα. 
 

Χαρακτηριστικά 
    

• Υποστηρίζει όλες τις σηµαντικές πλατφόρµες κεντρικών υπολογιστών, 
συµπεριλαµβανοµένων των Microsoft Windows 2000, Solaris και διά-
φορα Unix συστήµατα 

• Είναι  device-agnostic, υποστηρίζει handhelds, µικροτηλέφωνα, µπίπερ, 
wearables, συσκευές τηλεπληροφορικής, συστήµατα-οχηµάτων, συ-
σκευές βιοµηχανίας ειδικευµένες για το προσωπικό κ.λπ.     

• περιλαµβάνει ground-up υποστήριξη για τη διαλειτουργικότητα, µέσω 
της χρήσης ανοιχτών προτύπων όπως XML, WAP, Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP) και Simple Network Management Protocol 
(SNMP); 

• Υποστηρίζει ποικίλους τρόπους ανάπτυξης, επέκτασης, µεταφοράς, τους 
ISPs και WASP  

• Παρέχει ένα σαφή δρόµο την διευθέτηση µελλοντικών ασύρµατων α-
παιτήσεων της επιχείρησης.   

 
To Fusion είναι µια σειρά συνδεµένων στρωµάτων που τοποθετούνται µε-

ταξύ των εφαρµογών της επιχείρησης και των κινητών / ασύρµατων συσκευ-
ών των πελατών. Κάθε στρώµα σχεδιάζεται για ένα συγκεκριµένο ρόλο για να 
επιτρέψει στις εφαρµογές να λειτουργήσουν κατάλληλα σε όλη τη σειρά των 
συσκευών στόχων.  Τα στρώµατα θα δηµιουργηθούν (καθεµία από την Aether 
ή από τους τρίτους). Αυτή η ανοικτή προσέγγιση επιτρέπει τα τµήµατα του 
Fusion να συνδυαστούν εύκολα µε τις τεχνολογίες άλλων προµηθευτών και 
τις λύσεις σηµείου.   
 

Οι στρώσεις περιλαµβάνουν: 
 

• Εφαρµογές πελατών.  Αυτές θα καλύψουν την κλίµακα από το ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο, στιγµιαία εργαλεία µηνύµατος και εργαλεία δια-
χείρισης χρόνου/δαπάνης - στους ασύρµατους πελάτες για προγραµµα-
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τισµό των επιχειρησιακών πόρων, SFA, ερωτήσεις βάσεων δεδοµένων 
και ξεφύλλισµα Ιστού. 

• Προσαρµοστές δικτύων.  Αυτοί επιτρέπουν τις εφαρµογές να λειτουρ-
γήσουν πέρα από οποιαδήποτε από πολυάριθµες airlink, και για τις τρέ-
χουσες και µελλοντικές γενεές. 

• Προσαρµοστές επικοινωνιών.  Αυτοί είναι προσαρµοστές για τους διά-
φορους τύπους στοιχείων - φωνή, περιεχόµενη, σύντοµη υπηρεσία µη-
νυµάτων (SMS), TCP/IP —ανεξάρτητα από τον τύπο δικτύου και τα 
στοιχεία θα διέλθουν. 

• Υπηρεσίες πυρήνων.  Αυτό το στρώµα παρέχει ικανότητες όπως η επι-
κύρωση, ασφάλεια και κρυπτογράφηση, συµπίεση, τιµολόγηση, διαχεί-
ριση δικτύων και χρηστών, αισθητήρες, failover, κ.λπ.     

• Προσαρµοστές υπηρεσιών.  Αυτοί χειρίζονται τις σε πραγµατικό χρόνο 
υπηρεσίες όπως ο συγχρονισµός, streaming media, µεταδόση φωνής, 
κ.λπ....  Παραδείγµατος χάριν, ένας χρήστης θα θελήσει να φορτώσει 
το ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο οδηγώντας, και ένα προσαρµοστής 
φωνής θα του διαβάσει τα µηνύµατα.  

• Προσαρµοστές στοιχείων.  Αυτό το στρώµα θα παράσχει την κρίσιµη 
σύνδεση µε ορισµένες "τυποποιηµένες" εφαρµογές, πρότυπα και APIs 
—Exchange, Notes, ODBC, XML, Web, etc.— και µε κάθε άλλη µη τυ-
ποποιηµένη εφαρµογή. 

• Aether Intelligent Messaging (AIM).  Το AIM δεν είναι ένα στρώµα αυτό 
καθ' εαυτό, αλλά είναι κυρίαρχο σε όλο το Fusion.  Το AIM εκτελεί τρεις 
βασικές λειτουργίες:    

1. Παρέχει την ασφαλή ασύρµατη µεταφορά, χρησιµοποιώντας το 
τυποποιηµένο σύστηµα κρυπτογραφίας, αλγόριθµους και διαδι-
κασίες. 

2. Παρέχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης που µειώνει την πολυπλοκό-
τητα της επέκτασης των εφαρµογών στις φορητές συσκευές, α-
νεξάρτητα από το υπάρχον πρωτόκολλο ή την τεχνολογία.  

3. Μειώνει τον αριθµό πακέτων στοιχείων σε µια χαρακτηριστική 
µετάδοση. Έτσι οι πληροφορίες µπορούν να ταξιδέψουν γρηγο-
ρότερα και στο χαµηλότερο κόστος, λόγω του εύρους ζώνης και 
της airtime αποταµίευσης. 

   
Η Aether σχεδιάζει να ολοκληρώσει την πρώτη σειρά των Fusion 

modules στα τέλη της Άνοιξης, και να ξεδιπλώσει τις πολλαπλές φιλοξενηµέ-
νες λύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  Οι πρώτες συσκευές που θα 
υποστηρίξει είναι πιθανό να είναι Palm OS, PC τσεπών, Pocket PC, Research 
In Motion (RIM) και WAP, ενώ οι προσαρµοστές επικοινωνιών θα είναι πιθα-
νών Cellular Digital Packet Data (CDPD) — used by AT&T Wireless—General 
Packet Radio Service (GPRS) and Mobitex.  Οι βασικές υπηρεσίες αναµένονται 
για να περιλάβουν synchronization και streaming media.  Οι προσαρµοστές 
στοιχείων θα είναι πιθανώς για XML, να παρέχουν πρόσβαση σε επιχειρηµατι-
κές εφαρµογές πελατών, και στις κοινές εφαρµογές ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου όπως οι Microsoft Exchange και Lotus Notes.   
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iConverse Mobility Studio (iConverse) 
 
 

 
Το iConverse Mobile Studio είναι ένα επιχειρηµατικής κατηγορίας περι-

βάλλον ανάπτυξης που προσφέρει σε οποιοδήποτε υπεύθυνο για την ανάπτυ-
ξη τη δύναµη και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση ασύρ-
µατων εφαρµογών για κάθε ασύρµατη συσκευή στη αγορά. 

Με την (δίπλωµα ευρεσιτεχνίας) Parallel Publishing(tm) τεχνολογία της 
iConverse και µια διεπαφή σχεδιασµού drag-and-drop, οι υπεύθυνοι για την 
ανάπτυξη µπορούν ταυτόχρονα να δηµιουργήσουν τις πολλαπλάσιες, διαλογι-
κές κινητές εφαρµογές που παραδίδουν τις κρίσιµες επιχειρησιακές πληροφο-
ρίες και επιτρέπουν τις συναλλαγές σε κάθε κινητή συσκευή. 

 
Αυτό το οπτικό περιβάλλον σχεδίου 100 τοις εκατό επιτρέπει στους υ-

πεύθυνους για την ανάπτυξη να αντλήσουν από τις πηγές στοιχείων οπίσθιου 
µέρους κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης  το πραγµατικό επιχειρηµατι-
κό περιεχόµενο και να προβλέψουν πως αυτό θα εµφανιστεί - πριν από την 
επέκταση - σε όλες τις κινητές συσκευές, πράγµατα που επιταχύνουν πολύ 
την ανάπτυξη εφαρµογής και που τεστάρουν τις διαδικασίες.   
Για τις εταιρίες που πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τις αρχικές δαπάνες και το 
χρονικό πλαίσιο για να πάρουν τις κινητές εφαρµογές γρήγορα, το βραβευµέ-
νο iConverse Mobile Studio (tm) 2.1 είναι το της βιοµηχανίας µόνο 100 τοις 
εκατό οπτικό περιβάλλον drag-and-drop που επιτρέπει την ταυτόχρονη δη-
µιουργία των προσαρµοσµένων εφαρµογών για τις πολλαπλάσιες γλώσσες, 
των τρόπων λειτουργίας και των συσκευών µέσω της Parallel Publishing(tm) 
τεχνολογίας. 

 
Το κινητό στούντιο iConverse είναι βασισµένο στις τυποποιηµένες τεχνο-

λογίες όπως XML και Java που επιτρέπει στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη 
να χρησιµοποιήσουν την εµπειρία και τις δεξιότητες που έχουν κατά τη δη-
µιουργία και την ανάπτυξη των κινητών εφαρµογών.  Το στούντιο παρέχει ε-
πίσης την δυνατότητα ανάπτυξης VoiceXML εφαρµογών για την ενσωµάτωση 
της επόµενης γενιάς φυσικής γλώσσας της τεχνολογίας οµιλίας.   
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού του, το στούντιο iConverse δίνει µια ρεαλι-
στική εµπειρία τελικών χρηστών µε τους βασικούς παράγοντες που έχουν επι-
πτώσεις στη επιτυχία µιας εφαρµογής.  Αυτό επειδή το στούντιο iConverse 
χρησιµοποιεί τους εξοµοιωτές bona-fide, που παρουσιάζουν τις πραγµατικές 
συσκευές και χαρακτηριστικά επίδειξής τους στη οθόνη του υπεύθυνου για 
την ανάπτυξη.  Με βάση τα πρότυπα συσκευών, τις υπηρεσίες που παραδίδο-
νται, τους παράγοντες επιχειρησιακών προτύπων και τις κοινές κατηγορίες 
αλληλεπιδράσεων, το στούντιο iConverse δίνει στον υπεύθυνο για την ανά-
πτυξη µια άµεση κατανόηση κάθε απόφασης σχεδίου.   
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Το iConverse Mobile Studio προσφέρει τα ακόλουθα:    
 

• επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάπτυξη και smart- και thin-client εφαρµο-
γών που είναι µεµονωµένα ταιριαγµένες για τις ανάγκες των µεµονω-
µένων χρηστών  

• παρέχει ένα οπτικό περιβάλλον σχεδίασης για τα δύο στοιχεία (κείµενο 
και εικόνα) και οµιλία, επιτρέποντας στον εταιρικό υπεύθυνο για την 
ανάπτυξη εύκολη προσαρµογή περιεχοµένου  

• κάνει την ενηµέρωση περιεχοµένου της εφαρµογής ενηµέρωσης και την 
επέκτασής της εύκολη υπόθεση 

• όλα τα επίπεδα ικανότητας θέτουν την µη απαίτηση των ιδιόκτητων 
γλωσσών προγραµµατισµού, ή εκµάθηση των νέων συγκεκριµένων 
γλωσσών όπως WML ή HCTcMcL  

• προσφέρει 100 τοις εκατό ένα οπτικό, περιβάλλον drag-and-drop και 
παράγει ταυτόχρονα κώδικα XML, γεγονός που επιτρέπει στους υπεύ-
θυνους για την ανάπτυξη να χρησιµοποιήσουν την προηγούµενη γνώση 
τους και εµπειρία σε ένα φιλικό, ανοικτό, βασισµένο σε πρότυπα περι-
βάλλον  

• δηµιουργεί προρµοσµένες εφαρµογές για όλες τις συσκευές εντελώς 
άµεσα και χρησιµοποιεί την Parallel Publishing για να δηµιουργήσει τις 
εφαρµογές που βελτιστοποιούνται για τις συγκεκριµένες συσκευές κα-
θώς επίσης και τις εφαρµογές σε XML ή Java, έτσι οι υπεύθυνοι για την 
ανάπτυξη δεν είναι ποτέ εγκλωβισµένοι στα style sheets ή τους ιδιόκτη-
τους κανόνες  

• περιλαµβάνει την visual content shaping technology για το µετασχηµα-
τισµό XML από ένα σχήµα σε άλλο καταλληλότερο για την προβολή, 
γεγονός που αποβάλλει την ανάγκη για τη δηµιουργία style sheets XSL  

• επιτρέπει την δηµιουργία και την προβολή περιεχοµένου σε πολλαπλές 
γλώσσες σε κάθε κινητή συσκευή µε την παροχή των βελτιστοποιηµέ-
νων εξοµοιωτών σχεδιαγράµµατος  

• υποστηρίζω σηµερινές συσκευές – όπως εκείνες που βασίζονται σε  
HDML, WML, cHTML and HTML παρέχοντας περιεχόµενο που µπορεί να 
αναγνωστεί από κάθε κατηγορία browse, από τα Palm PQA µέχρι της 
GoAmerica τα network browsers. 

• Υποστηρίζει αναπροσαρµογές συσκευών για την εύκολη αναπροσαρµο-
γή των εφαρµογών να υποστηριχθούν οι νέες συσκευές που έρχονται 
στην αγορά 
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Συµπεράσµατα 
 
 
Tα ασύρµατα εργαλεία κεντρικών υπολογιστών εφαρµογής έχουν γίνει 

πολύ προηγµένα, πολύ γρήγορα. 

Ενώ οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη εφαρµογής αναγκάστηκαν να ανα-
πτύξουν τις εφαρµογές WAP ή voiceXML µόλις πριν από λίγο καιρό, µπορούν 
τώρα να ενσωµατώσουν αυτές τις εφαρµογές µέσα σε ένα µεγαλύτερο επιχει-
ρηµατικό πλαίσιο χάρη στα εξαιρετικά προηγµένα προϊόντα κεντρικών υπολο-
γιστών εφαρµογής που είναι διαθέσιµα στη αγορά. 

Οι προµηθευτές, όπως η ΙΒΜ και η Oracle, προσφέρουν επίσης πλήρεις 
λύσεις βάσεων δεδοµένων και συγχρονισµού για τους κινητούς εργαζοµένους 
που δεν µπορούν να έχουν ασύρµατη συνδετικότητα 100 τοις εκατό του χρό-
νου. 

Αυτός ο τοµέας της αγοράς θα συνεχίσει να ωριµάσει στα ερχόµενα έτη 
σε ένα σηµείο στο οποίο, πολλοί προβλέπουν, ο κεντρικός υπολογιστής 
εφαρµογής θα γίνει το νέο "λειτουργικό σύστηµα" του δικτύου. 

Όσο ότι οι πλατφόρµες πελατών γίνονται γρήγορα ανεξάρτητες από την 
ανάπτυξη και επέκταση των εφαρµογών, η ικανότητα και η αξιοπιστία των 
middle tier εφαρµογών θα αποτελέσουν σηµαντικά σηµεία για το µέλλον των 
n-tier.    
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Βιβλιογραφία - Links 
 
 

http://www.wirelessinternetmag.com/news/0111/0111_devbiz_server.htm 
 
http://www.nwfusion.com/reviews/2001/0625rev.html 
 
http://www.aego.com/products/mws.php 
 
www.summitstrat.com 
 
www.brience.com 
 
http://www.wirelessknowledge.com/Products/echo/echo.asp 
 
http://www.e-commag.com/v3n5/printv3n505.asp 
 
www.ianywhere.com 
 
http://www.nwfusion.com/archive/2001/119661_04-16-2001.html 
 
http://www.iconverse.com/products/platform.asp 
 
http://www.air2web.com/wireless_mip.jsp 
 
http://ipw.internet.com/development/wireless/939743226.html 
 
http://www.oracle.com/ 
 
http://www.iplanet.com/partners/profiles/partner_solution_orsus.html 
 
http://www.orsus.com/technology/developing_applications.html 
 
http://industry.java.sun.com/javanews/stories/print/0,1797,39477,00.html 
 
http://www.computerworld.com/cwi/story/0,1199,NAV47_STO64102,00.html 
 
www.openview.hp.com 
 
http://www.wirelessdevnet.com/channels/printlinks.phtml?category=11 
 
http://www.sybase.com/detail/1,6904,1013246,00.html 
 
http://www.checkspex.com/catalog/01WAS.htm 
 
http://www.infoworld.com/articles/hn/xml/00/10/16/001016hnappserv.xml 
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http://www.hp.com/products1/mpeix/communications/59804422b.html 
 
http://e-serv.ebizq.net/dvt/chambers_1.html 
 
http://www.appserver-zone.com/guide.asp 
 
http://phone.ajaxo.com/architec.html 
 
http://www.roseindia.net/javabeans/weblogic.htm 
 
http://www.chguy.net/news/nov99/ebaydeb.html 
 
http://www.app-serv.com/ 
 
http://www.dharma.com/news/secant.shtml 
 
http://www.dharma.com/news/atomic.shtml 
 
http://www.workspot.com/ebay/linux/ 
 
http://simplex.hemmet.chalmers.se/Jwap/doc/node10.html 
 
http://www-4.ibm.com/software/webservers/transcoding/ 
 
http://www.visualgsm.com/ 
 
http://www.iterrasoft.com/ 
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