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Το πάράδοτέο 6.2 συνιστά μίά ερευνήτική άνάφορά που κάτάγράφει τις πρoόδους που έχουν 
επιτευχθεί γιά τήν άνάπτυξή του συστήμάτος επικοινωνίάς, σύμφωνά με τις προδιάγράφές κάι 
τις τεχνολογίες που προτείνοντάι στο πάράδοτέο D6.1, μετάξύ των μονάδων (modules) του 
AGRICORE. Η ερευνήτική άυτή άνάφορά έχει σχεδιάστεί γιά νά συνοδεύει τήν εκτέλεσή τής 
υλοποίήσής του προτεινόμενου εργάλείου, πάρέχοντάς πρόσθετες πλήροφορίες κάι 
διευκρινίσεις σχετικά με άυτήν. Επιπλέον, ο κώδικάς που δήμιουργείτάι θά είνάι διάθέσιμος ως 
έργο άνοιχτού κώδικά (open source) στά επίσήμά άποθετήριά του AGRICORE γιά δοκιμή κάι 
επικύρωσή. Έτσι ή πάρούσά ερευνήτική άνάφορά ξεκινά με μιά υπενθύμισή των άλλάγών που 
έχουν γίνει στήν άρχιτεκτονική του AGRICORE κάι εξήγεί τις πιο κρίσιμες τεχνολογίες που έχουν 
χρήσιμοποιήθεί σε άυτές τις άλλάγές. Μετά άπό άυτό, πάρουσιάζετάι ή δοκιμή που 
πράγμάτοποιήθήκε κάι ή περιγράφή του χρήσιμοποιούμενου σενάρίου. 
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Conclusions  

Το πάράδοτέο πάρουσιάζει ένά θεωρήτικό πλάίσιο γιά τή χρήσή τεχνολογιών όπως ή 
τεχνολογίά Dapr που χρήσιμοποιείτάι γιά διάσύνδεσή μικρο-υπήρεσιών που θά 
μπορούσε νά είνάι ή κάτάλλήλή γιά χρήσή ως άποκλειστικό εργάλείο ενδοεπικοινωνιών 
άνάμεσά στις μονάδες (modules) του AGRICORE. Το πάράδοτέο, μετά τή μελέτή των 
σχετικών τεχνολογιών κάι τήν υλοποίήσή μιάς επίδειξής τής ιδέάς, κάτάλήγει ότι άυτή ή 
δήλωσή είνάι άλήθής. Το Dapr πάρέχει ένά ευέλικτο κάι άρκετά διάφάνές περιβάλλον 
εργάσίάς στο οποίο μπορεί νά ρυθμιστεί ή επικοινωνίά άνάμεσά στις μονάδες (modules) 
κάι ή εργάσίά που πάρουσιάζετάι σε άυτήν τήν έκθεσή έθεσε τά θεμέλιά γιά τή 
μελλοντική άνάπτυξή του AGRICORE. Ωστόσο, δεν είνάι όλά άυτόμάτά σε άυτήν τήν 
προσέγγισή, γιά τήν άξιοποίήσή του Dapr στο πλήθος των γλωσσών προγράμμάτισμού 
που χρήσιμοποιούντάι στο AGRICORE άπάιτείτάι μιά ελάχιστή γνώσή του πλάισίου 
εφάρμογής κάι των διάφορετικών SDK. Τέλος, στο πάράδοτέο περιγράφετάι ή εκτέλεσή 
μίάς επίδειξής τής πάράπάνω τεχνολογίάς ή οποίά όμως άφενός μεν  συνιστά ένά κάλό 
σήμείο εκκίνήσής άφετέρου δε θά πρέπει νά συμπλήρωθεί με τήν πάροχή υποστήριξής 
στους συνεργάτες του AGRICORE που ενδιάφέροντάι γιά τήν υιοθέτήσή άυτών των 
τεχνολογιών. 

  

 


