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Γενικό πλαίζιο

H παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εθπνλήζεθε ζην CERN, ην κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό θέληξν Φπζηθήο
απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θόζκν. Δθεί γίλνληαη πεηξάκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Φπζηθήο Σηνηρεησδώλ Σσκαηηδίσλ
ή δηαθνξεηηθά, ηεο Φπζηθήο Υςειώλ Δλεξγεηώλ. Ο ηνκέαο απηόο, όπσο πξνδίδεη ην όλνκά ηνπ, κειεηά ηα
ζηνηρεηώδε ζσκαηίδηα πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ ύιε θαζώο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά (αθηηλνβνιία) θαη ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο. Τα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ, ζε
γεληθέο γξακκέο, σο εμήο: αθνύ επηηαρπλζνύλ αξθεηά δύν δέζκεο ζσκαηηδίσλ ζε αληίζεηεο κεηαμύ ηνπο
θαηεπζύλζεηο κέζα ζε έλαλ επηηαρπληή ηνπ νξγαληζκνύ, ηόηε απηέο ζπγθξνύνληαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ
επηηαρπληή απηνύ (πεξηνρή όπνπ βξίζθεηαη έλα πείξακα). Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζύγθξνπζεο είλαη
άιινπ ηύπνπ ζσκαηίδηα, ηα νπνία «αλαγλσξίδνληαη» από εηδηθέο δηαηάμεηο, ηνπο αληρλεπηέο ζσκαηηδίσλ,
ζην ζεκείν ηεο ζύγθξνπζεο. Έηζη, από απηά ηα πεηξάκαηα κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ άγλσζηα σο ηώξα
ζσκαηίδηα αιιά θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ήδε γλσζηώλ ζσκαηηδίσλ.
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Απαιηήζεις

Σθνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηεο δηεπαθήο κηαο εθαξκνγήο
κε ηνπο ρξήζηεο (User Interface). Η εθαξκνγή απηή νλνκάδεηαη CESAR θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο
πεηξακαηηθνύο θπζηθνύο ηνπ CERN κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο δέζκεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζε έλα ηκήκα
(Βόξεην Τκήκα) ελόο από ηνπο επηηαρπληέο ηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ (νλόκαηη SPS). Τν ηκήκα ηνπ
ειέγρνπ είλαη ε πεξηνρή ηεο δέζκεο αθξηβώο πξηλ από ηελ ηνπνζεζία θάπνησλ πεηξακάησλ. Τνλ έιεγρν
θάλνπλ νη πεηξακαηηθνί θπζηθνί πξηλ εθπνλήζνπλ δηάθνξα πεηξάκαηα, ώζηε λα θαζνξίζνπλ ηηο
επηζπκεηέο ηδηόηεηεο ησλ δεζκώλ ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ (γηα παξάδεηγκα, ηί είδνπο
ζσκαηίδηα ζέινπλ λα έρνπλ ζε θάζε ζεκείν, ηελ ελέξγεηα θαη θαηεύζπλζε ηεο δέζκεο θιπ).
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δέζκεο ππάξρεη έλα ζύζηεκα ειέγρνπ (control system), ην νπνίν αθνινπζεί
αξρηηεθηνληθή 3 επηπέδσλ:
Α. Σην θαηώηεξν επίπεδν (επίπεδν “Resource Tier”), έρνπκε ηελ δέζκε ησλ ζσκαηηδίσλ (beam line).
Καηά κήθνο απηήο, βξίζθεηαη εμνπιηζκόο (εηδηθά κεραλήκαηα), όπσο καγλήηεο (magnets),
θαηεπζπληήξεο (collimators), αληρλεπηέο ζσκαηηδίσλ (detectors) θ.α. Υπάξρνπλ πεξίπνπ 20 είδε
κεραλεκάησλ.
Β. Σην κεζαίν επίπεδν (επίπεδν “Middle Tier”), έρνπκε ηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο, δύν J2EE (Java 2
Enterprise Edition) servers, πνπ ηξέρνπλ ζε δύν UNIX servers.

Γ. Σην αλώηαην επίπεδν (επίπεδν “Presentation Tier”), βξίζθνληαη νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο (consoles),
πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηo θέληξν ειέγρνπ ηνπ CERN θαη ζηνπο ρώξνπο ησλ πεηξακάησλ.
Δκείο αζρνιεζήθακε απνθιεηζηηθά κε ην αλώηεξν επίπεδν (“Presentation Tier”). Καη απηό δηόηη ε
εθαξκνγή CESAR, κε ηελ νπνία αζρνιεζήθακε είλαη κηα client-side εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζηνπο
ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηώλ (θπζηθώλ) θαη απνζθνπεί, εθηόο ησλ άιισλ, ζηελ δηεπαθή ηνπ control system
κε απηνύο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα από ηελ εθαξκνγή CESAR, νη πεηξακαηηθνί θπζηθνί ηνπ νξγαληζκνύ κπνξνύλ
λα έρνπλ ηελ επνπηεία ησλ δηαθόξσλ κεραλεκάησλ ηεο δέζκεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζύζηεκα θάλεη
δηάθνξεο κεηξήζεηο πάλσ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ εμνπιηζκνύ (π.ρ. ην ξεύκα ελόο καγλήηε) θαη ην CESAR
παξνπζηάδεη κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, πεξηγξάθεη θαη απεηθνλίδεη θαη ηελ
θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα κεραλήκαηα απηά (π.ρ. θαηάζηαζε ζθάικαηνο, πξνεηδνπνίεζεο
θιπ), ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλόλεο. Αθόκα, νη ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αιιάδνπλ ηηο
παξακέηξνπο ηνπ εμνπιηζκνύ.
Δπηπξνζζέησο, ζην CESAR ππάξρνπλ θαη ηα ιεγόκελα αξρεία δέζκεο. Απηά είλαη αξρεία κε
απνζεθεπκέλεο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γηα νιόθιεξν ηνλ εμνπιηζκό κηαο δέζκεο. Έηζη, νη ρξήζηεο
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα αξρεία δέζκεο.
Τέινο, ην πξόγξακκά καο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα αλά ρξήζηε θαη λα είλαη
ζηαζεξό αιιά θαη θηιηθό θαη θαηαλνεηό πξνο ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη δελ είλαη ηερλνινγηθά ή
επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνη ώζηε λα θαηαιάβνπλ πεξίπινθεο πξνγξακκαηηζηηθέο ή θπζηθέο έλλνηεο.
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Αρτιηεκηονική Στεδίαζη

Η εξγαζία καο επηθεληξώζεθε ζην επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο – δηεπαθήο κε ηνπο ρξήζηεο (User
Interface), όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζακε αξθεηό ππάξρνληα θώδηθα ζηα
πιαίζηα ηνπ project CESAR, πνπ καο πξνζέθεξε έηνηκν API (Application Programming Interface),
δειαδή, κεζόδνπο ρακεινύ επηπέδνπ ειέγρνπ (handlers), όπσο απηέο πνπ αιιάδνπλ ηηο παξακέηξνπο
ζηνλ πξαγκαηηθό εμνπιηζκό (hardware) ή πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα αξρεία δεζκώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα
ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ (server). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζακε εξγαιεία γξαθηθήο απεηθόληζεο (GUI
- Graphical User Interface) πνπ είραλ αλαπηπρζεί από ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο Λνγηζκηθνύ ηνπ ίδηνπ
πξνγξάκκαηνο (CESAR). Τέινο, αξθεηή γλώζε εμήρζε από πξνεγνύκελα releases ηνπ CESAR αιιά θαη
από Φπζηθνύο θαη Πξνγξακκαηηζηέο ηνπ νξγαληζκνύ.
Η εξγαζία κνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο ηνκείο (ή αιιηώο ππνζπζηήκαηα):
α) Σρεδίαζε ηνπ framework (γεληθό interface) ηεο εθαξκνγήο,
β) Παξνπζίαζε θαη δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ κηαο δέζκεο θαη:
γ) Παξνπζίαζε θαη δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ κηαο δέζκεο.
Τν (α) - framework απνηειεί ηελ γεληθή όςε ηεο εθαξκνγήο (interface). Δίλαη, δειαδή, ην θεληξηθό
παξάζπξν κε ηα δηάθνξα menus θαη toolbars κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο δηάθνξεο
ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο, είλαη νξγαλσκέλν ζε workspaces (tabs), έλα γηα θάζε δέζκε. Έηζη,
έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα δνπιεύεη ηαπηόρξνλα θαη αλεμάξηεηα ζε δηάθνξεο δέζκεο. Αθόκα,

ππνζηεξίδνληαη δηαθόξσλ εηδώλ ρξήζηεο θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο έρεη θαη δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα. Τα
είδε ησλ ρξεζηώλ είλαη ηέζζεξα (Guest, Beam Parasitic User, Beam Main User θαη Super User). Τέινο,
ζεκαληηθό είλαη ην logging output πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, πνπ ηνπο πιεξνθνξεί
γηα δηάθνξα ζπκβάληα θαηά ηνλ θύθιν δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Τν (β) – Καηάζηαζε Δμνπιηζκνύ είλαη δηάθνξα panels (όζα θαη ηα είδε ηνπ εμνπιηζκνύ δειαδή πεξίπνπ
20), ηα νπνία δείρλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο δέζκεο (κεραλήκαηα). Η
θαηάζηαζε θαίλεηαη κε ρξώκαηα (θόθθηλν γηα error, πνξηνθαιί γηα warning θιπ), κε ηηκέο ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη κε κελύκαηα ζθαικάησλ. Η αλαλέσζε ησλ panels γίλεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
(monitoring). Ο επεξεαζκόο ηεο θαηάζηαζεο γίλεηαη κε ηελ αιιαγή δηαθόξσλ παξακέηξσλ απεπζείαο
ζηνλ εμνπιηζκό.
Τν (γ) – Αξρεία Γέζκεο είλαη δηάθνξα panels κε ηα αξρεία ελόο πεηξάκαηνο, δειαδή δηακνξθώζεηο ηεο
δέζκεο (ζύλνιν ηηκώλ γηα ηνλ εμνπιηζκό, νξκή δέζκεο, πεξηγξαθή θιπ). Παξέρνληαη επίζεο, νη εμήο
ελέξγεηεο πάλσ ζηα αξρεία: δεκηνπξγία, αληηγξαθή, πξνεζθόπηζε, ηξνπνπνίεζε, ζύγθξηζε, δηαγξαθή,
επαλαθνξά, θόξησζε ζηελ δέζκε θ.α.
Τα (β), (γ) αλαπηύρζεθαλ αλεμάξηεηα από ην framework ηεο εθαξκνγήο (α), αιιά πξνζηέζεθαλ ζε απηό
σο modules. Η ηδέα λα έρνπκε έλα framework θαη λα κπνξνύκε, πξνγξακκαηηζηηθά, λα πξνζζαθαηξνύκε
modules είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα
ζέινπκε, κειινληηθά, λα πξνζζέζνπκε λέεο ιεηηνπξγίεο ζηελ εθαξκνγή καο ή λα αθαηξέζνπκε
ππάξρνπζεο πνπ δελ είλαη πιένλ ρξήζηκεο. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη εύθνια από ηνπο
πξνγξακκαηηζηέο ηνπ νξγαληζκνύ θαη λα ηνπο δίλνληαη ηαπηόρξνλα θαη νδεγίεο γηα ην πώο ζα ηηο
πξαγκαηνπνηήζνπλ.
Αθόκα, ην framework ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα κπνξεί λα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν (reusable). Έηζη,
αλ θάπνην group ηνπ CERN ζέιεη λα αλαπηύμεη κηα εθαξκνγή κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά όπσο απηά
ηνπ CESAR, λα κπνξεί εύθνια λα ην θάλεη βαζηδόκελν ζην δηθό καο framework. Θέινπκε δειαδή λα
θξαηάκε ην framework αθεξεκέλν (abstract) θαη λα ην δηακνξθώλνπκε εμσηεξηθά ζύκθσλα κε ηελ
εθαξκνγή πνπ ζέινπκε λα αλαπηύμνπκε. Απηό θάλακε θαη εκείο από έλα 4ν ππνζύζηεκα (εθηόο ησλ
ηξηώλ πνπ αλαθέξακε – “framework”, “θαηάζηαζε εμνπιηζκνύ” θαη “αξρεία δέζκεο”), ην νπνίν
νλνκάζακε “launcher”. Σε απηό ην ππνζύζηεκα, δηακνξθώλνπκε ην framework, έηζη ώζηε λα απνθηήζεη
ηα CESAR ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη εθθηλνύκε ηελ εθαξκνγή καο. Δπίζεο, θαη πάιη γηα ιόγνπο
ζπληήξεζεο, ζην launcher δηακνξθώλνπκε θαη ηα modules (“θαηάζηαζε εμνπιηζκνύ” θαη “αξρεία
δέζκεο”), δίλνληαο δηάθνξεο ηηκέο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία. Τα πεδία απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ
αιιάδνπλ ζρεηηθά ζπρλά θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ή αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ζην θνληηλό κέιινλ.
Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηα πεδία κπνξεί λα είλαη νη ηίηινη ησλ δηαθόξσλ panels ησλ 2 modules, ε πεξηγξαθή
ηνπο (έρεη επηιεγεί λα εκθαλίδεηαη σο tooltip ζηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πνπ ζα ηα εκθαλίδνπλ ζηελ
εθαξκνγή καο) θ.α.
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Υλοποίηζη

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζηάληαξ θαη κνληέξλα
πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία, όπσο ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java, ην Spring Framework, ε γιώζζα
XML, ην SwingX θαη ην Eclipse.

Η Java επηιέρηεθε θαζώο είλαη ε γιώζζα ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ην CESAR.
Καη απηό ιόγσ ησλ κεγάισλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη ζε δηεπαθή κε ην ρξήζηε (User Interface) θαζώο θαη
ιόγσ ηνπ όηη πξνηηκάηαη από ηελ θνηλόηεηα ηεο Φπζηθήο γηα εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν
εμνπιηζκνύ.
To Spring είλαη κηα open-source πιαηθόξκα αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ (application framework) γξακκέλε ζε
γιώζζα Java, πνπ βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθηθή γιώζζα XML θαη καο βνεζά ζηελ νξγάλσζε ησλ
αληηθεηκέλσλ ησλ εθαξκνγώλ καο. Τα πεδία εθαξκνγήο ηνπ Spring είλαη πάξα πνιιά (Web, βάζεηο
δεδνκέλσλ θ.α.). Δκείο ην ρξεζηκνπνηήζακε σο δηακόξθσζε ηνπ framework (GUI εθαξκνγή) ζην
ππνζύζηεκα launcher. Τν Spring είλαη έλα εξγαιείν πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα Dependency Injection
(πεξίπησζε ηνπ ζρεδηαζηηθνύ κνξθήκαηνο Inversion of Control). Ωο εθ ηνύηνπ, έλα από ηα κεγαιύηεξα
πιενλεθηήκαηα πνπ καο πξνζέθεξε είλαη λα δηακνξθώλνπκε ην framework, ρσξίο ν θώδηθαο απηνύ λα
εμαξηάηαη από ην API ηνπ Spring (ην framework είλαη θαζαξόο θώδηθαο Java). Έηζη, κπνξνύκε αλά πάζα
ζηηγκή λα επηιέμνπκε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν δηακόξθσζεο γηα ηελ εθαξκνγή καο, ρξεζηκνπνηώληαο ή
όρη θάπνην άιιν εξγαιείν. Η αλεμαξηεζία ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο καο από εξγαιεία ηεο αγνξάο πνπ
αιιάδνπλ ζπλερώο ή θακηά θνξά, μεπεξληόληαη θαη αληηθαζίζηαληαη από θαιύηεξα, ζεσξήζεθε πνιύ
ζεκαληηθή γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνύ καο.
Τν SwingX είλαη έλα open-source εξγαιείν πνπ παξέρεη GUI ζηνηρεία (πίλαθεο, θνπκπηά, panels θιπ), ηα
νπνία επεθηείλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηνπ Swing ηεο Java. Οη θιάζεηο, δειαδή,
ηνπ εξγαιείνπ είλαη, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ππνθιάζεηο ηνπ Swing. Τν ζρήκα απηό είλαη ηδηαίηεξα
βνιηθό, θαζώο αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζέινπκε λα απαιιαγνύκε ζην κέιινλ από ην SwingX, ην κόλν
πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο θιάζεηο ηνπ SwingX κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Swing
(θαη ελδερνκέλσο λα θάλνπκε θαη θάπνηεο άιιεο κηθξέο αιιαγέο ζηνλ θώδηθά καο).
Τέινο, ην Eclipse είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν κέζν αλάπηπμεο εθαξκνγώλ IDE (Integrated Development
Environment), πνπ πξνζθέξεη κεγάιν αξηζκό από δπλαηόηεηεο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή.
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Σημανηικά ζημεία

Όπσο δηαπηζηώζεθε, δώζακε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ επθνιία ζπληήξεζεο ηεο εθαξκνγήο καο. Καη απηό
γηαηί ε ζπληήξεζε θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θύθινπ δσήο θάζε Έξγνπ Πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο,
θάλακε έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θπξίσο κε ρξήζε Unit Testing θαη αθόκα,
ηεθκεξηώζακε ηνλ θώδηθά καο κε εθηελή ρξήζε javadoc. Τέινο, πξνζέμακε ν ζρεδηαζκόο ηεο εθαξκνγήο
λα είλαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξνο θαη θαηαλνεηόο, ώζηε λα θαζίζηαηαη εύθνιε ε ηξνπνπνίεζε ηεο
εθαξκνγήο ζην κέιινλ.
Δπίζεο, εθαξκνγέο όπσο ε δηθή καο, πξέπεη λα είλαη θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε. Έηζη, δώζακε βάζε ζε
κηθξά πξάγκαηα, ηα νπνία όκσο θάλνπλ ηελ εθαξκνγή πνιύ εύρξεζηε πξνο ηνπο Φπζηθνύο. Δπίζεο,
έπξεπε ε εθαξκνγή καο λα κελ έρεη πνιιέο δηαθνξέο κε ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ηνπ CESAR ζην
επίπεδν ηεο εκθάληζεο θαη βαζηθήο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο. Καη ηέινο, βεβαησζήθακε όηη ε
εθαξκνγή καο είλαη αμηόπηζηε θαη ζηαζεξή ζηε ιεηηνπξγία ηεο.
Τέινο, θαηαθέξακε ε εθαξκνγή καο λα είλαη όζν πην απνδνηηθή γίλεηαη θπξίσο κε ηελ ρξήζε ηεο κλήκεο.
Απηό ήηαλ έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν, θαζώο ην CESAR κπνξεί λα ηξέρεη ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή επί κέξεο

θαη δελ πξέπεη λα «θαηαλαιώλεη» κλήκε ηνπ ππνινγηζηή γηα αλύπαξθηνπο ιόγνπο, δειαδή δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ δηαξξνέο κλήκεο (memory leaks).
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Μελλονηικές επεκηάζεις

Μειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο εθαξκνγήο καο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πνιιά άιια modules, πνπ έρνπλ ήδε
παξαρζεί από πξνγξακκαηηζηέο ηνπ CERN θαη ππήξραλ ζε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ηνπ CESAR.
Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζε κειινληηθά λα ππάξμεη έλα αθόκα θηιηθόηεξν θαη απινπζηεπκέλν πεξηβάιινλ
πξνο ηνλ ρξήζηε, δίλνληαο πεξηζζόηεξν έκθαζε ζηελ επνπηεία ησλ δηαθόξσλ δεζκώλ. Θα κπνξνύζε
δειαδή, ην CESAR λα έρεη γξαθήκαηα ηα νπνία λα καο δείρλνπλ κε αθξίβεηα ηελ γεσκεηξία πνπ έρεη κία
δέζκε ζην ρώξν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ θαη ηαπηόρξνλα ν ρξήζηεο λα κπνξεί, αιιάδνληαο δηάθνξεο
παξακέηξνπο ηνπ εμνπιηζκνύ, λα βιέπεη απηόκαηα ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζε απηήλ ηελ γεσκεηξία.

7

Σσμπεράζμαηα

Γεληθά, ε εξγαζία καο ζπλέβαιιε ζηελ παξαγσγή κηαο νινθιεξσκέλεο client-side εθαξκνγήο, κε ηελ
βνήζεηα ηεο νπνίαο νη ρξήζηεο (θπζηθνί ηνπ CERN) κπνξνύλ λα ειέγμνπλ εύθνια ηηο δέζκεο ησλ
ζσκαηηδίσλ ηνπ Βόξεηνπ Τκήκαηνο ηνπ επηηαρπληή SPS.
Τν πην ζεκαληηθό θαη επίπνλν θνκκάηη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο ηεο εθαξκνγήο
απηήο. Καη απηό δηόηη ην CESAR πξέπεη λα είλαη εύθνιν ζηελ ζπληήξεζή ηνπ. Σηε ζρεδίαζε καο
βνήζεζε πάξα πνιύ ην αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν θαη ην πξνγξακκαηηζηηθό εξγαιείν Spring.
Τέινο, ε Java αιιά θαη ην εξγαιείν SwingX καο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε ηελ εθαξκνγή καο
όζν ην δπλαηόλ πην εύρξεζηε γηα ηνλ ρξήζηε.

