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Περίληψη 
       Η υπερφόρτωση πληροφοριών καθιστά όλο και περισσότερη δύσκολη την λήψη των  
σωστών πληροφοριών  στο σωστό χρόνο. Σήµερα, οι χρήστες κατακλύζονται  από το µεγάλο 
ποσό πληροφοριών  που είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο. Όσο  ο Ιστός αυξάνεται στο µέγεθος 
και την πολυπλοκότητα η σηµασία των νέων µοντέλων παράδοσης πληροφοριών όπως της 
τεχνολογίας ώθησης(push technology) αυξάνει. Η τεχνολογία ώθησης δηµιουργήθηκε για να 
ανακουφίσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες του ∆ιαδικτύου, π.χ. 
υπερφόρτωση πληροφοριών και χαµηλό εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ώθησης είναι µια 
τεχνολογία διανοµής στοιχείων στην οποία το επιλεγµένο στοιχείο παραδίδεται αυτόµατα στον 
υπολογιστή του χρήστη σε καθορισµένα διαστήµατα ή βασίζεται σε κάποιο γεγονός που 
εµφανίζεται. Η τεχνολογία ώθησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καταστήσει τις 
πληροφορίες πιο προσιτές για το χρήστη. Έχουν σχεδιαστεί πολλά αποτελεσµατικά 
συστήµατα παράδοσης πληροφοριών όπως π.χ η καστανιέτα(castanet) της εταιρείας 
marimba,το velociti της εταιρείας vitria , το incisa της εταιρείας Wayfarer ,το infocenter της 
εταιρείας backweb ,το Rendezvous της εταιρείας Tibco , το PGM της Cisco ,το Netcaster της 
Netscape κ.λ.π. το καθένα από τα οποία έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα σε σχέση µε 
τα άλλα .  
      Στην εργασία αυτή καθορίζουµε αρχικά τι είναι η τεχνολογία ώθησης, πως λειτουργεί και 
ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται. Περιγράφονται επίσης  τα πλεονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατα της τεχνολογίας .Περιέχει επίσης κάποιους πίνακες συγκριτικής αναφοράς 
σχετικά µε µερικές από τις πιο γνωστές εταιρείες  που δηµιούργησαν τα προϊόντα της 
τεχνολογίας ώθησης καθώς επίσης παρουσιάζονται πιο διεξοδικά τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και ο τρόπος λειτουργίας ορισµένων από αυτών. 
 
 
Abstract 
     Information overload makes it more and more difficult to get the right information at the 
right time. Nowadays, users get overwhelmed by the massive amount of information 
available on the Internet. As Web grows in size and complexity the importance of new 
information delivery models such as push technology increases. The push technology was 
created to alleviate problems facing users of the Internet, e.g. information overload and low 
bandwidth. The push technology is a data distribution technology in which selected data is 
automatically delivered into the user's computer at prescribed intervals or based on some 
event that occurs. The push technology can be used to make information more accessible for 
the user. Have been drawn many effective systems of delivery of information e.g.  castanet  
of marimba, velociti of vitria, incisa of Wayfarer,infocenter of backweb, Rendezvous of  Tibco,  
PGM of Cisco, Netcaster of Netscape etc each one from which it has advantages and 
disadvantages concerning the other. 
     In this paper we first define what the push technology is, the way it functions and which 
are the categories  it is distinguished. They are  also described  what the advantages and 
disadvantages of the push technology are. This paper also contains some tables of 
comparative report with regard to basic well-known companies that created the products of 
push technology.They are also presented more extensive the characteristic traits and the way 
of operation of some of them. 
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Εισαγωγή 

 
 

     Η ταχύτατη εξάπλωση του παγκοσµίου ιστού στην εποχή µας, αλλά και η τεράστια αύξηση 
του όγκου πληροφορίας που διακινείται µέσα από αυτόν έχουν µετατρέψει το Internet σε µια 
ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών που µπορεί να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως 
αντικειµένου ενδιαφέροντος και ασχολίας. Τόσο αυτή η πληθώρα πληροφορίας όσο και η 
ευκολία στην αναζήτηση έχουν ωθήσει τους πάντες στην καθηµερινή ενασχόληση µε το 
Internet και στην αναζήτηση επιθυµητής πληροφορίας µέσα από αυτό. 

    Απ’ την άλλη µεριά όµως, η ίδια ακριβώς η πληθώρα των πληροφοριών έχει µετατρέψει την 
αναζήτηση σε µια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, αφού ο χρήστης που αναζητά κάτι µέσα 
στο Internet αφενός δεν µπορεί να εξετάσει όλες τις πηγές πληροφορίας µέσα σε αυτό, κι 
αφετέρου δε γνωρίζει που µπορεί να βρει τις κατάλληλες πληροφορίες.  

    Ένα άλλο πρόβληµα σχετίζεται µε την ποιότητα των πληροφοριών που ανακαλύπτει. Αυτό 
σηµαίνει πως µπορεί να βρει επιθυµητή πληροφορία σε δύο διαφορετικές πηγές, αλλά η µία 
να είναι πιο έγκυρη, έγκαιρη ή πιο σχετική µε την αναζητούµενη απ’ ότι η άλλη. Τα 
προβλήµατα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την άσκοπη σπατάλη αρκετού χρόνου στη διαδικασία 
αναζήτησης µέσα στο Internet, αλλά και την άσκοπη περιπλάνηση στα διάφορα sites του 
ιστού χωρίς να µπορεί να εντοπιστεί το ζητούµενο. 

   Η λύση στα παραπάνω προβλήµατα δόθηκε µέσα από την  τεχνολογία push που έχει ως 
σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη στην αναζήτηση πληροφοριών µέσα στο internet. 
Συγκεκριµένα αναλαµβάνει το σύστηµα την αναζήτηση σε καθηµερινή βάση µέσα στον 
παγκόσµιο ιστό, και αποστέλλει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης αυτής στον χρήστη µέσω 
e-mail.  

Τι είναι η τεχνολογία Push   

     Η τεχνολογία  ώθησης  (push technology) έχει κερδίσει γρήγορα  ιδιαίτερη 
δηµοτικότητα από την εµφάνισή της τον Απρίλιο του 1996, τον χρόνο που ο  PointCast 
ανήγγειλε το δίκτυο PointCast του, το οποίο έγινε σύντοµα εξαιρετικά δηµοφιλές. Ωθεί  
επιλεγµένες  ειδήσεις στη µηχανή ενός χρήστη σε ορισµένα διαστήµατα. Από τότε, 
διάφορες παρόµοιες λύσεις έχουν προταθεί και έχουν επεκταθεί στο διαδίκτυο. Η ώθηση 
(push) είναι γνωστή επίσης σαν "webcasting", "netcasting" ή "PointCasting" (από το όνοµα 
της επιχείρησης που το εφεύρε ). Όταν εφαρµόζεται κατάλληλα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να λύσει τα πραγµατικά επιχειρησιακά προβλήµατα. 

 Οι εφαρµογές που βασίζονται στο  Ρush Τechnology  είναι ευρέως διαδοµένες. Αυτή η 
αστραπιαία επιτυχία βασίζεται στο ότι το Ρush Τechnology  εισήγαγε ένα εντελώς νέο 
µοντέλο «διανοµής/ανάκτησης» πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

 Κατά το µοντέλο που εισάγει το  Ρush Τechnology  οι εφαρµογές στέλνουν κατευθείαν 
στους καταναλωτές τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν αντί να χρειάζεται να τις 
πάρουν οι ίδιοι. Είναι πολύ ελκυστικό γιατί επιτρέπει στους χρήστες να παίρνουν 
πληροφορίες µόλις αυτές γίνουν διαθέσιµες. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τίποτα 
για τους διακοµιστές που παρέχουν τις πληροφορίες. Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι το 
Ρush Τtechnology είναι κάτι σαν το e-mail,δηλαδή όχι κάτι καινουριο.Ενω όµως η βασική 
αρχή του e-mail είναι η ίδια µε αυτή του Ρush,το τελευταίο επιτρέπει τη διανοµή πολύ πιο 
πολύπλοκων πληροφοριών & γραφικών,που είναι σε πραγµατικό χρόνο. Τυπικά 
παραδείγµατα που αφορούν το   Ρush Τechnology  είναι διανοµή ειδήσεων, διανοµή 
λογισµικού, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια κ.α. 

 
      Το Ρush απαιτεί κατάλληλο λογισµικό στο τερµατικό του χρήστη όπως επίσης και στον 
διακοµιστη.Το λογισµικό του χρήστη και του διακοµιστή συνεργάζονται µεταξύ τους. Ο 
χρήστης έχει ένα πρόγραµµα στο µηχάνηµα του που «ξέρει» πως να ζητήσει 
πληροφοριες,να τις λαβει,να τις αποθηκεύσει και να τις εµφανίσει. Ο διακοµιστης που 
έ = ί I έ H λ β ί K ύ = ή
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παρέχει τις πληροφορίες έχει ένα πρόγραµµα που καταλαβαίνει και αποθηκεύει τις κλήσεις 
που λαµβάνει από τους πελατες,ξερει ποιοι πελάτες έχουν ζητήσει συγκεκριµένες 
πληροφορίες και µεταδίδει τις πληροφορίες µέσω του διαδικτυου στα µηχανήµατα των 
πελατών.     
     H τεχνολογία Push λειτουργεί καλύτερα, είναι λιγότερο ενοχλητική και απαιτεί 
λιγότερες ενέργειες από τον χρήστη όταν λειτουργεί δια µέσω µιας απ’ευθειας σύνδεσης 
µε το διαδικτυο όπως π.χ. όταν οι µεγάλες επιχειρήσεις παρέχουν πληροφορίες στους 
εργαζοµένους. Η απευθείας σύνδεση δεν γίνεται µέσω του τηλεφωνικού δικτύου και είναι 
ενεργή συνεχώς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ,όταν ο παροχέας ξεκινήσει µια µεταφορά 
πληροφορίας, η σύνδεση του χρήστη είναι ανοικτή και το τερµατικό είναι έτοιµο να το 
δεχτεί στο παρασκήνιο. Όταν έχουµε να κάνουµε µε σηµαντικές πληροφορίες όπως π.χ. 
προειδοποιήσεις πληµµύρας ή άλλες επείγουσες ειδοποιησεις,η διάφορα µεταξύ των δυο 
τύπων συνδέσεων είναι κρισιµη.Η τεχνολογία Push δεν αποδίδει καλά µέσω µιας σύνδεσης 
dial-up που µπορεί να’χει ένας χρηστης,γιατι χρειάζεται π.χ. να ξεκινήσει ο ίδιος το 
πρόγραµµα.  

   Το Push Technology θα µπορούσε να είναι το όχηµα µέσω του οποίου το δίκτυο θα 
αρχίσει να µοιάζει µε εφηµερίδες και περιοδικά .Σ’αυτήν την περίπτωση θα µπορούσε να 
περιµένει κάποιος ότι θα υπάρχουν χωριστά κοινά. Μερικά κανάλια θα είναι για ένα γενικό 
κοινό και αλλά για πιο ειδικά ενδιαφέροντα. Το Push Technology θα µπορούσε επίσης να 
επιτύχει στο να κάνει το διαδικτυο να µοιάσει πιο πολύ στη τηλεόραση και στο ράδιο: ένα 
σχετικά παθητικό µέσο που διανέµει πληροφορίες και διασκέδαση αναµειγµένα µε 
διαφηµίσεις, αλλά ικανά να παρέχουν πληροφορίες γρήγορα και ευρέως. 
  
       Η τεχνολογία ώθησης δηµιουργήθηκε για να ανακουφίσει τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι χρήστες του ∆ιαδικτύου, π.χ. υπερφόρτωση πληροφοριών και χαµηλό 
εύρος ζώνης. Η υπερφόρτωση πληροφοριών είναι ο βασικός οδηγός για την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών ώθησης. Είναι µια φυσική εξέλιξη που απαιτείται για να αντιµετωπίσει το ποσό 
πληροφοριών που είναι τώρα διαθέσιµο µέσω του ∆ιαδικτύου. Η τεχνολογία  ώθησης 
µπορεί να ενδυναµωθεί µε το  φιλτράρισµα, την ευρετηρίαση (indexing), και τις υπηρεσίες  
καταλόγου αρχείων για να βοηθήσει την διαχείριση της υπερφόρτωσης πληροφοριών. Οι 
περισσότεροι τελικοί χρήστες είναι περιορισµένοι στις  συνδέσεις µε το ∆ιαδίκτυο σε 
χαµηλό εύρος ζώνης που καθιστούν  δύσκολο το  να λάβουν π.χ. το περιεχόµενο 
πολυµέσων. Οι αναφερόµενοι  χρήστες είναι  πρόθυµοι να περιµένουν 15 δευτερόλεπτα 
για το κατέβασµα µιας ιστοσελίδας . Αυτό ελαχιστοποιεί τα περιθώρια για  το κείµενο και 
τη µικρή γραφική παράσταση. Η τεχνολογία  ώθησης παρέχει τα µέσα να προ-
παραδοθούν πολύ µεγαλύτερες ποσότητες  περιεχοµένου .  

                              
  Εικόνα 1. Push τεχνολογία. Ένας παροχέας (server) στέλνει τις νέες πληροφορίες  στον υπολογιστή του χρήστη  
(client )  και ο χρήστης (user) ειδοποιείται για αυτές . 

 
     Το περιεχόµενο ενός καναλιού µπορεί  να προσωποποιηθεί έτσι ώστε ο χρήστης να  
παίρνει µόνο τις πληροφορίες που χρειάζεται. Πολλά παρόντα συστήµατα ώθησης 
χρησιµοποιούν το profile του χρήστη προκειµένου να καθοριστεί καλύτερα ποιος 
πληροφορίες ένας ιδιαίτερος χρήστης θέλει πραγµατικά να δει. Υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές τεχνολογίες φιλτραρίσµατος σε χρήση στον Ιστοχώρο σήµερα. 
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           Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Push 

       Όλο και περισσότερο, το Internet µετατρέπεται σε ένα µέσο µετάδοσης. Κάθε ηµέρα που 
περνά το Internet βασίζεται όλο και λιγότερο στους ανθρώπους που επισκέπτονται ορισµένα 
sites. Αντιθέτως, οι πληροφορίες, ολόκληρα Web sites και εφαρµογές µπορούν να στέλνονται 
µέσω του Internet απ' ευθείας στους υπολογιστές των χρηστών µε τη βοήθεια µιας γκάµας 
τεχνολογιών που είναι συνολικά γνωστές ως τεχνολογίες push. Στην τεχνολογία push 
εγγράφεστε στα Web sites, που συχνά ονοµάζονται κανάλια.  
       Γενικά, ένα κανάλι αναφέρεται σε µία περιοχή ενδιαφέροντος που δηµιουργεί κάποιος 
εκδότης και µπορεί να περιέχει σελίδες HTML, Java applets, ActiveX συστατικά, multimedia 
αντικείµενα και άλλες πληροφορίες οι οποίες "δένονται" µε τέτοιον τρόπο ώστε να 
παραδίδουν στο χρήστη τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν µέσω της τεχνολογίας push.                             
Τα εν λόγω sites που µπορείτε να εγγραφείτε και οι πληροφορίες που περιέχουν στέλνονται   
αυτόµατα στον υπολογιστή σας σε χρονικά διαστήµατα που έχετε εσείς καθορίσει. Οι 
υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δωρεάν και το µόνο που χρειάζεται είναι να καθορίσετε κάθε 
πότε θα λαµβάνετε τις πληροφορίες που επιθυµείτε. Η λήψη αυτών των καναλιών 
προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικού client λογισµικού ή ενός browser ο οποίος να υποστηρίζει 
την τεχνολογία push. Το λογισµικό αυτό προσφέρεται συνήθως δωρεάν. Επίσης, η τεχνολογία 
push είναι ενσωµατωµένη σε browsers όπως στους Netscape Communicator και Microsoft 
Internet Explorer. To client λογισµικό για την τεχνολογία push είναι διαθέσιµο από εταιρίες 
όπως οι PointCast και BackWeb.  
       Οι περισσότερες τεχνολογίες push µας επιτρέπουν να επιλέξουµε και να διαµορφώσουµε 
το είδος των πληροφοριών που λαµβάνουµε. Η διαµόρφωση αυτή είναι ένα από τα 
πλεονεκτήµατα που προσφέρει η τεχνολογία push. Ένα ακόµη σηµαντικό όφελος είναι η 
εξοικονόµηση χρόνου: αντί να µπούµε στον κόπο να συλλέξουµε τις πληροφορίες, αυτές 
έρχονται σε µας χωρίς καµία προσπάθεια από την πλευρά µας και είναι αυτές ακριβώς που µας 
ενδιαφέρουν. 

 

Eικόνα 2 H τεχνολογία push στέλνει τις πληροφορίες στο χρήστη τακτικά αφότου έχει εγγραφεί µέσω 
ενός data provider και λαµβάνει αυτό που επιθυµεί.  
      Ένα άλλο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας είναι ότι οι πληροφορίες παραµένουν στο 
σύστηµά µας και είναι διαθέσιµες όποτε θελήσουµε, χωρίς να είµαστε αναγκασµένοι να 
συνδεθούµε στο Internet. Επίσης µπορούµε να δούµε τις σελίδες και τις πληροφορίες πιο 
γρήγορα απ' ότι µέσω του Internet γιατί πλέον χρησιµοποιούµε τον σκληρό δίσκο του 
συστήµατος και όχι τις αργές συνδέσεις του Internet. Η αγορά δεν έχει καταλήξει σε κάποιο 
πρότυπο για τις τεχνολογίες push.  
     Η Netscape για παράδειγµα προτείνει το δικό της λογισµικό, ονόµατι Netcaster, το οποίο 
αποτελεί τµήµα του Communicator. Η Netscape αναφέρεται στην τεχνολογία push που έχει 
αναπτύξει µε την λέξη Netcasting. Η Microsoft µε τη σειρά της διαθέτει τη δική της έκδοση 
για την τεχνολογία push η οποία ενσωµατώνεται στον Internet Explorer και αναφέρεται σαν 
Webcasting. Παράλληλα υπάρχουν και άλλες push τεχνολογίες από εταιρίες όπως οι 
PointCast, Marimba και BackWeb. 
      Οι τεχνολογίες push διαθέτουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα οι 
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περισσότερες µας επιτρέπουν να προσαρµόσουµε στις προσωπικές µας απαιτήσεις τον τρόπο 
που θα λαµβάνουµε τις πληροφορίες. Για να λάβουµε αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να 
συνδεθούµε στο Internet. Έτσι πολλές τεχνολογίες push προσφέρουν τη δυνατότητα 
σύνδεσης στο Internet και λήψης των ενηµερώσεων. Εν συνεχεία παραδίδουν τις 
πληροφορίες στον υπολογιστή µας  έτσι ώστε µπορούµε να τις διαβάσουµε όποτε θέλουµε. 
Επίσης, οι περισσότερες τεχνολογίες χρησιµοποιούν παρόµοια ορολογία όπως η λέξη "κανάλι". 

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ PUSH TECHNOLOGY 
Υπάρχουν τέσσερις τρόποι της push technology: 
      Mε τον πρώτο τρόπο ο χρήστης «κατεβάζει» µία ή περισσότερες σελίδες στον υπολογιστή 
του από τον δικτυακό τόπο µιας εταιρείας της , τις οποίες έχει δυνατότητα να τις δει 
αργότερα, χωρίς να είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο. H ανανέωση του υλικού στις σελίδες 
γίνεται κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται µε το δίκτυο. Το λογισµικό δηλ. που κατέβασε 
την πρώτη φορά «καταλαβαίνει» την σύνδεση µε το δίκτυο και τον ειδοποιεί ότι υπάρχει νέο 
υλικό. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα µεταβεί ή όχι στις σελίδες της 
εταιρείας για να κατεβάσει το νέο υλικό . Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται ευρέως από 
προγράµµατα δωρεάν λογισµικού και από προγράµµατα προστασίας από υιούς. 
      Με το δεύτερο τρόπο ο χρήστης γίνεται συνδροµητής της εταιρείας (µε λίγα χρήµατα ή  
και ∆ΩΡΕΑΝ ) και δηλώνει τα θέµατα για τα οποία θέλει πληροφορίες και ειδήσεις .Κάθε φορά 
που συνδέεται στο διαδίκτυο και µπαίνει στις σελίδες της εταιρείας δίνει έναν κωδικό 
αναγνώρισης και παίρνει την εξατοµικευµένη πληροφόρηση που επιθυµεί-µαζί µε διαφηµίσεις. 
Ο τρόπος αυτός προϋποθέτει τη συνεργασίας της εταιρείας µ ε τρίτους . 
     Ο τρίτος τρόπος δεν είναι άλλος από τα κανάλια που προϋπάρχουν στον φυλλοµετρητή 
του χρήστη. Για να µεταβεί σε κάποιο από τα κανάλια , ο χρήστης δεν έχει παρά να πατήσει 
το κουµπί «Channels» και θα δει τις λίστες µε τα κανάλια που έχουν συµβληθεί µε τον 
φυλλοµετρητή της Microsoft ή της Netscape.   
     Tέλος , ο τέταρτος τρόπος αφορά τα κανάλια µέσα στην επιχείρηση (ενδο-επιχειρησιακά) 
ή µεταξύ επιχειρήσεων (δι-επιχειρησιακά) .Τα κανάλια αυτά έχουν πολλές εφαρµογές : 

 Η αλυσίδα καταστηµάτων ή/και οι πωλητές µιας εταιρείας µπορούν να 
πληροφορούνται για το στοκ στις αποθήκες . 

 Η εταιρεία µπορεί να πληροφορείται για το στοκ των προµηθευτών. 
 Οι πελάτες µπορούν να πληροφορούνται για το που βρίσκεται η παραγγελία τους. 
 Κάποιος πελάτης, ο οποίος έδωσε µια παραγγελία, µπορεί να λάβει απάντηση ότι η 
παραγγελία ελήφθη. 

 Μπορούν να στέλνονται µηνύµατα για την επικείµενη µείωση του στοκ κάτω από τα 
αποδεκτά επίπεδα.  

 
Έτσι οι εταιρείες : 
 

 Γλιτώνουν χρόνο και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. 
 Αντιδρούν άµεσα πριν εµφανιστεί κάποια έλλειψη στους πελάτες . 
 Κάνουν καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους. 

 
Ο τρόπος αυτός είναι ακόµη αρκετά προχωρηµένος για τις Ελληνικές επιχειρήσεις . Στο όχι και 
τόσο µακρινό, όµως , µέλλον τα ενδο-επιχειρησιακά και δι-επιχειρησιακά κανάλια θα 
γνωρίσουν άνθηση λόγω  
 

 της εξάπλωσης των διεθνών επιχειρήσεων. 
 της µεθόδου franchising , που κερδίζει έδαφος στην ελληνική αγορά και  
 της απόφασης πολλών µεγάλων εταιρειών να υποχρεώσουν τους µικροµεσαίους 
εταίρους τους να επικοινωνούν µ΄ αυτόν τον τρόπο. 

 

Πλεονεκτήµατα  της Τεχνολογίας Push 
 

•   Η τεχνολογία  ώθησης µπορεί να µειώσει το φορτίο  της απόκτησης δεδοµένων για 
τις στοιχειώδεις εργασίες στις οποίες υπάρχει µια µεγάλη ροή πληροφοριών. Οι 
τεχνολογίες  ώθησης βελτιώνουν την αποδοτικότητα µε τη µεταφόρτωση των 
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πληροφοριών στο σύστηµα ενός χρήστη µε έναν καθορισµένο  τρόπο που τις 
επιτρέπει  να εµφανιστούν γρήγορα, και µε αυτόν τον τρόπο αποβάλλει τον κίνδυνο 
του  χρήστη να µη δει ποτέ τις ενηµερωµένες πληροφορίες. Ο χρήστης έχει πάντα τις 
πιο πρόσφατες πληροφορίες . Ο χρήστης πλέον δεν πρέπει να ψάξει για τις 
πληροφορίες . Εντούτοις, πρέπει να προσδιορίσει τις πληροφορίες που χρειάζεται. 

• Η τεχνολογία ώθησης µπορεί να µειώσει το φορτίο  της απόκτησης δεδοµένων  για 
τις στοιχειώδεις εργασίες  όπου κρίσιµα  στοιχεία χρόνου  πρέπει να λάβουν την 
άµεση προσοχή. Ωθώντας τις προειδοποιήσεις  στο χρήστη (π.χ. υπό µορφή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  ή την ίδια την αλλαγή ), βελτιώνει την αποδοτικότητα 
της βασισµένης στο WEB  και εξαρτώµενης από τον παράγοντα χρόνο διανοµής 
πληροφοριών (όπως οι τιµές µετοχών  ή τα  προβλήµατα σε ένα σύστηµα τεχνικής 
υποστήριξης).  

 
• Οι επιχειρήσεις είναι  σε θέση να στοχεύσουν στους χρήστες µε περισσότερη 
ακρίβεια,  εστιάζοντας σε αυτούς που είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες  τους. Οι λύσεις ώθησης βοηθούν στην εγγύηση του 
επιπέδου του  αναγνωστικού κοινού  και παρέχουν τους µηχανισµούς για να 
καταλάβουν τη χρήση πληροφοριών καλύτερα 

•  Η αυτόµατη µεταφόρτωση των αναβαθµίσεων  λογισµικού  είναι  ένας τρόπος να  
παραδοθεί το λογισµικό γρηγορότερα και, συγχρόνως, να µειωθούν οι δαπάνες που 
συνδέονται µε τη συσκευασία  και την πώληση µέσω του λιανικού καναλιού. Π.χ. Τα 
applets και τα αρχεία  εντολών της Java µπορούν να παρέχουν ένα µέσο για  τις 
έγκαιρες αναπροσαρµογές στο λογισµικό. Για να είναι επιτυχή σε αυτήν την περιοχή, 
τα προϊόντα ώθησης πρέπει να προσθέσουν τους µηχανισµούς για να ελέγχουν τις 
µηχανές των χρηστών ως προς το λογισµικό  και τη διαµόρφωση, και να 
τροποποιήσουν έπειτα αυτές τις διαµορφώσεις. Ένας βασικός παράγοντας που 
επιτρέπει την άδεια αυτών των  διανεµηµένων υπηρεσιών είναι  ένα σύστηµα 
ασφάλειας που µπορεί να εφαρµοστεί σε  κάθε πλευρά ενός firewall.  

•   Μόνο οι νέες και αλλαγµένες πληροφορίες  πρέπει να σταλούν στον υπολογιστή του 
χρήστη, έτσι ο χρόνος  πρόσβασης  στο ∆ιαδίκτυο και  µεταφόρτωσης δεδοµένων 
ελαχιστοποιούνται. 

•   Το λογισµικό λειτουργεί στην  πλευρά των  χρηστών, ελαχιστοποιώντας  τη χρήση 
των επεξεργαστών των κεντρικών υπολογιστών του δικτύου της επιχείρησης. Οι 
κεντρικοί υπολογιστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν περισσότερο χρόνο 
επεξεργασίας  για την παραγωγή δεδοµένων  παρά για να επεξεργαστούν τα 
πολυάριθµα αιτήµατα των χρηστών και να στείλουν πολλά στοιχεία µέσω του 
δικτύου . Οι κεντρικοί  υπολογιστές µπορούν καλύτερα να διαχειριστούν το σύνολο 
των  στοιχείων που µεταφέρονται µέσα  από το δίκτυο. 

 
• Ο χρόνος απόκρισης είναι  γενικά γρηγορότερος επειδή οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιµες  σε έναν τοπικό υπολογιστή,  και όχι σε έναν αποµακρυσµένο κεντρικό 
υπολογιστή. 

•    Επειδή οι εφαρµογές ώθησης τρέχουν συνήθως στην πλευρά χρηστών, οι χρήστες 
µπορούν να προστατεύσουν ευκολότερα εκεί τη µυστικότητα των δεδοµένων. Σε 
πολλές εφαρµογές ώθησης το profile του  χρήστη και οι πληροφορίες  για τη 
συµπεριφορά του  καταχωρούνται στον υπολογιστή του . Μια συνηθισµένη 
εφαρµογή Ιστού καταχωρεί αυτά τα στοιχεία στη βάση δεδοµένων του παροχέα . 
Από την πλευρά  του παροχέα  αυτό θα µπορούσε να είναι ένα µειονέκτηµα .  

• Η τεχνολογία ώθησης επιτρέπει το έξυπνο  φιλτράρισµα των πληροφοριών 
βασισµένο στις εξατοµικευµένες παραµέτρους του  χρήστη περιγράφοντας τις  
απαραίτητες  ανάγκες σε πληροφορίες . 

• Όταν µερικά στοιχεία πρέπει να παρασχεθούν στους υπαλλήλους για τη 
συµµόρφωση µε τους νόµους, τους κανόνες της επιχείρησης, της  ασφάλειας , της 
υγείας  και τον ποιοτικό έλεγχο , η τεχνολογία ώθησης µπορεί να βοηθήσει εδώ εάν 
σε 1 υνδυασµό µε 2άποιο µηχανισµό :άν 5ι Cρήστες Pοδέψουν Bον :παρκή χρόνο
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να αφοµοιώσουν  τις λαµβανόµενες πληροφορίες. 
 
Μειονεκτήµατα της τεχνολογίας Push 
 
 

• Ο χρόνος ανάπτυξης για τις εφαρµογές της τεχνολογίας  ώθησης είναι µεγαλύτερος 
από τον χρόνο που απαιτείται για την δηµιουργία  στατικών σελίδων. Οι στατικές 
σελίδες µπορούν να εµφανιστούν από οποιοδήποτε browser  σε οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστηµα, εντούτοις οι δυναµικές πληροφορίες  (που χρησιµοποιούν την 
τεχνολογία  ώθησης) µπορούν να ψάχνουν µε συγκεκριµένα εργαλεία. 

• Ακριβότερα πρόσθετα πακέτα λογισµικού θα χρειαστούν και  γρηγορότερους , 
αποδοτικότερους  και πιο ακριβούς  υπολογιστές  για να τρέξουν το λογισµικό 
ώθησης. 

 
• Η µεταφόρτωση των ήχων, των εικόνων, των applets, βίντεο  κ.λπ. µπορεί  να 
καταναλώσει περισσότερο σκληρό δίσκο για την αποθήκευση. 

 
• Η ανάλογη διανοµή πληροφοριών  προκαλεί τα αναρίθµητα προβλήµατα εύρους 
ζώνης, τα οποία οι περισσότεροι προµηθευτές δεν ήταν σε θέση να επιλύσουν. Τα 
προβλήµατα προκύπτουν λόγω του τεράστιου εύρους ζώνης που απαιτούν οι 
τεχνολογίες ώθησης όταν τροφοδοτούν µε δεδοµένα χιλιάδες τελικούς χρήστες .Οι 
caching proxy servers , για παράδειγµα, καθώς επίσης  και οι λύσεις multicast, θα 
λύσουν πιθανώς πολλά από τα προβλήµατα εύρους ζώνης. Μερικοί από τους 
προµηθευτές επιτρέπουν στους χρήστες  να επιλέξουν πότε οι πληροφορίες θα  
µεταφορτώνονται, έτσι ώστε  οι χρήστες θα  µπορούν να ρυθµίσουν να 
πραγµατοποιείται η µεταφόρτωση (downloading) όταν θα είναι µακριά από τους 
υπολογιστές τους . Στο µέλλον το κόστος του δικτύου θα καθορίσει όλο  και 
περισσότερο το πόσο συχνά οι χρήστες θα µπορούν να πληρώσουν για να λάβουν 
αναβαθµισµένες υπηρεσίες . 

 
• Επειδή υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες στο internet , οι χρήστες δεν είναι 
διατιθεµένοι να πληρώσουν για αυτές. Αυτό σηµαίνει ότι  προµηθευτές πρέπει να 
στηριχθούν στη διαφήµιση για να καλύψουν τις δαπάνες τους. Η διαφήµιση στο 
internet  ένας από τους µεγαλύτερους χρήστες  εύρους ζώνης δεδοµένου ότι πολλές  
διαφηµίσεις είναι εικόνες και περιέχουν animation . 

• Επειδή το λογισµικό λειτουργεί  από την πλευρά χρηστών, και όχι τον 
αποµακρυσµένο κεντρικό υπολογιστή, υπάρχει µια µεγαλύτερη έµφαση στους πόρους 
του προσωπικού υπολογιστή. 

• Η ειδοποίηση είναι η καλύτερη και χειρότερη πτυχή της τεχνολογίας ώθησης. Οι 
χρήστες παίρνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται µόλις είναι διαθέσιµες , αλλά 
συχνά αυτό σηµαίνει  σταθερές διακοπές  από την τρέχουσα εργασία. Παρόλο που οι  
διακοπές  µπορούν  να αποσπάσουν την προσοχή του χρήστη από την συγκεκριµένη 
εργασία , το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι οι διακοπές  είναι  πάρα πολύ συχνές και 
ακαθόριστες. 

• Τα εργαλεία της  τεχνολογίας  ώθησης αυξάνονται γρήγορα. Προσφέρονται συχνά 
από  νέες τολµηρές εκδόσεις  που είναι στην αγορά για πολύ σύντοµο χρόνο. Πολλά 
από αυτά τα προϊόντα είναι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και δεν καλύπτουν όλες τις 
επιθυµητές απαιτήσεις. 

• Οι φιλοσοφικές επιπτώσεις της τεχνολογίας ώθησης είναι µεγάλες. Η τεχνολογία 
ώθησης µετατρέπει τον χρήστη σε έναν παθητικό δέκτη. Αφ' ετέρου, κάποιος µπορεί 
επίσης να ισχυριστεί  ότι ο χρήστης πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε άλλες 
πιο ενδιαφέρουσες εργασίες. 

• Οι χρήστες του internet δεν είναι  απαραίτητα όλοι στην ίδια θέση. Το κόστος 
διαφήµισης είναι µεγαλύτερο για τις µικρές επιχειρήσεις. Μόλις ο µέσος χρήστης 
εξοικειωθεί µε Bην = ήψη Gληροφοριών Gου 3 θούνται ? πό Bο web δεν Kα > άξει

http://www.backweb.com/
http://www.marimba.com/
http://www.microsoft.com/
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για τις µεγάλες επιχειρήσεις . Οι ανοικτές, φτηνές πλατφόρµες ώθησης καθιστούν 
πιθανό για οποιαδήποτε οonline επιχείρηση να ωθεί  υλικά µάρκετινγκ,  
τιµοκατάλογους και τις αλλαγές τους κ.λ.π.  

• Η τεχνολογία ώθησης δεν είναι κατάλληλη για το χαρακτηριστικό knowledge worker , 
o οποίος αντλεί πληροφορίες από µια ποικιλία πηγών και µετά συνάγει συµπεράσµατα 
µε την αφοµοίωση αυτών των πληροφοριών. 

Mία σύντοµη σύγκριση προϊόντων της push technology 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει µερικά  τα βασικά προϊόντα , το περιεχόµενό τους , το 
interface καθώς και την τοποθεσία από την οποία µπορεί κανείς να τα κατεβάσει.  

    Product Interface Content Download from 
        
    

Infocenter 

35 κανάλια τα οποία 
περιλαµβάνουν νέα και τιµές 
µετοχών. Αναπτυσσόµενο set 
εργαλείων που επιτρέπει ένα 
intranet να δηµιουργήσει τα 
δικά του κανάλια. 

Flash, screensaver, popup 
παράθυρα,λίστες 
επιλογών,wallpaper. 

www.backweb.com 

    

Castanet 
Χιλιάδες κανάλια .Ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη καναλιών στο 
WEB και υπόσχεται πολλά 
περισσότερα . 

Ξεχωριστές εφαρµογές ή 
εφαρµογές που 
προωθούνται από τα ο 
Web  browser 

www.marimba.com 

       
       
    Microsoft 

Internet 
Explorer 

Πολλά προεπιλεγµένα κανάλια 
. 

Mέρος της οθόνης µας , 
λίστες επιλογών. www.microsoft.com

    Netscape 
Netcaster 

Πολλά προεπιλεγµένα κανάλια 
. 

Μέρος της οθόνης µας , 
λίστες επιλογών. www.netscape.com 

    

Pointcast 
Συµπεριλαµβάνει το  CNN και 
άλλα παρόµοια κανάλια και 50 
στενά συνδεδεµένους  
providers 

Screensaver µε ένα 
αριθµό τρεχούµενων 
καναλιών, περιλαµβάνει 
διαφήµιση .  

www.pointcast.com 

 
   Μερικές από τις σηµαντικότερες εταιρίες στο χώρο του Push Technology είναι: 

 
     •        PointCast. Το πρώτο από τα ευρέως διαδοµένα Push προϊόντα λειτουργεί σαν  

“Screensaver” που εµφανίζεται µόλις ο Η/Υ µείνει αδρανής για λίγο και εµφανίζει τα κανάλια 
που έχει επιλέξει ο χρήστης σαν παραθυρα,κουτια και κυλιόµενα µηνύµατα. Το PointCast έχει 
µια µεγάλη λίστα από διαθέσιµα καναλια,οπως π.χ. the Los Angeles Times, CNN Interactive, 
TechWeb και Lifestyles 

•        BackWeb. Aυτη η εταιρία προσφέρει ένα προϊόν που είναι παρόµοιο µε το PointCast 
και επίσης παρέχει λογισµικό για intranets και extranets. Το προϊόν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την διανοµή ενηµέρωσης λογισµικού on line. 
•        Marimba. To προϊόν της εταιρίας αυτής είναι το Castanet.Αυτό το προϊόν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για διανοµή λογισµικού 
•        Netscape. Ο browser αυτής της γνωστής εταιρίας ενηµερώνεται ώστε να περιέχει 
την τεχνολογία Castanet της Marimba. 
•        Microsoft. Αυτή η κορυφαία εταιρία λογισµικού προσθέτει λειτουργίες push στις 
νέες γενιές των λειτουργικών της συστηµάτων και στον Internet Explorer και έχει 
προτείνει ένα standard για τo push technology, που ονοµάζεται Channel Definition Format 
(CDF) που / εν Iχει µέχρι Bώρα @ ίνει :υρέως αποδεκτό $ ν 5λίγοις Bο CDF ορίζει Iνα

http://www.netscape.com/
http://www.pointcast.com/
http://www.pointcast.com/
http://www.backweb.com/
http://www.marimba.com/
http://www.netscape.com/
http://www.microsoft.com/
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συγκεκριµένο σύνολο εντολών που συµπεριλαµβάνονται στις ιστοσελίδες µε σκοπό να τις 
µετατρέψει σε κανάλια για τη λήψη και την εµφάνιση από συµβατό λογισµικό. 
•        Ιntel. Αυτός ο µεγάλος παραγωγός επεξεργαστών ηγείται µιας προσπάθειας που έχει 
σχέση µε το Push Technology που ονοµάζεται “Intercast”.Το interact συνδυάζει 
ιστοσελίδες µε τηλεοπτικές µεταδόσεις, έτσι ώστε οι ιστοσελίδες που είναι συναφείς µε 
την µετάδοση στέλνονται στο σκληρό δίσκο του χρηστή για ανάκτηση όταν ο χρηστής το 
επιλέξει. 
 •        Infogate. H εταιρία αυτή παρέχει στο χρηστή πληροφορίες on line που 
εµφανίζονται στο πάνω µέρος της οθόνης µέσω κυλιόµενων µηνυµάτων χρησιµοποιώντας 
τεχνολογία push.Ο χρήστης ανά πάσα στιγµή να επιλέξει τις πληροφορίες που θέλει να 

εµφανίζονται. 
 
 
Αναλυτική παρουσίαση προϊόντων της τεχνολογίας push 

PointCast 

     Η PoinCast είναι η πρώτη εταιρεία η οποία προώθησε τον όρο push. Το PointCast 
(www.pointcast.com)  µάζευε ειδήσεις από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (CNN, CNNfn,Time, 
Accuweather, Reuters, Business Wire κ.α ) και τις διοχέτευε στα µέλη του ανάλογα µε τις 
προτιµήσεις που είχαν .Για την υπενθύµιση της υπηρεσίας στα µέλη του , το PointCast είχε 
δηµιουργήσει έναν screen saver (προφύλαξη οθόνης) , που έδειχνε ειδήσεις (σε µη 
πραγµατικό χρόνο βέβαια). Έτσι ο χρήστης αν επιθυµούσε πληροφορίες από το PointCast , 
ενεργοποιούσε το εικονίδιο στην οθόνη του (το οποίο είχε δηµιουργηθεί κατά το 
«κατέβασµα» του προγράµµατος στον υπολογιστή ) και έµπαινε στον δικτυακό τόπο του 
PointCast. 

   H PointCast είναι µια εταιρεία η οποία παρέχει λογισµικό push το οποίο στέλνει ειδήσεις και 
άλλες πληροφορίες στους χρήστες .Όµως  οι βασικές αρχές της τεχνολογίας push 
αντανακλώνται σε πολλά προϊόντα και µπορούν προσαρµοσθούν σε εντυπωσιακά 
διαφορετικούς σκοπούς µερικοί από τους οποίους είναι σηµαντικοί για την κυβέρνηση της 
Καλιφόρνιας. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η τεχνολογία push δεν περιορίζεται για 
χρήση από εµπορικές επιχειρήσεις . Ένα κυβερνητικό γραφείο µπορεί να διανείµει 
πληροφορίες διαµέσου της  ίδιας τεχνολογίας . 

   Η οθόνη PointCast (figure 3) περιλαµβάνει µενού για επιλογή των καναλιών όπως π.χ. CNN, 
Υγεία, και ZDNET και το χώρο  για την παρουσίαση (όπως ο τίτλος αναφοράς «Will  China 
squash Hong Kong’s Net Freedoms ), την περιοχή όπου µπορεί κανείς να δει τα αρχεία που 
έχει επιλέξει, την περιοχή για διαφήµιση (το περιεχόµενο της οποίας αλλάζει περιοδικά ), ένα 
banner πληροφοριών για την ενηµέρωση της ώρας και της ηµεροµηνίας και άλλα κουµπιά 
πλοήγησης. 

http://www.intel.com/
http://www.infogate.com/
http://www.pointcast.com/
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     Η οθόνη εξατοµίκευσης  PointCast (figure 4) επιτρέπει στο χρήστη για να επιλέξει ποιο 
“κανάλι ” θα µεταφορτωθεί για την παρουσίαση. Ένα κανάλι είναι για πρακτικούς λόγους 
ακριβώς µία ιστοσελίδα που έχει την απαραίτητη κωδικοποίηση για να λειτουργήσει µε τα 
προγράµµατα ώθησης στις άκρες των µηχανηµάτων των  χρηστών και κεντρικών 
υπολογιστών. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τα επιµέρους θέµατα µέσα σε κάθε κανάλι, 
παραδείγµατος χάριν παίρνοντας µόνο την µπροστινά σελίδα και τα κύρια άρθρα από το 
κανάλι µιας συγκεκριµένης εφηµερίδας. 

                      

 

 

BackWeb 

     H εταιρεία προσφέρει ένα προϊόν που είναι γενικά όµοιο µε το PointCast και επίσης 
παρέχει λογισµικό για intranets και extranets. To προϊόν της µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
διανοµή online αναβαθµίσεων λογισµικού.  

    Η εταιρεία ΒackWeb (www.backweb.com), είναι ένας από τους πρωτοπόρους της 
τεχνολογίας  που κινούνται σε front-office εφαρµογές   µε ένα προϊόν που διανέµει τις 
πληροφορίες  στο τµήµα πωλήσεων. Χρησιµοποιεί  την τεχνολογία ώθησης   για να βάλει τις 
κρίσιµες πληροφορίες όπως οι ειδήσεις, οι εσωτερικές παρουσιάσεις, οι αναδιοργανώσεις της  

http://www.backweb.com/
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επιχείρησης, και οι πληροφορίες  πελατών  στην οθόνη του υπολογιστή  οι οποίες  µπορούν  
να είναι σε µορφή  κειµένου , εικόνας, ήχου ή βίντεο.  
   Η εξατοµίκευση είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό γνώρισµα της  BackWeb, µε τη 
δυνατότητά να παραδώσει το προσαρµοσµένο περιεχόµενο βασισµένο και στις προτιµήσεις 
ιδιοκτητών καναλιών και τελικών χρηστών. Οι νέες πληροφορίες παραδίδονται στο χρήστη 
της  Backweb υπό µορφή InfoPaks. Ένα InfoPak µπορεί να περιέχει ένα µήνυµα Flash , µια 
εξατοµικεuµένη ειδοποίηση στον υπολογιστή  που  µπορεί αυτόµατα να εµφανιστεί 
ανεξάρτητα από το ποια εφαρµογή είναι ενεργή , χωρίς να αποµακρύνει την εστίαση από την 
ενεργό εφαρµογή (παραδείγµατος χάριν µε την εµφάνιση µικρού γραφικού σε µια γωνία της 
οθόνης). Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει εάν και πόσο συχνά νέα InfoPaks παίζονται αυτόµατα. 
Επιπλέον ο χρήστης µπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας όλες τις µεθόδους ανακοίνωσης εάν 
δεν θέλει να  γίνει κάποια διακοπή όταν εργάζεται. Η BackWeb παρέχει το εργαλείο σχεδίασης 
,το ΒΑLI  για να σχεδιάσει το InfoPaks και για να ελέγξει την αλληλεπίδραση χρηστών. Με την  
έκδοση του χρήστη (BackWeb Infocenter 4.0) υπάρχουν επίσης άλλες µέθοδοι ανακοίνωσης. 
  Το πιο ενδιαφέρον τεχνικό επίτευγµα της  BackWeb (Polite Agent Technology) είναι η 
ικανότητα να µεταφορτώνει επαυξητικά τις πληροφορίες  από το ∆ιαδ1sκτυο κατά τη διάρκεια 
της µη απασχόλησης της σύνδεσης. Με άλλα λόγια, ακόµη χρήστης dial-up , χωρίς τη µόνιµη 
σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, µπορεί να λάβει τις χρήσιµες πληροφορίες κατά τη διάρκεια του 
χρόνου που  συνδέεται, αλλά έχει ελάχιστη ή καµία  του  TCP. 
     Μεταξύ των πιο επιτυχηµένων  πελατών της  ΒackWeb είναι και η εταιρεία  McAfee  που 
χρησιµοποιεί το προϊόν της  BackWeb για να παρέχει τις αυτόµατες αναπροσαρµογές στο 
λογισµικό ανίχνευσης ιών και η αεροδιαστηµική επιχείρηση της  εταιρίας Allied Signal στις 
ΗΠΑ  που χρησιµοποιεί το ίδιο προϊόν  για να ωθήσει τα στοιχεία της  εφαρµοσµένης 
µηχανικής σε 3.000 µηχανικούς σε όλο τον κόσµο .  
  
 
PGM 
       Οι εταιρείες  Cisco και TIBCO ,βασισµένες στην εκτενή εµπειρία της TIBCO µε το προϊόν 
TIB/Rendezvous(www.cisco.com)  και την εξειδίκευση της  Cisco στα πρωτόκολλα IP και τη 
σύνδεση µέσω δικτύων έχουν συνεργαστεί για πολλά  έτη στην ανάπτυξη των αξιόπιστων 
πολλαπλής διανοµής πρωτοκόλλων . Πρόσφατα οι Cisco και TIBCO ανέπτυξαν από κοινού το 
πρωτόκολλο  πολλαπλής διανοµής PGM και το παρουσίασαν στην οµάδα εργασίας (IETF) ως 
ανοικτή προδιαγραφή αναφοράς. Το πρωτόκολλο PGM υποστηρίζεται αυτήν την περίοδο  στα 
προϊόντα και των δύο επιχειρήσεων ως επίδειξη τεχνολογίας µε την οποία οι χρήστες µπορούν 
να πειραµατιστούν. Αυτό το νέο πρωτόκολλο σχεδιάζεται για να επιτρέψει την αξιόπιστη 
διανοµή των πληροφοριών ενδεχοµένως στα εκατοµµύρια των χρηστών µέσω του 
∆ιαδικτύου,των intranets και extranets. ΤΟ PGM είναι το πιο κατάλληλο για τις εφαρµογές 
ώθησης πραγµατικού χρόνου που περιλαµβάνουν µεταφορές µικρών ποσοτήτων  
πληροφοριών. Άλλα αξιόπιστα πολλαπλής διανοµής πρωτόκολλα είναι διαθέσιµα για να 
κατευθύνουν τις  διαφορετικές απαιτήσεις για  αποδοτική διανοµή δεδοµένων, όπως το MFTP 
Starburst για την µη-πραγµατικού χρόνου  διανοµή δεδοµένων. 
Πιθανά προβλήµατα µε τα αξιόπιστα πολλαπλής διανοµής πρωτόκολλα 

       Η ανάπτυξη των αξιόπιστων πολλαπλής διανοµής πρωτοκόλλων εστίασε αρχικά στην 
εύρεση των τρόπων να αποβληθεί το θετικό χαρακτηριστικό acknowledgments (ACKs) των 
αξιόπιστων πρωτοκόλλων unicast όπως το TCP . Το θετικό ACKs, ιδιαίτερα σε περίπτωση που 
απαιτείται για µικρά block πληροφοριών ,  προσθέτει  υπερβολικά γενικά έξοδα του  δικτύου 
για  πολλαπλές  επικοινωνίες. Κατά συνέπεια, όλα τα αξιόπιστα πολλαπλής διανοµής 
πρωτόκολλα έχουν αντικαταστήσει κάποια µορφή της αρνητικής αναγνώρισης (NAK) που 
καλείται από τους δέκτες µόνο όταν δεν παραλαµβάνονται οι οµάδες δεδοµένων ή τα πακέτα 
των πληροφοριών. 
      Κατά τη διάρκεια των περιόδων συµφόρησης των δικτύων backbone , πολλοί δέκτες 
µπορούν να επηρεαστούν από τα πακέτα που χάνονται λόγω της υπερχείλισης των buffer , 
έτσι ώστε τα πλεονάζοντα και περιττά NAKs  µπορούν  να εκδοθούν  από την οµάδα δεκτών, 
προσθέτοντας στη συµφόρηση και προκαλώντας τελικά µια "κατάρρευση NAK" του δικτύου.             
Επιπλέον, το NAK µπορεί   να απαιτήσει ότι οι πηγές πληροφοριών αναµεταδίδουν τις οµάδες 
δεδοµένων των πληροφοριών  σε ολόκληρη την οµάδα. Εάν το µεγαλύτερο  µέρος της  

http://www.cisco.com/
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οµάδας έχει λάβει την αρχική µετάδοση, η αναµετάδοση στην οµάδα µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
περιττή, φορτώνοντας το δίκτυο άσκοπα.  
     Μια δεύτερη γενεά των αξιόπιστων πολλαπλής διανοµής πρωτοκόλλων έχει προκύψει για 
να εξετάσει αυτά τα δύο προβλήµατα. Παραδείγµατος χάριν, το TIB/Rendezvous  και το 
παράγωγό του, PGM, χρησιµοποιούν έναν µηχανισµό καταστολής NAK για να αποτρέψουν τη 
δυνατότητα της κατάρρευσης του  NAK. Όταν ένας δέκτης ανιχνεύει ένα χαµένο πακέτο, αυτό 
κατανέµει ένα NAK στον προς τα πάνω δροµολογητή PGM . Οποιαδήποτε πρόσθετα NAK από 
αυτό το υποδίκτυο, καταστέλλονται επειδή ο δροµολογητής τα µαταιώνει µε την αποστολή 
µιας  επιβεβαίsωσης  NAK (ncf) στο υποδίκτυο. Μόλις δει ένας δέκτης την επιβεβαίωση (NCF), 
δεν θα στείλει ένα περιττό NAK. Ο δροµολογητής PGM αποθηκεύει  τη διεύθυνση οµάδας και 
το ΙD του interface απαιτώντας την αναµετάδοση του χαµένου πακέτου  και κατανέµοντας  
έπειτα το NAK προς τα πάνω. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου παραλαµβάνεται το 
NAK από την πηγή. Όταν η κατάσταση αναµετάδοσης έχει  τεθεί από έναν δροµολογητή για 
ένα δεδοµένο πακέτο , τα πρόσθετα NAKs για αυτά τα δεδοµένα  θα αποβληθούν  Όταν η 
πηγή αναµεταδίδει  το πακέτο, ο δροµολογητής PGM διευθύνει την κατάσταση αναµετάδοσης  
και το διαβιβάζει µόνο σε εκείνα τα τµήµατα µνήµης που περιέχουν τους δέκτες που απαιτούν 
το πακέτο 
  Το  PGM χρησιµοποιεί επίσης την έννοια της τοπικής αποκατάστασης των χαµένων πακέτων 
για να εξετάσει το πρόβληµα της φόρτωσης αναµεταδόσεων του δικτύου. Σε αυτήν την 
διαδικασία, οποιοσδήποτε δέκτης που λαµβάνει το NCF και κατέχει το ελλείπον στοιχείο 
µπορεί να αποστείλει τα χαµένα δεδοµένα. Επειδή ο δροµολογητής PGM έχει διατηρήσει την 
κατάσταση αναµετάδοσης ,η  πολλαπλή διανοµή θα µεταδοθεί  µόνο προς τα κάτω του στον 
δέκτη που αναµεταδίδει. Η τοπική αποκατάσταση µειώνει πολύ το φορτίο στον πυρήνα του 
δικτύου λόγω των αναµεταδόσεων και µειώνει τη λανθάνουσα κατάσταση της αποκατάστασης 
πακέτων για όλους τους δέκτες.  
      Μεταξύ των διάφορων αξιόπιστων IP πρωτοκόλλων  που έχουν προταθεί στο IETF, το 
PGM είναι µοναδικό δεδοµένου ότι ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της κατάρρευσης του NAK 
και ελαχιστοποιεί συγχρόνως τη φόρτωση του δικτύου λόγω των αναµεταδόσεων των 
χαµένων πακέτων. Με αυτόν τον συνδυασµό χαρακτηριστικών, το PGM παρέχει έναν ιδιαίτερα 
αξιόπιστο µηχανισµό µεταφορών IP που είναι  σε θέση το αναρριχηθεί  σε δίκτυα τόσο 
µεγάλα όσο το internet. 
 
Castanet 
 
Tα δύο πρώτα προϊόντα της εταιρείας  Marimba (www.marimba.com)   είναι η  καστανιέτα( 
Castanet), ένας µηχανισµός για την  δηµιουργία και διανοµή  εφαρµογών  µέσω του 
∆ιαδικτύου, και το Bongo, ένας κατασκευαστής που επιτρέπει την  δηµιουργία  java 
εφαρµογών και interfaces χωρίς την γνώση java. 
        Η καστανιέτα αποτελείται από δύο µεγαλύτερα µέρη: ο δέκτης(Tuner) της  καστανιέτας 
, που εγκαθιστάτε στο υπολογιστικό σύστηµα και χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση και 
εγγραφή σε κανάλια λογισµικού , και την συσκευή αποστολής σηµάτων , η οποία µεταδίδει ή  
δηµοσιεύει εκείνα τα ίδια κανάλια έτσι ώστε οι δέκτες µπορούν να τα εντοπίσουν και να  τα 
εγκαταστήσουν.  Μόλις µεταφορτώσετε ένα κανάλι χρησιµοποιώντας έναν δέκτη, όλες οι 
αναπροσαρµογές και οι  αλλαγές στο κανάλι  -νέα χαρακτηριστικά του κώδικα ,νέες 
πληροφορίες , νέα δεδοµένα ,γίνονται διαθέσιµα  και µεταφορτώνονται  αυτόµατα.  
        Αν και η καστανιέτα χρησιµοποιεί τη µεταφορά  αναµετάδοσης, πραγµατικά "δεν ωθεί" 
τα στοιχεία πάνω στο δίκτυο όπως κάνει  το  Pointcast και οι παρόµοιες "netcasting" 
τεχνολογίες . Η γλώσσα και η µεταφορά είναι ίδιες , αλλά η τεχνολογία  είναι διαφορετική . 
 
Τι είναι καστανιέτα;  
 
   Η καστανιέτα είναι,  απλούστερα, ένας µηχανισµός για τη διανοµή λογισµικού— για να  
καταστήσει ευκολότερο και γρηγορότερο για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις να µεταφέρουν  το 
λογισµικό από µια θέση σε άλλη. Η καστανιέτα εκµεταλλεύεται τη δύναµη και την ευελιξία του 
∆ιαδικτύου και της Java  για να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο που ανατρέπει το  πώς οι 
παραδοσιακές εφαρµογές διανέµονται και  καθιστά πιθανή την δηµιουργία  νέων ειδών  
εφαρµογών. 

http://www.marimba.com/
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      Ενώ η περισσότερη διανοµή λογισµικού είναι βασισµένη σε   έναν υπεύθυνο για την 
ανάπτυξη (metaphor)—ο  εκδότης δηµιουργεί και δηµοσιεύει ένα κοµµάτι του λογισµικού, το 
οποίο αγοράζεται, εγκαθίσταται , και χρησιµοποιείται  από κάποιο αριθµό ατόµων —το 
µοντέλο της καστανιέτας είναι βασισµένο περισσότερο σε µια εκποµπή  αναµετάδοσης. 
Θεωρήστε  ότι έχουµε την παραγωγή µιας τηλεοπτικής εκποµπής. Οι τηλεοπτικοί παραγωγοί 
δηµιουργούν το προϊόν τους (την τηλεοπτική εκποµπή )  και όταν είναι πλήρες, το µεταδίδουν 
στο ακροατήριο µέσω του δορυφόρου, του καλωδίου  ή των κανονικών  κυµάτων  
τηλεόρασης. Το ακροατήριο, στη συνέχεια, χρησιµοποιεί την τηλεόρασή  για να λάβει αυτό το 
προϊόν. 
       Η καστανιέτα δουλεύει µε  παρόµοιο τρόπο. Οι επιχειρήσεις δηµιουργούν τα κανάλια 
λογισµικού —εφαρµογές και δεδοµένα —και τα  καθιστούν διαθέσιµα  στο διαδίκτυο 
χρησιµοποιώντας µια συσκευή αποστολής σηµάτων(transmitter). Οι χρήστες που 
ενδιαφέρονται για ένα  κανάλι χρησιµοποιούν έπειτα έναν δέκτη για να εντοπίσουν τις 
διάφορες συσκευές αποστολής σηµάτων της καστανιέτας  στο διαδίκτυο και να 
µεταφορτώσουν και να χρησιµοποιήσουν τα κανάλια που περιλαµβάνονται σε εκείνες  τις 
συσκευές αποστολής σηµάτων.  
     Το µοντέλο της καστανιέτας  στηρίζεται στην java  και τα applets, αλλά και προσθέτει 
διάφορα άλλα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που καθιστούν τα κανάλια της καστανιέτας  
πιο εύκαµπτα και πιο δυνατά από τα απλά applets. 
     Εκτός από το δέκτη (tuner) και τη συσκευή αποστολής σηµάτων(transmitter), η 
καστανιέτα προσφέρει επίσης τον Castanet Proxy  και έναν επαναλήπτη  , που επιτρέπουν τις 
αποδοτικότερες συνδέσεις δεκτών µέσω ενός firewall  και την εύκολη αντανάκλαση των 
καναλιών µιας συσκευής αποστολής σηµάτων, αντίστοιχα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα πλεονεκτήµατα της καστανιέτας 
    Εκτός από την µετάδοση, (την µεταφορά δέκτης- αποστολής σηµάτων καναλιών), το 
µοντέλο καστανιετών µπορεί να φανεί  παρόµοιο µε αυτό του παγκόσµιου Web—και  από 
πολλές απόψεις, ίσως  είναι. Όπως στο σερφάρισµα  του internet  µε έναν browser  και τη 
µεταφόρτωση της  ιστοσελίδας µε τα ενσωµατωµένα applets της java, οι χρήστες 
χρησιµοποιούν τους δέκτες για να επισκεφτούν τις συσκευές αποστολής σηµάτων, και για να 
µεταφορτώσουν τα κανάλια της java. Και στην πραγµατικότητα, το πρωτόκολλο που ο δέκτης 
και η συσκευή αποστολής σηµάτων χρησιµοποιούν για να επικοινωνήσουν είναι βασισµένο και 
συµβατό  µε το πρωτόκολλο HTTP. Υπάρχουν, εντούτοις, διάφορες σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ του µοντέλου Ιστού και του µοντέλου της  καστανιέτας  που καθιστούν την 
καστανιέτα γενικότερα χρήσιµη είτε από  τον Ιστό είτε από  το παραδοσιακό λογισµικό  
 

• Η εµµονή  
• Οι αυτόµατες αναπροσαρµογές 
• Λιγότερη εµπιστοσύνη στην ταχύτητα δικτύων και στο εύρος ζώνης 
• Η ικανότητα να διατηρηθεί η κατάσταση  ή οι ιδιότητες στα τοπικά  συστήµατα 
• Τα κανάλια  είναι πραγµατικές εφαρµογές 

  
Η εµµονή  
    Με τα κανάλια των καστανιετών, αφότου έχουµε χρησιµοποιήσει το δέκτη για να 
εγγραφούµε  σε ένα κανάλι, αυτές  οι πληροφορίες  παραµένουν στο τοπικό σύστηµά µας έως 
ότου τις αφαιρέσουµε ρητώς. Επίσης, µπορούµε  να τρέξουµε ή να εµφανίσουµε  ένα κανάλι 
τόσο συχνά όσο θέλουµε,  µε τον ίδιο τρόπο που µια εφαρµογή εγκαθίσταται από µια δισκέτα 
ή από ένα αρχείο  που µεταφορτώνουµε από τον Ιστό. Τα στοιχεία του καναλιού δεν θα 
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διαγραφούν ποτέ για να κάνουν  χώρο για άλλα κανάλια, όπως µπορεί να συµβεί µια την 
cache ενός browser.  
Οι αυτόµατες αναπροσαρµογές  
    Oι αυτόµατες αναπροσαρµογές σηµαίνουν ότι εφόσον  εγγραφούµε σε ένα κανάλι ι, η 
έκδοση του καναλιού µας εγγυάται ότι η έκδοση  που θα χουµε θα είναι πάντα η πιο 
πρόσφατη . Για τα κανάλια HTML, που σηµαίνει ότι έχουµε ε πάντα την πιο τρέχουσα  έκδοση 
του ιστοχώρου στον τοπικό δίσκο µας ,δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουµε  τίποτα. ∆εν 
είναι  απαραίτητο να ανησυχούµε για ποια έκδοση ενός προγράµµατος έχουµε. Οι 
αναπροσαρµογές συµβαίνουν , αργά , στο υπόβαθρο. 
 Λιγότερη εµπιστοσύνη στην ταχύτητα δικτύων και στο εύρος ζώνης 
   Η καστανιέτα χρησιµοποιεί διάφορες τεχνικές για να µειώσει το χρόνο που απαιτείται για 
την µεταφόρτωση και  το εύρος ζώνης που ένα κανάλι χρειάζεται. Όταν εγγραφούµε  αρχικά 
σε ένα κανάλι, µπορεί να απαιτηθεί λίγος χρόνος για την µεταφόρτωση του καναλιού ανάλογα 
µε το µέγεθος του καναλιού και την ταχύτητα της σύνδεσης. Αλλά αφότου µεταφορτωθεί , 
καταχωρείται διαρκώς στον  τοπικό δίσκο .’Έτσι  µπορούµε  να τον επαναχρησιµοποιήσουµε 
επανειληµµένως, ή να τον τρέξουµε ακόµα και όταν δεν συνδεόµαστε µε το δίκτυο.  
 
Η ικανότητα να διατηρηθεί η κατάσταση  ή οι ιδιότητες στα τοπικά  συστήµατα 
   Κάθε αναπροσαρµογή σε ένα κανάλι απαιτεί µια άλλη σύνδεση δικτύων. Αλλά οι 
αναπροσαρµογές περιλαµβάνουν µόνο τις πληροφορίες των καναλιών που έχουν αλλάξει στην 
νέα έκδοση  σε σχέση µε την παλαιά –οι οποίες πληροφορίες καθιστούν τις αναπροσαρµογές 
πολύ µικρότερες σε µέγεθος, και εποµένως µεταφορτώνονται πολύ γρηγορότερα. 
 
Τα κανάλια  είναι πραγµατικές εφαρµογές   
   Κάθε αναπροσαρµογή σε ένα κανάλι απαιτεί µια άλλη σύνδεση δικτύων. Αλλά οι 
αναπροσαρµογές περιλαµβάνουν µόνο τις πληροφορίες των καναλιών που έχουν αλλάξει στην 
νέα έκδοση  σε σχέση µε την παλαιά –οι οποίες πληροφορίες καθιστούν τις αναπροσαρµογές 
πολύ µικρότερες σε µέγεθος, και εποµένως µεταφορτώνονται πολύ γρηγορότερα. 
 
      Τα κανάλια χρησιµοποιούν ένα µεγάλο µέρος των ίδιων περιορισµών ασφάλειας όπως τα 
applets, µε τον περιορισµό της ανάγνωσης και εγγραφής στα τοπικά αρχεία – όταν 
εγγραφείτε σε ένα  κανάλι, σε αυτό το κανάλι δίνεται ένας ειδικός κατάλογος αρχείων στον 
τοπικό δίσκος  µας, και επιτρέπεται για να διαβάσει τα αρχεία από αυτό και  να γράψει τα 
αρχεία σε αυτόν τον κατάλογο  (αλλά πουθενά αλλού στο σύστηµα). Τα κανάλια µπορούν 
µόνο να έχουν πρόσβαση στους δικούς τους καταλόγους αρχείων , δεν µπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε άλλα αρχεία που ανήκουν σε άλλα κανάλια . Αυτή η απλή αλλαγή στην πολιτική 
ασφάλειας δηµιουργεί  µια  νέα σφαίρα  δυνατοτήτων στους  υπεύθυνους για την ανάπτυξη 
των καναλιών. 
       Αντίθετα από τα applets της java, που τρέχουν µέσα σε µια  ιστοσελίδα και περιορίζονται 
από τον browser Ιστού, τα κανάλια της  καστανιέτας  οργανώνονται ως πραγµατικές 
εφαρµογές στον υπολογιστή . Αυτό σηµαίνει ότι  τα κανάλια δεν χρειάζονται έναν browser  
για να τρέξουν . Επίσης δίνει  στα κανάλια περισσότερη ευελιξία  για το interface .Τα κανάλια  
τρέχουν στα δικά τους παράθυρα , τα οποία µπορούν να έχουν τις ράβδους  επιλογών και τα 
διαλογικά παράθυρα . 
 
     Η καστανιέτα παρέχει το επόµενο βήµα στη διανοµή λογισµικού: ένα διαφανές σύστηµα 
από το οποίο το λογισµικό διανέµεται υπό µορφή καναλιών, και οι χρήστες λαµβάνουν 
αυτόµατα εκείνο το λογισµικό (το κατεβάζουνε και το εγκαθιστούνε ) µε την εγγραφή σε αυτό 
πάνω από ένα δίκτυο. Αφότου έχει γίνει εγγραφή σε  ένα κανάλι, οι χρήστες συνεχίζουν να 
λαµβάνουν τις αναπροσαρµογές για αυτό  το κανάλι µέσω του ∆ιαδικτύου , µε την εγγύηση  
ότι έχουν την πιο πρόσφατη έκδοση του καναλιού πάντα. Τα κανάλια έχουν όλα τα 
πλεονεκτήµατα των  applets της java  —είναι ενηµερωµένα όλη την ώρα, µπορούν να 
τρέξουν σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, και να έχουν την ενσωµατωµένη ασφάλεια για 
να αποτρέψουν κακόβουλες συµπεριφορές —ενώ εξασφαλίζουν  την εµµονή και την 
ικανότητα να γράφουν στα τοπικά αρχεία εφαρµογής 
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Wayfarer 
 
     Tο Incisa, της εταιρείας  Wayfarer (www.wayfarer.com)  , είναι ένα προϊόν της 
τεχνολογίας ώθησης το οποίο είναι   καλύτερο στην παράδοση των σύντοµων µηνυµάτων  
µετάδοσης στους υπολογιστές των τελικών χρηστών.  
     Όπως η PointCast, η  Incisa, στο παρελθόν ονοµαζόµενη Magnets , ωθεί ή αυτόµατα 
εκπέµπει τις πληροφορίες  στα  PCs  µέσω του εξειδικευµένων  λογισµικών των server και των 
clients. Και οι δύο τεχνολογίες  παρέχουν έναν τρόπο να τραβήξουν την προσοχή  ενός 
χρήστη σε ειδήσεις,  αθλητικά αποτελέσµατα ή σε animation . 
     Eνώ η PointCast έχει βασίσει το µεγαλύτερο  µέρος της επιχειρηµατικής της δράσης στους   
προµηθευτές πληροφοριών µέσω καναλιών που υποστηρίζονται από την διαφήµιση , η 
εταιρεία Wayfarer υποστηρίζει ότι θα στοχεύσει το λογισµικό της και τις υπηρεσίες 
πληροφοριών  στις επιχειρήσεις που δεν θέλουν τους υπαλλήλους τους να βοµβαρδίζονται 
καθηµερινά  από  αγγελίες. 
 
   Το Incisa, που περιλαµβάνει έναν client ,server και ένα εργαλείο δηµιουργίας θα δώσει στις 
επιχειρήσεις  έναν µεγαλύτερο βαθµό ελέγχου των  µεταδόσεων των πληροφοριών σε σχέση 
µε το PointCast. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα αποκαλούµενο Incisa DataBridge αφήνει τις 
επιχειρήσεις να µεταδώσουν τις πληροφορίες από τις εταιρικές βάσεις δεδοµένων όπως 
LotusNotes. 
 
    Το Incisa χρησιµοποιεί µια ελεγχόµενη, φιλτραρισµένη προσέγγιση στη διανοµή 
πληροφοριών. Ο κεντρικός υπολογιστής της Ιncisa αθροίζει τις σχετικές πληροφορίες από τις 
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές στοιχείων, κατόπιν τις δηµοσιεύει στους ενδιαφερόµενους 
χρήστες. 

    Ο server του incisa ανιχνεύει τις προτιµήσεις και δροµολογεί τα κατάλληλα µηνύµατα σε 
κάθε χρήστη. Ο client και ο server διατηρούν µια συνεχή  σύνδεση για  όσο διάστηµα  
συνδέεται ο χρήστης, αφήνοντας τον server  να παραδώσει αµέσως τα νέα µηνύµατα µόλις 
είναι διαθέσιµα.  

Το INCISA DataBridge δηµιουργεί τους τίτλους των στοιχείων µε την αποδοχή των 
παραγοµένων από το σύστηµα στοιχείων  που ταιριάζουν µε τα  προκαθορισµένα 
animation. Αυτό είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό γνώρισµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να παραδώσει αυτόµατα τις πληροφορίες των βάσεων δεδοµένων όπως τα επίπεδα 
καταλόγων και η θέση κατάταξης . 

Το µειονέκτηµα του  INCISA είναι ότι  δεν έχει κανέναν τρόπο που να δείχνει ότι ο χρήστης  
είδε  ένα συγκεκριµένο µήνυµα ή όχι. Εάν ο χρήστης λάβει ένα νέο µήνυµα που είναι 
χαρακτηρισµένο επείγον, το παράθυρο χρηστών θα παρουσιαστεί στο πρώτο πλάνο, 
κλέβοντας την εστίαση του χρήστη από την τρέχουσα εφαρµογή , και το µήνυµα θα παίξει 
αµέσως, αλλά θα συνεχίσει έπειτα να ανακυκλώνεται  µέσω όλων των διαθέσιµων 
µηνυµάτων. Οι χρήστες INCISA είναι  αναγκασµένοι να χάσουν ένα µήνυµα εκτός και αν είναι 
αφοσιωµένοι στο παράθυρο των µηνυµάτων  όλη την ώρα . 

Ένα  πλεονέκτηµα είναι ότι το INCISA είναι ένα  προϊόν που υποστηρίζει  
κρυπτογραφηµένες µεταδόσεις στοιχείων. Η  κρυπτογράφηση ασφάλειας RC-4 εξασφαλίζει 
ότι όλα τα µηνύµατα που στέλνονται από τον κεντρικό υπολογιστή στο χρήστη είναι 
ασφαλή. Επιπλέον, ο  server  έχει  ενσωµατωµένοo firewall και proxy servers, έτσι µπορεί 
να γίνει σύνδεση µε πηγές  πληροφοριών έξω από το εταιρικό δίκτυο χωρίς διακινδύνευση 
της ασφάλειας του ενδοδικτύου .  

 

http://www.wayfarer.com/
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Εικόνα 5.  Η όψη "montage" της Wayfarer.Συνδυάζει κανάλια ,πλαίσια και τίτλους των 
πληροφοριών που ωθούνται. 
Velociti 
    Το προϊόν της εταιρείας Vitria (www.vitria.com)  που ονοµάζεται velocity αποτελείται από  
κεντρικό υπολογιστή επικοινωνίας που σχεδιάζεται για τις εφαρµογές ενδοδικτύου και 
extranet. Παρέχει την επιδεξιότητα καναλιών και την προηγµένη ασφάλεια, που εγγυώνται 
την παράδοση µηνυµάτων σε ένα ποσοστό περισσότερων από 10.000 µηνυµάτων ανά 
δευτερόλεπτο, και την εξαιρετικά-εξελικτική αρχιτεκτονική που βασίζεται στο διαδίκτυο και τα 
αντικειµενοστραφή πρότυπα.  
 

 
Μulticast 

     Το multicast (www.starbustcom.com)  επιτρέπει σε ένα απλό µήνυµα να σταλεί σε 
πολλαπλούς παραλήπτες (υπολογιστές), µε τη διαφορά όµως ότι µόνο όσοι από αυτούς είναι 
«συντονισµένοι» στο συγκεκριµένο κάθε φορά multicast group θα το λάβουν και µόνο αυτοί. 
Έτσι ένα πακέτο που πρέπει να το λάβουν Ν παραλήπτες (και µόνο αυτοί) µπορεί να σταλεί 
σαν ένα απλό πακέτο. 
    Το multicasting προσφέρει την λύση στις απαιτήσεις για κλιµακοποίηση του δικτύου και για 
ποιότητα υπηρεσιών.Το multicasting είναι η µετάδοση µίας ροής δεδοµένων σε πολλαπλούς 
προορισµούς. Ο κόµβος αποστολής δεν δηµιουργεί αντίγραφα των πακέτων για κάθε 
ανεξάρτητο κόµβο λήψης. Μόνο µία ροή δεδοµένων αποστέλλεται ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των δεκτών. Ο προορισµός των δεδοµένων είναι µια ειδική διεύθυνση ενός γκρουπ. Αν 
ένας κόµβος θέλει να λαµβάνει τα δεδοµένα αυτά απλά “εγγράφεται” στο γκρουπ και γίνεται 
µέλος του. Αυτή η διαδικασία µειώνει έντονα την κυκλοφορία πακέτων στο Internet καθώς και 
την επεξεργαστική ισχύ και τον χρόνο στον κάθε router που εµπλέκεται στην µετάδοση. 

 
Εικόνα 6 

http://www.vitria.com/
http://www.starbustcom.com/
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Σε ένα multicast περιβάλλον (εικόνα 6) ο server στέλνει ένα αντίγραφο του data stream κάθε 
συµµετέχοντα σε ένα group IP address, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει δεκτό από όλους τους 
συµµετέχοντες . 
      Το multicast δουλεύει διαµέσου πολλαπλής διανοµής- δροµολογητών, έτσι τα δίκτυα ή τα 
τµήµατα  χωρίς τέτοιους δροµολογητές δεν χρειάζονται ποτέ να εξετάσουν αυτήν την 
κυκλοφορία. Επίσης, οι πολλαπλής διανοµής δροµολογητές για τα τµήµατα µνήµης που δεν 
συνδέουν κανέναν χρήστη µε µια συγκεκριµένη πολλαπλής διανοµής οµάδα, θα αγνοήσουν 
εκείνη την συγκεκριµένη κυκλοφορία. Η πιο γνωστή πολλαπλής διανοµής εφαρµογή IP είναι 
το πολλαπλής διανοµής πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων της εταιρείας  Starburst για τη 
διανοµή αρχείων. 
     Tο Multicasting στέλνει τα στοιχεία  σε ένα ενιαίο ρεύµα διαµέσου του ∆ιαδικτύου-ή σε 
άλλα δίκτυα βασισµένα στο IP- που παγιδεύεται  ταυτόχρονα από τους δέκτες. Αυτό 
αντιπαραβάλλεται  µε  την παρούσα κοινή πρακτική της βιοµηχανίας για την  αποστολή των 
διπλών ρευµάτων στοιχείων σε κάθε χρήστη.  Το Multicasting µειώνει την κυκλοφορία και 
επιτρέπει τις εξελικτικές δικτυωµένες εφαρµογές πολυµέσων. 
Netcaster 
     Το Netcaster (www.netscape.com),  ένα συστατικό του Νetscape Communicator και 
επιτρέπει  σε έναν χρήστη Ιστού  να κάνει τις επιλεγµένες εκ των προτέρων ιστοσελίδες  ένα 
αναπόσπαστο τµήµα του υπολογιστή του  , οι οποίες θα  ενηµερώνονται αυτόµατα. Το 
αποκαλούµενο κανάλι   περιλαµβάνει: CNET, CNN, ειδήσεις Gartner, και Airius κ.λ.π. Ένας 
χρήστης µπορεί να ζητήσει τις προσαρµοσµένες ειδήσεις και τις αναπροσαρµογές 
περιεχοµένου σε ένα προετοιµασµένο πρόγραµµα. Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία ώθησης  
η ενηµέρωση εµφανίζεται στο υπόβαθρο ενώ  συνεχίζεται κάποια άλλη εργασία στον 
υπολογιστή. 
 
Rendezvous 
     Το TIB/Rendezvous της εταιρείας Τibco (www.tibco.com)   είναι  η υποδοµή µηνύµατος 
για τα προϊόντα TIBnet, τα οποία αποτελούν τα τµήµατα λογισµικού που χρησιµοποιούνται 
για να δοµήσουν  τα ικανοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης για το ∆ιαδίκτυο και intranets. Οι 
τεχνολογίες της Tibco επιτρέπουν  ένα µήνυµα να φθάσει σε χιλιάδες χρήστες παρά να φθάσει 
το ίδιο µήνυµα πολλές φορές . Το Tibco υποστηρίζει ότι το µοντέλο έκδοσης/εγγραφής µπορεί 
να µειώσει την κυκλοφορία των  δικτύων µέχρι 50 τοις εκατό. 
    Η TIBCO προσφέρει το εργαλείο Rendezvous, για να δηµιουργήσει το λογισµικό που 
ενσωµατώνει την τεχνολογία ώθησης µέσα στις διανεµηµένες εφαρµογές. Το  Rendezvous 
µπορεί  επίσης να στείλει µηνύµατα µέσω του δικτύου µόνο µία φορά, αντίθετα από την από 
σηµείο σε σηµείο φιλοσοφία  των περισσότερων προϊόντων ώθησης. Το Rendezvous 
περιλαµβάνει APIs για την java  και ActiveX. 
    Η τεχνολογία TIB/Rendezvous συνδέει τις εφαρµογές σε ένα δίκτυο για τη διανοµή 
πληροφοριών και την ενσωµάτωση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε πραγµατικό χρόνο. 
Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιεί το σύστηµα δηµοσίευσης /εγγραφής , στο οποίο οι χρήστες 
µπορούν να προσωποποιήσουν το είδος πληροφοριών που παραλαµβάνεται µε τον 
προσδιορισµό του επιθυµητού είδους πληροφοριών , και οι  πληροφορίες αυτές  παραδίδονται 
έπειτα στο χρήστη αυτόµατα κάθε φορά που διατίθενται. Η τεχνολογία TIBCO επιτρέπει στις 
πολλαπλάσιες ξεχωριστές  εφαρµογές, τους ιστοχώρους, τις βάσεις δεδοµένων και άλλες  
πηγές  να ενσωµατωθούν  και να ρυθµιστούν σε πραγµατικό χρόνο µέσα σε ένα κοινό 
πλαίσιο. 
    Το TIB/Rendezvous  είναι ο ιδρυτής  του συστήµατος µηνύµατος ActiveEnterprise. 
Υποστηρίζει την δηµοσίευση/εγγραφή όσο και την ερώτηση/απάντηση  και διευκολύνει την 
εξατοµικευµένη παράδοση πληροφοριών.Το  TIB/Rendezvous χρησιµοποιεί  τα πρωτόκολλα  
του ∆ιαδικτύου για να προσφέρει µια σειρά  επιπέδων υπηρεσιών στην παράδοση των 
πληροφοριών και την εκτέλεση των συναλλαγών. Παρέχει την αποδοτική, αξιόπιστη 
παράδοση πληροφοριών και την υψηλή εξελιξιµότητα, και µπορεί να ενσωµατωθεί στο 
υπάρχον σύστηµα πληροφοριών µιας επιχείρησης.  
Datachannel 
     Tο DataChannel (www.datachannel.com) παρέχει τα πρώτα εργαλεία διοίκησης 
ενδοδικτύου που επιτρέπουν τους IS managers  να διαχειριστούν τα εξωτερικά κανάλια Ιστού 
και τις εσωτερικές πηγές πληροφοριών στον υπολογιστή. Τα προϊόντα περιλαµβάνουν τα 

http://www.netscape.com/
http://www.tibco.com/
http://www.datachannel.com/
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εργαλεία  διαχείρισης και παρουσίασης... " Το µοντέλο του client /server επεκτείνεται 
συνεχώς, αλλά ο µεγαλύτερος συγκεντρωµένος έλεγχος των εφαρµογών και το περιεχόµενο 
µπορούν να παρουσιάσουν τα νέα προβλήµατα στους managers καθώς επίσης και τις λύσεις 
στα παλαιά προβλήµατα. 
      Η DataChannel έχει  ένα προϊόν το DataChannel RIO, το οποίο χρησιµοποιεί την 
Extensible Markup ή για να επιταχύνει τη ροή των εταιρικών  πληροφοριών  που 
καταχωρούνται σε µια βάση δεδοµένων. Το προϊόν επιτρέπει στις πληροφορίες  να 
δηµοσιευθούν  στον Ιστό χωρίς  την ανάγκη για ένα Webmaster. Συγχρόνως, παρέχει τα 
εργαλεία που  διαχειρίζονται ποιος µπορεί να λάβει τις πληροφορίες. 
 
 F-SECURE 
Μια ακόµα εφαρµογή του Push Technology είναι σε τοπικά δίκτυα και συγκεκριµένα σε ένα 
Antivirus.Ο διαχειριστής του δικτύου δεν χρειάζεται να ενηµερώνει χειροκίνητα το πρόγραµµα 
σε κάθε τερµατικο.Αυτη την ενέργεια την αναλαµβάνει το ίδιο το Antivirus που ενσωµατώνει 
την τεχνολογία Push και που είναι εγκατεστηµένο στον διακοµιστη.Το πρόγραµµα αυτόµατα 
ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα αν υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις και αν ναι,τις 
«κατεβάζει» στο παρασκήνιο χρησιµοποιώντας το εύρος ζώνης που δεν χρησιµοποιείται από 
τις άλλες εφαρµογες.Ετσι ο διαχειριστής του συστήµατος είναι πάντα σίγουρος ότι έχει τις 
τελευταίες ενηµερώσεις χωρίς να χρειάζεται να ψάξει στο διαδικτυο.Μια εταιρία που 
ενσωµατώνει στα προϊόντα της αυτή τη µέθοδο είναι η F-secure. 

Συγκριτική παρουσίαση προϊόντων  

       Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες  ώθησης  στην αγορά. Κάθε τεχνολογία ώθησης έχει τη 
δύναµή της και µπορεί να ταιριάσει καλύτερα σε µια  ιδιαίτερη κατηγορία χρηστών. Το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  είναι ίσως ακόµα η καλύτερη τεχνολογία ώθησης για την παράδοση 
των χρονικά κρίσιµων πληροφοριών σε ένα συγκεκριµένο ακροατήριο. Τα σηµερινά 
συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  δεν είναι τόσο πλούσια όσο οι περισσότερες λύσεις 
ώθησης, αλλά το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Τα συστήµατα 
ώθησης δίνουν στους χρήστες περισσότερη εξουσία  πέρα από το περιεχόµενο που 
λαµβάνουν. Οι περισσότερες τεχνολογίες  ώθησης προσπαθούν να είναι ένα σοβαρότερο 
εργαλείο πληροφοριών που αλλάζει την εµφάνιση  και τη λειτουργία του τερµατικού σταθµού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένα εργαλεία της τεχνολογίας ώθησης και 
περιγράφονται εν συντοµία οι εργασίες επιτελoύν: 
 

       Εργασία                                           Κατάλληλο εργαλείο 

 

Λήψη καθηµερινών ειδήσεων                       BackWeb , PointCast 

Εκποµπή εταιρικών ειδήσεων                       BackWeb , PointCast 

Λήψη υλικού από ανταγωνιστικά                  BackWeb , PointCast 

Web sites. 

∆ιατήρηση εύρους ζώνης                             BackWeb , PointCast 

Λήψη ενηµέρωσης για τις τιµές                              

Των µετοχών.                                             BackWeb , PointCast 

Λήψη   εξειδικευµένης  εταιρικής                   Point Cast 

Πληροφόρησης.       

∆ιανοµή real-time πληροφοριών                   ΤΙBCO 

Εγγύηση διανοµής µηνυµάτων                     ΤΙBCO 

Προώθηση µηνυµάτων ανά  

Κατηγορία                                                 ΤΙBCO 
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Έλεγχος εύρους ζώνης                                BackWeb 

Έλεγχος της πρόσβασης των                       BackWeb 

 Πληροφοριών. 

Προσαρµογή της τελικής οθόνης                 BackWeb                                  

∆ιανοµή λογισµικού                                   Marimba Castanet 

       
 

Πώς µπορεί η ώθηση να συµβάλει στον εργασιακό χώρο;  
      Η υιοθέτηση της τεχνολογίας ώθησης είναι η επιτυχέστερη στα περιβάλλοντα όπου οι 
ωθηµένες πληροφορίες  δεν είναι δεµένες στα άκαµπτα σχεδιαγράµµατα πληροφοριών αλλά 
αντ' αυτού χρησιµοποιούνται  ως µηχανισµός για να παραδώσουν τις πληροφορίες µαζικά 
πέρα από το εταιρικό ενδοδίκτυο. 
     Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν αυτήν την περίοδο την ώθηση να διανείµουν τις 
πληροφορίες στους υπαλλήλους, όπως η αυτόµατη ενηµέρωση των επιχειρησιακών 
εγχειριδίων, των καταλόγων µερών και των πολιτικών. Όταν δένεται στις βάσεις δεδοµένων 
και τους υπολογισµούς µε λογιστικό φύλλο (spreadsheet), η τεχνολογία µπορεί αυτόµατα να 
ειδοποιήσει τους διευθυντές όταν αλλάζουν οι τάσεις στις πωλήσεις και τις υπηρεσίες. Τέτοιες 
πρακτικές επιχειρησιακές εφαρµογές µπορούν τελικά να είναι η πραγµατική ώθηση για µια 
ευρύτερη αποδοχή της τεχνολογίας ώθησης στην αγορά . 
 
Επίλογος 
     Με την εφαρµογή της τεχνολογίας ώθησης µπορούµε να σχεδιάσουµε και να 
εφαρµόσουµε τα φιλικά προς το χρήστη και αποτελεσµατικά συστήµατα παράδοσης 
πληροφοριών. Αυτά τα συστήµατα µπορούν να είναι αρκετά γενικά έτσι ώστε µπορούν να 
εφαρµοστούν σε άλλα περιβάλλοντα παρέχοντας ένα  λογικό ποσό εργασίας. ∆εδοµένου ότι ο 
Ιστός αυξάνεται στο µέγεθος και την πολυπλοκότητα, η σηµασία της νέας παράδοσης 
πληροφοριών όπως η τεχνολογία ώθησης αυξάνει. Η δραµατική αύξηση της κυκλοφορίας 
στοιχείων στο διαδίκτυο έχει καταστήσει την πρόσβαση πληροφοριών περιοδικά δύσκολη να 
επιτύχει. Η τεχνολογία ώθησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καταστήσει τις πληροφορίες 
πιο προσιτές για το χρήστη. Οι τεχνολογίες ώθησης θα αναπτυχθούν όταν το multicasting στο 
διαδίκτυο γίνεται κοινό. Αυτήν την περίοδο στηρίζονται στην πολλαπλάσια διαβίβαση των 
ίδιων στοιχείων. Εντούτοις, το multicasting  µπορεί να  τυποποιηθεί πλήρως.. 
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Pointcast http://www.pointcast.com 
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Wayfarer(Incisa) http://www.wayfarer.com 
http://www.pushconcepts.com/pushres.htm 
Τowards an Accesible Web by Applying PUSH Technology ,Tutula kapula,Isto Niemi ,Aarno 
Lehtola, VTT Information Technology http://www.vtt.fi/tte/ 
http://www.netscape.com 
 What is "Push Technology"? Kenneth W. Umbach, Ph.D., California Research Bureau CRB 
Note vol. 4 no. 6 
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