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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι αρχιτεκτονικές “Service-oriented architectures” (SOAs) αναδεικνύονται ως οι 
επιλεγµένες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές για την δηµιουργία κατανεµηµένων 
συστηµάτων και για την εκτέλεση ολοκλήρωσης εφαρµογών εντός και εκτός των 
επιχειρησιακών ορίων. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και 
ανάλυση περιπτώσεων εφαρµογής αρχιτεκτονικών SOA, που υλοποιήθηκαν σε 
οργανισµούς και επιχειρήσεις, σε πραγµατικές συνθήκες και που δεν βασίστηκαν σε 
έτοιµες και ιδιόκτητες λύσεις κάποιων εταιριών αλλά σε ανοιχτά πρωτόκολλα και 
τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό περιγράφονται επτά τέτοιες περιπτώσεις που 
εφαρµόστηκαν τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δηµόσιους οργανισµούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εισαγωγή 
 

1.1 Από το µοντέλο διακοµιστή – πελάτη στις Web Services 
 
Καθώς το διαθέσιµο εύρος ζώνης αυξήθηκε και οι προσωπικοί υπολογιστές και τα 
workstations έγιναν ισχυρά, το µοντέλο πελάτη – διακοµιστή (client – server) 
ισχυροποιήθηκε. Λειτουργικότητα, που προηγουµένως ήταν διαθέσιµη σε µια 
µοναδική τοποθεσία (mainframe), άρχισε να κατανέµεται µεταξύ µερικών 
διακοµιστών (servers). Την ίδια στιγµή, οι επιχειρήσεις έγιναν περισσότερο 
αποκεντρωµένες και περισσότερο γεωγραφικά διασκορπισµένες και άρχισαν 
σταδιακά να βασίζονται στη πληροφορική τεχνολογία. Σαν αποτέλεσµα, διακοµιστές 
άρχισαν να εµφανίζονται σε πολλά σηµεία µέσα σε µια επιχείρηση. Εξαιτίας, όµως, 
των περιορισµών των αρχιτεκτονικών που βασίζονταν στο µοντέλο πελάτη – 
διακοµιστή, οι διακοµιστές αυτοί έγιναν «νησίδες πληροφορίας» (“information 
islands”) το οποίο σήµαινε ότι οι πελάτες µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε τους 
διακοµιστές, αλλά οι διακοµιστές δεν µπορούσαν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Το 
γεγονός αυτό περιόριζε την ικανότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και εισήγαγε 
σηµαντικές αναποτελεσµατικότητες στην συνολική λειτουργία της επιχείρησης. 
 Όταν εµφανίστηκε το ενδιάµεσο λογισµικό (middleware) και οι 
αρχιτεκτονικές τριών επιπέδων (3-tier) επιλύθηκαν δύο ζητήµατα. Καταρχήν, µε τον 
διαχωρισµό του επιπέδου της λογικής της εφαρµογής (application logic layer) από το 
επίπεδο διαχείρισης των πόρων (resource management layer), η προκύπτουσα 
αρχιτεκτονική έγινε πιο ευέλικτη. ∆εύτερον, το ενδιάµεσο λογισµικό λειτούργησε 
σαν ένας µηχανισµός για την ολοκλήρωση διαφορετικών διακοµιστών. Οι 
αρχιτεκτονικές 3-tier διευκολύνουν την ολοκλήρωση υπηρεσιών. Η λειτουργικότητα 
που προκύπτει από αυτή την ολοκλήρωση µπορεί στη συνέχεια να εκτεθεί σαν µία 
ακόµα υπηρεσία, η οποία µπορεί µε τη σειρά της να ολοκληρωθεί για να σχηµατίσει 
υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Το µειονέκτηµα σε αυτή τη προσέγγιση ήταν ότι η 
ολοκλήρωση δεν αφορούσε µόνο διακοµιστές αλλά και γενικές υπηρεσίες που 
δηµιουργούταν µε τη λογική αυτή. Όσο η ολοκλήρωση των υπηρεσιών 
πραγµατοποιούταν εντός µίας πλατφόρµας ενδιάµεσου λογισµικού, δεν εµφανιζόταν 
σηµαντικά προβλήµατα. Όταν όµως ήταν αναγκαία η ολοκλήρωση υπηρεσιών που 
παρέχονταν από διαφορετικές πλατφόρµες ενδιάµεσου λογισµικού, δεν υπήρχε 
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σχεδόν καµιά υποδοµή που να µπορούσε να βοηθήσει στη µείωση της ετερογένειας 
και στη τυποποίηση των διασυνδέσεων (interfaces) και των αλληλεπιδράσεων 
(interactions) µεταξύ των συστηµάτων. 
 Συνεπώς, ενώ οι αρχιτεκτονικές 3-tier παρείχαν τα µέσα για τη γεφύρωση των 
«νησίδων πληροφορίας» που είχαν εµφανιστεί από την αύξηση των συστηµάτων 
πελάτη – διακοµιστή, δεν υπήρχε κάποιος γενικός τρόπος για τη γεφύρωση των 
αρχιτεκτονικών 3-tier. Για την αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής εµφανίστηκαν οι 
πλατφόρµες EAI (Enterprise Application Integration). Αν και όλα τα συστήµατα 
ενδιάµεσου λογισµικού σχετίζονται µε την ολοκλήρωση, ο όρος EAI χρησιµοποιείται 
συγκεκριµένα για την αναφορά σε συστήµατα λογισµικού που διευκολύνουν την 
ολοκλήρωση ετερογενών και coarse-grained εφαρµογών όπως συστήµατα ERP 
(Enterprise Resource Planning) και CRM (Customer Relationship Management).  
 Όλες οι τεχνολογίες οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά καιρούς για την δηµιουργία 
κατανεµηµένων εφαρµογών και για την ολοκλήρωση EAI, αποδείχθηκαν 
επιτυχηµένες στο να αντιµετωπίσουν αρκετά προβλήµατα που προέκυπταν κατά την 
ολοκλήρωση των εφαρµογών. Η επιτυχία τους αυτή όµως περιοριζόταν σε 
συγκεκριµένες συνθήκες όπως οµοιογένεια στις πλατφόρµες ενδιάµεσου λογισµικού, 
εφαρµογή µόνο σε τοπικά δίκτυα κ.α.. Η πραγµατική ολοκλήρωση των εφαρµογών 
απαιτεί εργαλεία τα οποία να πηγαίνουν ένα βήµα µπροστά αυτό που πέτυχαν τα 
παραδοσιακά συστήµατα ενδιάµεσου λογισµικού και οι πλατφόρµες EAI. Το βήµα 
αυτό αναµένεται να  πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια των Web Services και των 
τεχνολογιών που σχετίζονται µε αυτές [2]. 

Η συµβολή των Web Services στη προσπάθεια υπερκέρασης των περιορισµών 
των παραδοσιακών συστηµάτων ενδιάµεσου λογισµικού περιλαµβάνει τρία κύρια 
πεδία: τις αρχιτεκτονικές SOA (Service-Oriented Architectures), τον επανασχεδιασµό 
των πρωτοκόλλων ενδιάµεσου λογισµικού (middleware protocols) και την 
τυποποίηση (standardization) [2]. 
 

1.2 Web Services 
 

Οι διαφορές των Web Services και των παραδοσιακών λύσεων EAI έχουν 
τρεις πτυχές [37]. Καταρχήν, οι δεύτερες συνδέουν υπάρχουσες, µονολιθικές 
εφαρµογές σε µια κοινή υποδοµή, ενώ οι Web Services είναι σχεδιασµένες να 
λαµβάνουν υπόψη και να χρησιµοποιούν µικρότερη και πιο modular λειτουργικότητα 
η οποία µπορεί να ενωθεί και να ξανά συναρµολογηθεί σε δυναµικές διαδικασίες. 
∆εύτερον, οι περισσότερες EAI τεχνολογίες είναι σχεδιασµένες να σχηµατίζουν 
συγκεκριµένες, προκαθορισµένες συνδέσεις, ενώ οι Web Services επιτρέπουν “open-
ended” και “one-to-many” συνδέσεις. Τέλος, το µοντέλο «όλα ή τίποτα» των EAI 
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λύσεων απαιτεί σηµαντική δέσµευση στρατηγικής και πόρων, ενώ οι Web Services 
µπορούν να αναπτυχθούν µε αυξανόµενο κόστος και προσπάθεια.  
 
1.2.1. Ορισµός των Web Services 

Ο όρος των Web Services χρησιµοποιείται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Η 
υπόσχεση των Web Services είναι να επιτρέψουν ένα κατανεµηµένο περιβάλλον, στο 
οποίο ένας αριθµός εφαρµογών ή στοιχεία (components) των εφαρµογών αυτών, να 
µπορούν να αλληλεπιδρούν οµαλά µέσα και µεταξύ οργανισµών µε ένα τρόπο 
ανεξάρτητο από υπολογιστικές πλατφόρµες και γλώσσες προγραµµατισµού [12]. ∆ύο 
από τους πρώτους ορισµούς που χρησιµοποιήθηκαν για τη περιγραφή τους δόθηκαν 
από το Stencil Group και από το UDDI Consortium, οι οποίοι χαρακτηρίζουν 
αντίστοιχα τις Web services ως «loosely coupled, επαναχρησιµοποιούµενα συστατικά 
στοιχεία (components) λογισµικού που σηµασιολογικά ενθυλακώνουν διακριτή 
λειτουργικότητα, είναι κατανεµηµένα και είναι προγραµµατιστικά προσπελάσιµα 
µέσω τυποποιηµένων πρωτοκόλλων του ∆ιαδικτύου» [37] και ως «self-contained, 
modular επιχειρησιακές εφαρµογές που έχουν ανοιχτές, προσανατολισµένες προς το 
∆ιαδίκτυο, βασισµένες σε πρότυπα (standards) διασυνδέσεις» [38]. 

Σήµερα η οµάδα εργασίας του κονσόρτσιουµ W3C Web Services Architecture 
Working Group ορίζει τις Web services ως εξής: «Η Web service είναι ένα σύστηµα 
λογισµικού που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τη διαλειτουργική (interoperable) 
αλληλεπίδραση µεταξύ µηχανών µέσα σε ένα δίκτυο. Έχει µια διασύνδεση η οποία 
περιγράφεται σε µια µορφή επεξεργάσιµη από µηχανή (συγκεκριµένα WSDL). Άλλα 
συστήµατα αλληλεπιδρούν µε τη Web service µε ένα τρόπο που καθορίζεται από την 
περιγραφή της και µε τη χρήση µηνυµάτων SOAP τα οποία συνήθως µεταφέρονται 
χρησιµοποιώντας HTTP µε XML serialization σε συνεργασία µε άλλα πρότυπα που 
σχετίζονται µε τον Παγκόσµιο Ιστό [40]. 

Οι Alonso et al. [2] αντιµετωπίζουν τις Web Services σαν ένα τρόπο έκθεσης 
της λειτουργικότητας ενός πληροφοριακού συστήµατος, έτσι ώστε να γίνει διαθέσιµη 
η λειτουργικότητα αυτή µέσω τυποποιηµένων τεχνολογιών του Παγκοσµίου Ιστού. 
Θεωρούν συνεπώς ότι οι Web Services διευκολύνουν την ολοκλήρωση των εφαρµογών 
καθώς οι τυποποιηµένες τεχνολογίες µειώνουν την ετερογένεια. Επιπρόσθετα όµως, 
αντιλαµβάνονται ότι οι Web Services θα οδηγήσουν σε νέα υπολογιστικά 
παραδείγµατα και αρχιτεκτονικές και πιο συγκεκριµένα θα οδηγήσουν στη 
πραγµατοποίηση των αρχιτεκτονικών SOA (Service Oriented Architecture), οι οποίες 
αν και είναι γνωστές από το παρελθόν ποτέ δεν πραγµατοποιήθηκαν. 

Οι Web Services είναι δυνατόν να εφαρµοστούν σε πολλών ειδών 
κατανεµηµένα συστήµατα όπως σύγχρονα και ασύγχρονα συστήµατα µεταφοράς 
µηνυµάτων (messaging systems), κατανεµηµένα computational clusters, mobile-
networked systems, συστήµατα grid και επίσης σε οµότιµα περιβάλλοντα (peer-to-
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peer environments) [9]. Αυτό καθίσταται δυνατό λόγω της γενικής και επεκτάσιµης 
φύσης των πρωτοκόλλων που σχετίζονται µε τις Web Services. Τα πρωτόκολλα αυτά 
έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν: 

• Message orientation – Οι υπηρεσίες επικοινωνούν µεταξύ τους 
χρησιµοποιώντας δοµηµένα µηνύµατα 

• Protocol composability – Τα πρωτόκολλα είναι ανεξάρτητα αλλά και 
διαλειτουργικά, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε 
αυτόνοµα είτε σε συνδυασµό. 

• Autonomous services – Οι Web Services είναι αυτόνοµες οντότητες των 
οποίων η ανάπτυξη, deployment, η λειτουργία, η διαχείριση και η ασφάλεια 
ποικίλουν και είναι ανεξάρτητες από αυτές των καταναλωτών των υπηρεσιών.  

• Managed transparency – Όλες οι λεπτοµέρειες της υλοποίησης είναι κρυφές 
σε µια υπηρεσία και µόνο οι διασυνδέσεις της υπηρεσίας είναι ορατές. 

• Protocol-based integration – Οι εφαρµογές ενώνονται µέσω πρωτοκόλλων και 
όχι µε ιδιόκτητες λύσεις. 

[9] 
 
1.2.2. Πρότυπα (Standards) και Προδιαγραφές (Specifications) 

Αρχικά οι Web Services οριζόταν από τις ακόλουθες κύριες προδιαγραφές 
(specifications): Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Services Description 
Language (WSDL) και Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). Το 
SOAP ορίζει ένα πρωτόκολλο δηµιουργίας µηνυµάτων βασισµένο στην XML που 
έχει ως σκοπό να παρέχει διαλειτουργικότητα. Η WSDL είναι µια γλώσσα για τη 
περιγραφή των υπηρεσιών. Το UDDI εισάγει το µοντέλο της δηµοσίευσης και 
ανακάλυψης µιας υπηρεσίας µε ένα πιο συστηµατικό τρόπο. Η αρχική λοιπόν τριάδα 
των Web Services specifications παρέχει ανοιχτούς µηχανισµούς, βασισµένους στην  
XML, για την διαλειτουργικότητα των εφαρµογών, τη περιγραφή των υπηρεσιών και 
την εύρεση των υπηρεσιών.   

Εταιρίες που παρουσιάζουν σηµαντική ενεργητικότητα στο τοµέα της 
ανάπτυξης των Web Services (π.χ. BEA, IBM, Microsoft) έχουν αναπτύξει πολλές 
WS-specifications σε συνεργασία µε µικρότερες επιχειρήσεις και βιοµηχανικές 
κοινοπραξίες (π.χ. Organisation for the Advanced of Structured Information 
Standards, OASIS). Οι εταιρίες αυτές πιστεύουν ότι θα επιτύχουν καλύτερα τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα µε την αυτόνοµη ανάπτυξη ολοκληρωµένων προδιαγραφών 
και την µετέπειτα προσπάθεια τυποποίησης (standardization) τους µέσω ενός 
οργανισµού [39]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µερικές από τις προδιαγραφές να 
επικαλύπτονται και να παρουσιάζουν προβλήµατα διαλειτουργικότητας, αν και 
πραγµατοποιούνται προσπάθειες ενοποίησης τους. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούν 
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το WS-Eventing που δηµοσιεύτηκε από τη Microsoft και το WS-Notification που 
δηµοσιεύτηκε από την IBM, τα οποία αποσκοπούσαν στη ανάπτυξη των event-based 
Web Services [39]. Η κατάληξη της εικόνας αυτής είναι η ύπαρξη πολλών προτύπων, 
η οποία είναι ανάλογη µε τη πλήρη απουσία προτύπων [2]. 

Για να καταστεί δυνατή η υπερκέραση του βασικού πλαισίου («περιγραφή, 
δηµοσιοποίηση, αλληλεπίδραση») όπως αυτή περιγράφεται από τα SOAP, WSDL, 
UDDI, απαιτούνται µηχανισµοί για τη σύνθεση των υπηρεσιών και πρωτόκολλα για 
τη ποιότητα των υπηρεσιών [13]. Πολλές προδιαγραφές έχουν προταθεί στις περιοχές 
αυτές αλλά οι πιο αξιοσηµείωτες είναι η Business Process Execution Language for 
Web Services (BPEL4WS) για τη σύνθεση των υπηρεσιών, η Web Services 
coordination (WS-Coordination) και Web Services transactions (WS-Transactions) 
για να υποστηρίξουν την ισχυρή αλληλεπίδραση, Web Services Security (WS-
Security) και Web Services reliable messaging (WS-ReliableMessaging). Τέλος οι 
περιγραφικές ικανότητες του WSDL ενδυναµώνονται από το Web Services Policy 
Framework (WS-Policy), το οποίο επεκτείνει την WSDL µε το να επιτρέπει την 
ενσωµάτωση πληροφοριών ποιότητας (QoS) σε υπηρεσίες µε τη µορφή 
επαναχρησιµοποιούµενων «πολιτικών». 
  

1.3 Οι Αρχιτεκτονικές “Service-Oriented Architectures” 
 
1.3.1. Τι είναι η αρχιτεκτονική SOA 

Οι αρχιτεκτονικές “Service-oriented architectures” (SOAs) αναδεικνύονται ως 
οι επιλεγµένες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές για την δηµιουργία κατανεµηµένων 
συστηµάτων και για την εκτέλεση ολοκλήρωσης εφαρµογών εντός και εκτός των 
επιχειρησιακών ορίων [2]. Το όραµα των αρχιτεκτονικών SOA είναι να επιτρέπουν 
σε αυτόνοµους συνεταίρους να γνωστοποιούν τους όρους και τις δυνατότητες 
(capabilities) τους και να συµπλέκονται σε οµότιµες αλληλεπιδράσεις µε 
οποιουσδήποτε άλλους συνεταίρους και να επιτρέπουν το on demand υπολογιστικό 
µοντέλο µέσω της σύνθεσης και του outsourcing [5]. 

Η αρχιτεκτονική SOA είναι ένας λογικός τρόπος σχεδιασµού ενός 
συστήµατος λογισµικού µε σκοπό τη παροχή υπηρεσιών, είτε σε τελικούς χρήστες 
είτε σε άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι κατανεµηµένες σε ένα δίκτυο, µέσω 
δηµοσιευµένων και ανακαλύψιµων διασυνδέσεων [33].  Σύµφωνα µε τον Natis η 
αρχιτεκτονική SOA θα ήταν προτιµότερο να ονοµάζεται “interface-oriented 
architecture” γιατί είναι µια αρχιτεκτονική λογισµικού που ξεκινάει µε τη περιγραφή 
µιας διασύνδεσης (interface) και δηµιουργεί ολόκληρη την τοπολογία της εφαρµογής 
σαν µια τοπολογία διασυνδέσεων, εφαρµογών των διασυνδέσεων και κλήσεων των 
διασυνδέσεων [29]. 
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Αν και έννοιες όπως διασύνδεση υπηρεσίας, γλώσσα ορισµού διασύνδεσης 
IDL (Interface Description Language), κατάλογος υπηρεσιών εισήχθησαν από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, µε τη περιγραφή της αποµακρυσµένης κλήσης 
διαδικασιών RPC (Remote Procedure Call) από τους Birrell και Nelson [7], εντούτοις 
συνέχισαν να εµφανίζονται σε όλες σχεδόν τις µορφές των λύσεων ενδιάµεσου 
λογισµικού (middleware) και µάλιστα αποτελούν κύριο µέρος των Web Services [2]. 
Βέβαια όπως τονίζεται από τους Benatallah et al. [5], οι αρχιτεκτονικές SOA 
χαρακτηρίζονται από δύο τάσεις οι οποίες δεν υπήρχαν στα παραδοσιακά συστήµατα 
ενδιάµεσου λογισµικού (middleware). Η πρώτη είναι, ότι όλες οι οντότητες που 
αλληλεπιδρούν θεωρούνται ότι είναι υπηρεσίες (services) ακόµα και όταν ζητούν και 
δεν παρέχουν υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα να επιτρέπεται η οµοιοµορφία στην 
specification language και στα πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης (interaction protocols). 
Η δεύτερη τάση είναι η ένταξη στη περιγραφή της υπηρεσίας εκτός από την 
διασύνδεση της υπηρεσίας και άλλων στοιχείων όπως τα επιχειρηµατικά πρωτόκολλα 
που υποστηρίζονται από την υπηρεσία ή και άλλες περιλήψεις (abstractions) όπως 
ασφάλεια  και πολιτικές συναλλαγών (transactions policies). 
 
1.3.2. Οι υπηρεσίες ως βασικό συστατικό των αρχιτεκτονικών SOA 

Σε µία αρχιτεκτονική επιχειρησιακών εφαρµογών η οποία είναι 
προσανατολισµένη προς τις υπηρεσίες (SOA) το βασικό στοιχείο είναι οι υπηρεσίες. 
Οι υπηρεσίες, όµως, είναι διαφορετικές από όλες τις άλλες µορφές modularity 
(modules, αντικείµενα, components) στο ότι αντιπροσωπεύουν ολοκληρωµένες 
επιχειρησιακές λειτουργίες και στο ότι σχεδιάζονται µε σκοπό να 
ξαναχρησιµοποιηθούν και να ενωθούν σε νέες συναλλαγές σε επιχειρηµατικό επίπεδο 
και όχι σαν ανεξάρτητα προγράµµατα ή εφαρµογές [33]. Μια πολύ σηµαντική 
διάσταση των υπηρεσιών είναι η σχέση τους µε τον πραγµατικό κόσµο αφού 
αναπτύσσονται κυρίως για να παρέχουν λειτουργικότητα στον πραγµατικό κόσµο 
[40]. Προορίζονται να αντιπροσωπεύουν αντιληπτές επιχειρησιακές λειτουργίες οι 
οποίες µπορούν να συνδεθούν σε νέους µεγαλύτερους σχηµατισµούς ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες των διαφόρων χρηστών και των διαφόρων καναλιών των πελατών 
[33]. 

Η υπηρεσία είναι βασικά ένα κοµµάτι λογισµικού (software module) το οποίο 
προσεγγίζεται µόνο µέσω της διασύνδεσής του και συνήθως µε τρόπο 
“request/replay” [29]. Η διασύνδεση µιας υπηρεσίας (service interface) ορίζει τα 
διαφορετικά είδη µηνυµάτων που η υπηρεσία στέλνει και δέχεται καθώς και τις 
µεθόδους ανταλλαγής µηνυµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν [40]. Οι 
διασυνδέσεις µπορούν να διακριθούν σε δηµοσιευµένες διασυνδέσεις (published 
interface) και σε δηµόσιες διασυνδέσεις (public interfaces). Οι πρώτες είναι µοναδικά 
αναγνωρίσιµες και γίνονται διαθέσιµες µέσω ενός καταχωρητή (registry) για να τις 
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ανακαλύψουν δυναµικά οι πελάτες. Από την άλλη οι δηµόσιες διασυνδέσεις είναι 
διαθέσιµες προς χρήση από τους πελάτες αλλά δεν είναι δηµοσιευµένες και συνεπώς 
είναι αναγκαία η στατική γνώση στο µέρος του πελάτη [14]. 

Η περιγραφή µιας υπηρεσίας (service description) περιέχει τις λεπτοµέρειες 
της διασύνδεσης και πιθανώς την αναµενόµενη συµπεριφορά της υπηρεσίας [40]. 
Συγκεκριµένα η περιγραφή χρησιµοποιείται για να δηµοσιοποιηθούν οι δυνατότητες 
(capabilities) της υπηρεσίας οι οποίες διατυπώνουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 
της, η διασύνδεση της υπηρεσίας, η συµπεριφορά της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της και η ποιότητα της υπηρεσίας (Quality of Service) που περιλαµβάνει 
σηµαντικά λειτουργικά και µη ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας όπως 
αξιοπιστία, ασφάλεια, επεκτασιµότητα, κόστος και διαθεσιµότητα [34]. Η 
δηµοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών σχετικά µε διαθέσιµες πληροφορίες παρέχει 
τον απαιτούµενο τρόπο για  την εξεύρεση, επιλογή, κλήση (binding) και σύνθεση των 
υπηρεσιών [34]. 

Η γνώση του είδους µιας δοµής δεδοµένων δεν είναι αρκετή για τη 
κατανόηση του σκοπού και του νοήµατος πίσω από τη χρήση της. Για παράδειγµα, οι 
µέθοδοι της κατάθεσης και της ανάληψης από έναν λογαριασµό συνήθως έχουν την 
ίδια type signature, αλλά µε διαφορετική συνέπεια. Οι συνέπειες των λειτουργιών 
αποτελούν τα semantics µιας λειτουργίας. Εκτός όµως από την αναµενόµενη 
συµπεριφορά µιας υπηρεσίας υπάρχουν και άλλες διαστάσεις των semantics όπως 
οποιαδήποτε πολιτική περιορισµών σε µια υπηρεσία, η σχέση µεταξύ του παρόχου 
και του καταναλωτή και ποια χαρακτηριστικά διαχείρισης σχετίζονται µε την 
υπηρεσία [40]. 
 
1.3.3. Extended Service-Oriented Architecture 

Η βασική αρχιτεκτονική SOA δεν είναι µια αρχιτεκτονική µόνο για τις 
υπηρεσίες, είναι µια σχέση τριών ειδών συµµετεχόντων µερών: του παρόχου της 
υπηρεσίας (service provider), του µέσου εύρεσης της υπηρεσίας (service discovery 
agency) και του πελάτη της υπηρεσίας (service requestor). Οι αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ τους περιλαµβάνουν τις λειτουργίες της δηµοσίευσης (publish), εύρεσης 
(discovery) και κλήσης (bind), όπως φαίνονται στο Σχήµα 1.1 [33]. 
 
Σχήµα 1.1 Βασική Αρχιτεκτονική Προσανατολισµένη προς τις Υπηρεσίες [33] 
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Η βασική αρχιτεκτονική SOA (publish, find, bind) αποτελεί τη βάση της 
πυραµίδας που περιγράφει την εκτεταµένη αρχιτεκτονική SOA όπως αυτή 
διαµορφώθηκε από τους Papazoglou και Georgakopoulos [34] και φαίνεται στο 
Σχήµα 1.2. Στο µεσαίο επίπεδο βρίσκεται το επίπεδο της σύνθεσης των υπηρεσιών 
(service composition layer) που περιλαµβάνει απαραίτητους παράγοντες και 
λειτουργικότητα για την συνένωση πολλαπλών υπηρεσιών σε µία σύνθετη υπηρεσία 
η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ως βασική υπηρεσία για περαιτέρω συνένωση 
µε άλλες υπηρεσίες είτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί  ως εφαρµογή / λύση από πελάτες 
υπηρεσιών (service clients). Από την άλλη στο επίπεδο διαχείρισης των υπηρεσιών 
(service management layer) που βρίσκεται στη κορυφή της πυραµίδας, η 
αρχιτεκτονική SOA παρέχει διαχειρίσιµες υπηρεσίες (managed services) µε σκοπό τη 
διαχείριση σηµαντικών εφαρµογών / λύσεων και συγκεκριµένων αγορών (markets). 
Πιο συγκεκριµένα η λειτουργικότητα της διαχείρισης εφαρµογών µπορεί να παρέχει 
λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία της απόδοσης των εφαρµογών αυτών ενώ η 
λειτουργικότητα της υποστήριξης ανοιχτών αγορών (marketplaces) υπηρεσιών 
µπορεί να παρέχει πιστοποίηση των υπηρεσιών και διασφάλιση ποιότητας, κατάταξη 
(rating) των υπηρεσιών, metrics των υπηρεσιών όπως ο αριθµός των πελατών της 
υπηρεσίας  και επιβολή των SLAs (Service Level Agreements). 

 
Σχήµα 1.2 Extended Service-Oriented Architecture [34] 
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1.3.4. Χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών SOA 

Οι αρχιτεκτονικές SOA, εκτός από τη δυναµική αναζήτηση και το καθορισµό 
ενός contract της διασύνδεσης της υπηρεσίας  έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Οι υπηρεσίες είναι self-contained και modular. 
• Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα (interoperability). 
• Οι υπηρεσίες είναι  loosely coupled. 
• Οι υπηρεσίες είναι  location-transparent. 
• Οι υπηρεσίες είναι σύνθετα modules, αποτελούµενα από στοιχεία 

(components).  
[14] 
 

Η διαλειτουργικότητα (interoperability) ορίζεται ως η ικανότητα των 
συστηµάτων και των µονάδων να παρέχουν υπηρεσίες  και να δέχονται υπηρεσίες 
από άλλα συστήµατα και µονάδες, επιτρέποντας τους να λειτουργούν 
αποτελεσµατικά µαζί. (Department of Defence in USA 
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/). 
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Η υπηρεσία, µετά την ενθυλάκωση της λειτουργικότητας της, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και να επαναχρησιµοποιηθεί από ένα ή περισσότερα συστήµατα που 
συµµετέχουν στην αρχιτεκτονική. Στόχος των αρχιτεκτονικών SOA είναι η επίτευξη 
επαναχρησιµοποίησης των υπηρεσιών σε:  

• Κατά το στάδιο της εκτέλεσης (run-time): Κάθε υπηρεσία αναπτύσσεται 
(deployed) σε αποκλειστικά ένα µέρος και καλείται από µακριά από οτιδήποτε 
πρέπει να τη χρησιµοποιήσει. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι 
αλλαγές στις υπηρεσίες χρειάζεται µόνο να πραγµατοποιούνται σε ένα 
µοναδικό µέρος.  

• Deployment time: Κάθε υπηρεσία δηµιουργείται µία φορά αλλά ξανά 
αναπτύσσεται (redeployed) τοπικά σε κάθε σύστηµα ή οµάδα συστηµάτων 
που πρέπει να το χρησιµοποιήσει. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι η 
αυξηµένη ευελιξία στην επίτευξη εκτελεστικών στόχων ή τροποποίηση της 
υπηρεσίας (perhaps according to geography).  

[25] 
 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου δηµιουργίας (development lifecycle)• µιας Web 
Service, ο προγραµµατιστής (ή κάποιο εργαλείο) µπορεί να χρησιµοποιήσει τις 
πληροφορίες που βρίσκονται στα registries για να δηµιουργήσει στατικά bindings σε 
υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, µια εφαρµογή µπορεί να ερευνήσει ένα 
registry για να λάβει περιγραφές υπηρεσίας και να δηµιουργήσει δυναµικά bindings 
σε υπηρεσίες [12]. 

Όπως αναφέρθηκε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας των 
αρχιτεκτονικών SOA είναι ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει είναι χαλαρά ενωµένες (loosely 
coupled) µεταξύ τους. Ο χαρακτηρισµός αυτός αν και χρησιµοποιείται κατά κόρον σε 
κάθε αναφορά που σχετίζεται µε τεχνολογίες που βασίζονται στις υπηρεσίες (service 
– oriented), πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιµο να γίνει µια µικρή ανάλυση σύµφωνα µε 
τους Keen et al. [25] σχετικά µε το πώς ο ορισµός αυτός εφαρµόζεται στη πράξη. Με 
τον όρο “loosely coupling services”, εννοείται η µείωση του αριθµού των πραγµάτων 
που ο κώδικας υλοποίησης του καταναλωτή (requester) και ο κώδικας υλοποίησης 
του παρόχου γνωρίζουν ο ένας για τον άλλον. Αν µία αλλαγή πραγµατοποιηθεί σε 
κάποιο σηµείο µιας υπηρεσίας που είναι “coupled”, τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί ο 
κώδικας υλοποίησης είτε του καταναλωτή είτε του παρόχου. Αν µία αλλαγή γίνει από 
οποιοδήποτε µέρος (καταναλωτή, πάροχο, ενδιάµεση υποδοµή) σε οποιοδήποτε 
σηµείο (aspect) µιας υπηρεσίας που είναι “decoupled”, τότε δεν είναι ανάγκη να 
γίνουν αλλαγές σε άλλα µέρη. Κατά αυτήν την έννοια µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν 

                                                 
• IBM defines the development aspect of the SOA as an "end-to-end" development lifecycle that 
consists of four steps or phases: build, deploy, run, and manage. 
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υπάρχουν “loosely coupled” υπηρεσίες αλλά “coupled” και “decoupled” σηµεία µιας 
υπηρεσίας. Επίσης στη πράξη υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να 
βρίσκονται στη µέση από αυτές τις δύο έννοιες. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως 
“declared” ένα σηµείο µιας υπηρεσίας αν η συµπεριφορά του καθορίζεται στην 
διασύνδεση (interface) της υπηρεσίας και ο καταναλωτής και ο πάροχος µπορούν να 
αλληλεπιδράσουν µόνο αν έχουν όµοια δηλωµένη συµπεριφορά (declared behavior) 
και η συµπεριφορά αυτή συµφωνεί µε τις ικανότητες της ενδιάµεσης υποδοµής που 
υποστηρίζει την αλληλεπίδραση. Μάλιστα υπάρχουν δύο εναλλαγές της δηλωµένης 
συµπεριφοράς, σύµφωνα µε τις οποίες ένα σηµείο µιας υπηρεσίας µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως “transformed” αν είναι δηλωµένο και από τον πάροχο και από τον 
καταναλωτή αλλά η ενδιάµεση υποδοµή παρέχει ικανότητες µετατροπής 
(transformation) για να επιτρέψει την αλληλεπίδραση µεταξύ τους, ενώ µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως “negotiated” αν ο καταναλωτής και ο πάροχος δηλώνουν ένα 
φάσµα συµπεριφορών που µπορούν να υποστηρίξουν και η ενδιάµεση υποδοµή 
µπορεί να διαπραγµατευτεί και να συµφωνήσει µια συµπεριφορά για αυτούς.  

Αυτές οι σχέσεις µπορούν να χαρακτηρίσουν διάφορα σηµεία (aspects) µιας 
υπηρεσίας τα οποία είναι δυνατόν να εντοπισθούν σε µια αρχιτεκτονική SOA. Για 
µερικά σηµεία, η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική ή άλλοι σχεδιαστικοί κανόνες 
καθορίζουν το επιθυµητό είδος σχέσεως (coupled, decoupled, declared), ενώ για 
κάποια άλλα σηµεία µιας υπηρεσίας µπορεί να είναι κατάλληλες περισσότερες 
σχέσεις. Επίσης για κάθε σηµείο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές 
τεχνικές για να εφαρµοστεί η επιθυµητή σχέση. Ορισµένα από τα σηµεία που 
εντοπίζονται σε µια υπηρεσία και οι σχέσεις των σηµείων αυτών σε µια 
αρχιτεκτονική SOA αναφέρονται στη συνέχεια: 

  
• Σηµασιολογική διασύνδεση (semantic interface) – “coupled”  
• Γλώσσα και Πλατφόρµα – “decoupled”  
• Μορφή ∆εδοµένων (Data format) – “declared” ή “transformed” 
• Πρωτόκολλο 
• Τοποθεσία (Location) 
• Προσδιορισµός παρόχου υπηρεσίας ή εφαρµογής – “declared” ή “negotiated” 
• Χρόνος – “declared” ή “negotiated” 
• Delivery assurance, integrity and error handling 
• Ασφάλεια – “declared” ή “negotiated”    
• Έκδοση (version) της υπηρεσίας – “declared” ή “negotiated” 
• Interaction state – “declared”  

[25] 
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1.3.5. Μοντέλα για τον εντοπισµό, κλήση και επικοινωνία των υπηρεσιών 
 Στη παρούσα παράγραφο θα αναπτυχθούν τρία βασικά µοντέλα για τον 
εντοπισµό, την κλήση και την επικοινωνία των υπηρεσιών σε µια αρχιτεκτονική 
SOA, τα οποία ονοµάζονται service registry, service broker και service bus [45]. Η 
κύρια διαφορά τους βρίσκεται κυρίως στη συσχέτιση (coupling) των συµµετεχόντων 
µερών. 
 Το µοντέλο service registry είναι το αρχικό µοντέλο για τον εντοπισµό και τη 
κλήση των υπηρεσιών σε µια αρχιτεκτονική στραµµένη προς τις υπηρεσίες (βλέπε 
Σχήµα 1.3). Το βασικό αυτό µοντέλο απαιτεί τη χρήση µόνο των κύριων προτύπων 
των Web Services (SOAP, WSDL και UDDI). Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα που 
σχετίζεται µε αυτό το µοντέλο είναι ότι οι κλήσεις των υπηρεσιών είναι στατικές και 
ορίζονται κατά το στάδιο της σχεδίασης (design time), πράγµα που καθιστά το 
µοντέλο µάλλον στενά συσχετισµένο (tightly coupled). Μία πιο loosely coupled 
προσέγγιση είναι η αναζήτηση παρόχου δυναµικά κατά το στάδιο της εκτέλεσης (run 
time).  Το πρότυπο UDDI υποστηρίζει ρυθµίσεις για τη περίπτωση που η ίδια 
διασύνδεση (interface) υπηρεσίας προσφέρεται από περισσότερους παρόχους. Μετά 
από µια επιτυχηµένη αναζήτηση µιας υπηρεσίας, ο καταναλωτής και ο πάροχος 
εγκαθιδρύουν µια απευθείας σύνδεση µεταξύ τους.  
 
Σχήµα 1.3 Μοντέλο service registry: στατικό και δυναµικό [45] 

               
 
 Το µοντέλο service broker βασίζεται στην ύπαρξη ενός broker που λειτουργεί 
µεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου της υπηρεσίας (βλέπε Σχήµα 1.4). Στο 
βασικό µοντέλο όλα τα µηνύµατα µεταφέρονται µέσω του broker των υπηρεσιών, ο 
οποίος µπορεί να εκτελέσει πολλές λειτουργίες όπως δροµολόγηση µε βάση το 
περιεχόµενο, αποκατάσταση αποτυχίας, µετάφραση µηνύµατος, εξισορρόπηση 
φόρτου και φιλτράρισµα. Επίσης µπορεί να παρέχει ασφάλεια, καταγραφή 
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λειτουργιών (auditing), µετατροπή πρωτοκόλλου και άλλες χρήσιµες υπηρεσίες. Ο 
broker των υπηρεσιών έχει όµως εγγενή µειονεκτήµατα καθώς δηµιουργεί bottleneck 
στο σύστηµα και είναι µοναδικό σηµείο αστοχίας (single point of failure). Το µοντέλο 
του broker των υπηρεσιών δεν υποστηρίζει ουρά αναµονής µηνυµάτων, µε 
αποτέλεσµα να απαιτεί ότι ο πάροχος είναι διαθέσιµος κατά τη στιγµή της ζήτησης. Ο 
κατανεµηµένος broker αποτελεί µια περαιτέρω ανάπτυξη του µοντέλου, όπου κάθε 
πλατφόρµα έχει έναν τοπικό broker ο οποίος είναι ικανός να επικοινωνεί µε τον 
κεντρικό αλλά και απευθείας µε τους υπόλοιπους τοπικούς οι οποίοι βρίσκονται στις 
άλλες πλατφόρµες.  
 
Σχήµα 1.4 Broker των υπηρεσιών: το κατανεµηµένο µοντέλο στα δεξιά [45] 

            
 
 Το µοντέλο του service bus αν και είναι το πιο σύγχρονο από τα τρία, έχει ήδη 
υλοποιηθεί σε εµπορικά προϊόντα (πχ. BEA, IBM). Επίσης το µοντέλο αυτό είναι το 
πιο χαλαρά συσχετισµένο (loosely coupled) από τα υπόλοιπα που αναφέρονται εδώ, 
καθώς οι υπηρεσίες ούτε συνδέονται απευθείας ούτε συσχετίζονται χρονικά, αφού ή 
υποδοµή service bus υποστηρίζει την ασύγχρονη επικοινωνία µε µηνύµατα. Οι 
θεµελιώδεις αρχές πίσω από αυτό το µοντέλο µοιάζουν µε το µοντέλο 
“publish/subscribe” [16], το οποίο επιτρέπει την ασύγχρονη µεταφορά µηνυµάτων. 
Στο µοντέλο αυτό οι καταναλωτές δηµοσιεύουν (publish) τις αιτήσεις τους στο 
service bus, ενώ οι πάροχοι εγγράφονται (subscribe) σε συγκεκριµένες αιτήσεις. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο η αρτηρία είναι ικανή να διαχειρίζεται τις δηµοσιεύσεις και τις 
προσφορές. Η καινοτοµία αυτού του µοντέλου είναι ότι ο καταναλωτής της 
υπηρεσίας και ο πάροχος δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται σε λειτουργία την ίδια 
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χρονική στιγµή. Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για ένα κατανεµηµένο service bus, 
όπου υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα αρτηριών (Σχήµα 1.5).  
 
Σχήµα 1.5 Κατανεµηµένη αρτηρία υπηρεσιών (service bus) [45] 

 
 
1.3.6. Service registry και Service Repository 

Τα registries και τα repositories είναι ουσιώδη εργαλεία σε µια αρχιτεκτονική 
SOA. Αν και τα εργαλεία αυτά είναι διαφορετικά, συχνά δεν γίνονται εύκολα 
αντιληπτές οι διαφοροποιήσεις τους και ο λόγος ύπαρξης του καθενός. Για το λόγο 
αυτό ακολουθεί µια ανάλυση των δύο αυτών εργαλείο σύµφωνα µε το CBDI [10]. Το 
registry διευκολύνει τα στάδια της δηµοσίευσης, αναζήτησης και κατανάλωσης µιας 
υπηρεσίας. Από την άλλη το repository µπορεί να παρέχει µιας ευρύτερη όψη, που να 
επιτρέπει την παρακολούθηση της υπηρεσίας σαν asset status• (asset status) κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους και διατηρεί τη σχέση τoυς µε άλλα είδη asset (asset types). 

Το registry πρέπει να είναι το κύριο σηµείο για τους παρόχους και τους 
καταναλωτές µιας υπηρεσίας. Όµως, όπως το δηµόσιο UDDI έχει εισαχθεί, χωρίς 
κατάλληλη διακυβέρνηση η µέση ποιότητα των δηµοσιευµένων εισόδων αναµένεται 
να είναι χαµηλή. ∆ιάφορα εµπορικά registry επιλύουν αυτό το πρόβληµα παρέχοντας 
την αναγκαία διαδικασία για τη διαχείριση της έγκρισης και της πιστοποίησης πριν τη 
δηµοσίευση. Αυτός µπορεί να είναι ο λόγος της µη ευδιάκριτης διαφοροποίησης 
µεταξύ του registry και του repository, καθώς εµπορικά registry κάνουν πολλά 
περισσότερα από το απλό «δηµοσίευση/ εύρεση». 

                                                 
• Ένα software asset δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κοµµάτι επιχειρηµατικής 
λογικής [12]. 
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Η δηµοσίευση µιας υπηρεσίας αποτελεί απλά τη κορυφή του παγόβουνου. 
Μια καλά δοµηµένη υπηρεσία αρχίζει νωρίς στη διαδικασία, όχι σαν αποτέλεσµα 
δηµιουργίας κώδικα. Η διαχείριση µιας υπηρεσίας σαν ένα asset κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της και η καταγραφή (documentation) της σχέσης της µε άλλα assets, µε 
σκοπό για παράδειγµα την κατανόηση της επίπτωσης µιας αλλαγής, είναι σηµαντική.  

Το repository παρέχει µία βάση για την αποθήκευση µεταδεδοµένων 
(metadata),  προδιαγραφών (specifications), status και attributes που επιτρέπουν να 
εκτελεστούν δραστηριότητες του κύκλου ζωής όπως οι επόµενες σε όλα τα είδη asset 
όχι µόνο στις υπηρεσίες: 
• Provider Harvesting. Εύρεση επαναχρησιµοποιούµενων assets από πολλαπλές 

πηγές συµπεριλαµβανοµένων υπαρχόντων συστηµάτων. 
• Asset Mapping. Αντιστοίχιση των asset µεταξύ τους. 
• Provider Publication. Κατηγοριοποίηση και σύνταξη σε κατάλογο (cataloguing) 

των assets και εν συνεχεία δηµοσίευση των προδιαγραφών τους µέσω ενός 
registry.  

• Consumer Discovery. Αναζήτηση του καταλόγου για υποψήφιους για 
επαναχρησιµοποίηση. 

• Consumer Reuse. ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης µέσω παράδοσης του asset, 
το οποίο µπορεί να συµπεριλαµβάνει τη δηµιουργία έτοιµων proxies για χρήση 
από το δηµιουργό του καταναλωτή. 

 
1.3.7. Σύνθεση Υπηρεσίας (Service Composition) 
 Μία υπηρεσία που εφαρµόζεται συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα που 
παρέχεται από άλλες Web Services αναφέρεται ως σύνθετη υπηρεσία (composite 
service) και η διαδικασία ανάπτυξης µιας σύνθετης υπηρεσίας ως σύνθεση υπηρεσίας 
(service composition). Όταν οι σύνθετες Web Services χρησιµοποιούνται σε 
συνθήκες µιας επιχείρησης σαν ένας τρόπος γεφύρωσης ετερογενών συστηµάτων 
ενδιάµεσου λογισµικού, συνήθως η προσέγγιση που χρησιµοποιείται είναι να 
διατυπώνεται σε µορφή κώδικα η σύνθετη Web Service χρησιµοποιώντας 
παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού όπως Java και C#. Η λύση αυτή όµως 
απαιτεί την εστίαση σε πολλές λεπτοµέρειες χαµηλού επιπέδου, όπως η µετατροπή 
δεδοµένων από µεταβλητές σε XML και το αντίστροφο, η προετοιµασία του σώµατος 
των µηνυµάτων SOAP, η πρόσβαση στο κατάλογο των υπηρεσιών για τη 
πραγµατοποίηση δυναµικής κλήσης (dynamic binding) κλπ. Για το λόγο αυτό οι Web 
Services περιλαµβάνουν abstractions και εργαλεία που διευκολύνουν τον ορισµό και 
την εκτέλεση µιας σύνθετης υπηρεσίας επιτρέποντας την εστίαση στην 
επιχειρηµατική λογική και όχι σε λεπτοµέρειες χαµηλού επιπέδου [2]. Η υπόσχεση 
των Web Services είναι να κάνουν τη σύνθεση γρήγορη και εύκολη µέχρι σηµείου 
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όπου νέες υπηρεσίες θα µπορούν να δηµιουργηθούν χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης 
νέου κώδικα, χρησιµοποιώντας ένα απλό γραφικό περιβάλλον (Graphical User 
Interface) [2].  

Το µοντέλο αλληλεπίδρασης που υποστηρίζεται από τη WSDL είναι ένα 
stateless µοντέλο σύγχρονων ή ασυσχέτιστων ασύγχρονων αλληλεπιδράσεων. Τα 
µοντέλα των επιχειρησιακών αλληλεπιδράσεων συνήθως θεωρούν αλληλουχίες 
οµότιµων (peer-to-peer) ανταλλαγών µηνυµάτων, τόσο σύγχρονες όσο και 
ασύγχρονες, stateful,  µακρόχρονης διάρκειας που περιλαµβάνει δύο ή περισσότερα 
µέρη. Για τον ορισµό τέτοιων επιχειρησιακών αλληλεπιδράσεων, είναι αναγκαία µία  
formal περιγραφή των πρωτοκόλλων ανταλλαγής µηνυµάτων που χρησιµοποιούνται 
από τις επιχειρησιακές διαδικασίες στις αλληλεπιδράσεις [3]. 

Η IBM, η Microsoft και η BEA έχουν ορίσει µία γλώσσα η οποία ονοµάζεται 
Business Process Execution Language (BPEL) [8]. H BPEL ορίζει µια γλώσσα για τη 
δηµιουργία συνθέσεων υπηρεσιών υπό τη µορφή επιχειρησιακών διαδικασιών 
(business processes). Κάθε BPEL σύνθεση είναι µία διαδικασία η οποία αλληλεπιδρά 
µε µια οµάδα Web Services για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου σκοπού. Η 
διαδικασία, όπως και κάθε Web Service, υποστηρίζει µια οµάδα από WSDL 
διασυνδέσεις που της επιτρέπουν να ανταλλάσσει µηνύµατα µε τις άλλες υπηρεσίες – 
συνεταίρους (partners) [13]. Μόνο abstract διασυνδέσεις χρησιµοποιούνται στον 
ορισµό των συνεταίρων – υπηρεσιών, πράγµα που καθιστά τη BPEL σύνθεση  
ανεξάρτητη από πλατφόρµες και µεταφορά: η ίδια BPEL διαδικασία είναι δυνατόν να 
γίνει προσβάσιµη µέσω του τυπικού SOAP πάνω από HTTP, όπως επίσης, µέσω  
J2EE πρωτοκόλλων όπως IIOP και JMS [14]. Μία σύνθετη υπηρεσία σε BPEL 
εκτελείται σε µία µηχανή εκτέλεσης επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPEL engine). 
 

1.4 Η Αρχιτεκτονική “Event-Driven Architecture” 
 
 Η αρχιτεκτονική EDA (Event-Driven Architecture) αποτελεί µία προσέγγιση 
για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία εφαρµογών κατά την οποία κάθε εφαρµογή 
απαντά σε εισερχόµενα ασύγχρονα µηνύµατα τα οποία αντιπροσωπεύουν 
επιχειρηµατικά δεδοµένα και επιχειρηµατικά συµβάντα (events) [28]. Μία πηγή 
συµβάντων στέλνει µηνύµατα στο ενδιάµεσο λογισµικό (middleware) και το 
τελευταίο ταιριάζει τα µηνύµατα στα κριτήρια εγγραφής προγραµµάτων που θέλουν 
να ειδοποιούνται από τα συµβάντα. Τα µηνύµατα συνήθως αποστέλλονται 
χρησιµοποιώντας την προσέγγιση publish/ subscribe διότι η προσέγγιση αυτή 
επιτρέπει τη ταυτόχρονη παράδοση µηνυµάτων σε περισσότερους από έναν 
προορισµούς.  
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 Η αρχιτεκτονική EDA θεωρείται ως η καλύτερη πρακτική για την 
ολοκλήρωση ασύγχρονων επιχειρηµατικών διαδικασιών. Από την άλλη η 
αρχιτεκτονική SOA εµφανίζεται ως η καλύτερη πρακτική για πραγµατικού χρόνου 
request/ reply λειτουργίες [29]. Υπάρχει µια θεµελιώδης διαφορά µεταξύ αυτών των 
δύο αρχιτεκτονικών. Στην EDA τα µηνύµατα (συµβάντα) εµπεριέχουν τα 
αποτελέσµατα της επεξεργασίας, ενώ στη SOA τα µηνύµατα στέλνονται για να 
προκαλέσουν µία διασύνδεση και να κατευθύνουν µια µελλοντική επεξεργασία. 
 Η προδιαγραφή WS-Eventing ορίζει τις διασυνδέσεις των δηµιουργών και 
των καταναλωτών ειδοποιήσεων (notification), έτσι ώστε να µπορούν να 
συµµετέχουν σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα οδηγούµενο από συµβάντα. Η 
προδιαγραφή περιλαµβάνει µόνο τις βασικές λειτουργίες και απαιτήσεις για 
επικοινωνία βασισµένη σε συµβάντα και είναι παρόµοια µε τη προδιαγραφή WS-
BaseNotification, η οποία είναι το κύριο δοµικό στοιχείο του πλαισίου WS-
Notification Framework. [41] 
  Το πλαίσιο WS-Notification Framework [44] παρέχει µια εκτεταµένη 
λειτουργικότητα για την υλοποίηση ανθεκτικών και επεκτάσιµων εφαρµογών που 
περιλαµβάνουν message brokering και διαχείριση των συνδροµών βάση θέµατος 
(topic). Αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφονται σε τρεις προδιαγραφές: WS-
BaseNotification, WS-BrokeredNotification και WS-Topics. Αυτές περιγράφουν 
διαφορετικά µέρη της αρχιτεκτονικής της ειδοποίησης (notification architecture): 

• Τυποποιηµένη ανταλλαγή µηνυµάτων για να υλοποιείται από τους παρόχους 
των υπηρεσιών (WS-BaseNotification) 

• Τυποποιηµένη ανταλλαγή µηνυµάτων για το πάροχο υπηρεσιών Notificatio 
Broker (WS-BrokeredNotification) 

• Λειτουργικές απαιτήσεις για συµµετέχοντες που αποστέλλουν και λαµβάνουν 
ειδοποιήσεις 

• ∆ιάλεκτοι έκφρασης των θεµάτων και ένα XML µοντέλο για τη meta-
περιγραφή των θεµάτων (WS-Topics) 

[44] 
Συνοψίζοντας, το πλαίσιο WS-Notification Framework ορίζει µια 

τυποποιηµένη προσέγγιση για την υλοποίηση ενός µοντέλου publish/ subscribe που 
βασίζεται σε θέµατα (topic-based), άµεσο ή µε broker, χρησιµοποιώντας Web 
Services.     
 

1.5. Enterprise Service Bus 
  

Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση των 
τεχνολογιών των Web Services στις επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση πιο αποδοτικών 
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τρόπων σχεδιασµού και ανάπτυξης επιχειρησιακών συστηµάτων και πιο 
συγκεκριµένα η ευρύτερη εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών, ξεπερνώντας τη βασική 
οµότιµη (point-to-point) επικοινωνία των Web Services. Στο περιεχόµενο αυτό, το 
µοντέλο του Enterprise Service Bus (ESB) (Σχήµα 1.6) αναδεικνύεται ως ένα 
σηµαντικό βήµα προς την εξέλιξη των Web services  και των “service-oriented” 
αρχιτεκτονικών [14]. Το Enterprise Service Bus (ESB) είναι µία πλατφόρµα 
ολοκλήρωσης η οποία βασίζεται σε πρότυπα (standards), και συνδυάζει τη µεταφορά 
µηνυµάτων, τις web services, τη µετατροπή δεδοµένων και την ευφυή δροµολόγηση 
µε σκοπό την αξιόπιστη ένωση και τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης ενός σηµαντικού 
αριθµού διαφορετικών εφαρµογών σε µια ολοκληρωµένη συναλλαγή µεταξύ 
εκτεταµένων επιχειρήσεων [11].  
 
Σχήµα 1.6 Μία τυπική αρχιτεκτονική ενός ESB [22] 

 
 
1.5.1. SOA σε µία Event-Driven επιχείρηση 

Έχοντας ως σκοπό τη πλήρη υποστήριξη διαφορετικών τρόπων 
αλληλεπίδρασης (interaction pattern) που είναι αναγκαία σε µία περιεκτική 
αρχιτεκτονική SOA, το Enterprise Service Bus (ESB) υποστηρίζει σε µία υποδοµή τα 
τρία κυριότερα είδη Επιχειρησιακής Ολοκλήρωσης (Enterprise Integration): 

• Service-Oriented architectures: στις οποίες οι εφαρµογές επικοινωνούν µέσω 
επαναχρησιµοποιούµενων υπηρεσιών µε καλά ορισµένες διασυνδέσεις. 

• Message-driven architectures: στις οποίες οι εφαρµογές στέλνουν µηνύµατα 
µέσω του ESB στις εφαρµογές λήπτες. 

• Event-driven architectures: στις οποίες οι εφαρµογές δηµιουργούν και 
καταναλώνουν µηνύµατα ανεξάρτητα η µία από την άλλη.  

[25]  
Σε µία επιχείρηση event-driven, τα επιχειρηµατικά γεγονότα που επηρεάζουν 

την οµαλή πορεία µιας επιχειρηµατικής διαδικασίας µπορούν να συµβούν µε 
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οποιαδήποτε σειρά και σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Οι εφαρµογές που 
ανταλλάσσουν δεδοµένα σε αυτοµατοποιηµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες έχουν 
ανάγκη να επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας µια event-driven 
αρχιτεκτονική SOA, για να έχουν την ευελιξία να αντιδρούν στις µεταβαλλόµενες 
επιχειρηµατικές ανάγκες. Η αρχιτεκτονική SOA παρέχει µία ευρεία αφαιρετική όψη 
των εφαρµογών και των συστατικών της ολοκλήρωσης σαν υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες. Σε µία υποδοµή ESB, οι εφαρµογές και οι event-driven υπηρεσίες 
ενώνονται µεταξύ τους σε µια αρχιτεκτονική SOA µε ένα τρόπο loosely coupled, ο 
οποίος τους επιτρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα να παρέχουν αξία 
σε µια ευρύτερη επιχειρηµατική λειτουργία. [11] 

Οι υπηρεσίες σε µια αρχιτεκτονική SOA εκθέτουν coarse-grained 
διασυνδέσεις µε σκοπό µεταφορά δεδοµένων ασύγχρονα µεταξύ των εφαρµογών. 
Χρησιµοποιώντας την υποδοµή ESB είναι δυνατή η ένωση εφαρµογών και 
διαφορετικών συστατικών ολοκλήρωσης για να δηµιουργήσουν συνθέσεις υπηρεσιών 
και να αναπτύξουν σύνθετες επιχειρηµατικές διαδικασίες, οι οποίες µε τη σειρά τους 
αυτοµατοποιούν τις επιχειρηµατικές λειτουργίες σε µια επιχείρηση πραγµατικού 
χρόνου (real-time enterprise). Η υποδοµή ESB παρέχει την ραχοκοκαλιά της 
εφαρµογής για µία αρχιτεκτονική SOA [11].   
 
1.5.2. Χαρακτηριστικά του ESB 
 Σύµφωνα µε τον βασικό ορισµό του Gartner Inc., oι υποδοµές ESB 
συνδυάζουν την υποστήριξη των Web Services, την ασύγχρονη store-and-forward 
παράδοση, τη µετατροπή των µηνυµάτων, publish-and-subscribe και τη δροµολόγηση 
µε βάση το περιεχόµενο. Μπορούν να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα µε µία ποικιλία 
διαφορετικών διακοµιστών εφαρµογών (application servers), εξοµαλύνοντας τις 
τεχνολογικές διαφορές στις εφαρµογές των Web Services και παρέχοντας υπηρεσίες 
για την επικοινωνία και την ολοκλήρωση [35]. Από αυτή τη πρώτη περιγραφή των 
υποδοµών ESB µπορεί να προσδιορισθεί ότι τέσσερα συστατικά απαρτίζουν την 
υποδοµή ESB: 

• Ενδιάµεσο λογισµικό MOM (Message-oriented Middleware) 
• Web Services 
• Ευφυής δροµολόγηση µε βάση το περιεχόµενο 
• Μετατροπή XML δεδοµένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Το Γερµανικό Ταχυδροµείο (Deutsche Post Mail) 
 

2.1 Εισαγωγή – Αρχική Κατάσταση 
 
Το παράδειγµα εφαρµογής αρχιτεκτονικής SOA που περιγράφεται σε αυτή την 
ενότητα εφαρµόστηκε στο τµήµα MAIL του Γερµανικού Ταχυδροµείου (Deutsche 
Post) [18] [20] [24]. Η ανάπτυξη µιας τέτοιας αρχιτεκτονικής θεωρήθηκε ως 
αναγκαία στον οργανισµό καθώς οι πολλές λύσεις πληροφορικής τεχνολογίας που 
είχαν αναπτυχθεί χωρίς κεντρικό σχεδιασµό τα τελευταία χρόνια είχαν οδηγήσει σε 
προβλήµατα που σχετίζονταν µε τις εφαρµογές αλλά και µε τα δεδοµένα. Πιο 
συγκεκριµένα είχαν δηµιουργηθεί πολλές αποµονωµένες λύσεις οι οποίες ήταν 
δύσκολο και πολύ δαπανηρό να ενωθούν. ∆εν ήταν δυνατή η δηµιουργία µιας ολικής 
επιχειρηµατικής αντίληψης και υπήρχε µικρή υποστήριξη για κύριες επιχειρηµατικές 
διαδικασίες. Επίσης οι εφαρµογές χαρακτηριζόταν από την έλλειψη ξεκάθαρων 
λειτουργικών ορίων, γεγονός που οδηγούσε σε λειτουργικές επικαλύψεις µεταξύ των 
εφαρµογών. Τέλος υπήρχε µικρή διαθεσιµότητα σε κρίσιµες πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη λειτουργία µιας επιχείρησης (έσοδα, κόστος, πληροφορίες 
ανταγωνιστών κλπ). Είναι φυσικό ένα τέτοιο περιβάλλον, που δεν χαρακτηρίζεται 
από ευελιξία και αποτελεσµατικότητα και το οποίο απαιτεί µεγάλα κεφάλαια για 
διαχείριση και συντήρηση, να µη µπορεί να υποστηρίξει µια επιχείρηση στις 
σηµερινές συνθήκες αυξηµένου ανταγωνισµού. 

Αποφασίστηκε συνεπώς, ότι για να απαλλαχθεί το Γερµανικό Ταχυδροµείο 
από το πολύπλοκο τεχνολογικό περιβάλλον και από τα µειονεκτήµατα που συνδεόταν 
µε αυτό, θα έπρεπε να εφαρµοσθεί µια αρχιτεκτονική των εφαρµογών (Enterprise 
Application Architecture) η οποία να κατευθύνεται από τις επιχειρηµατικές ανάγκες. 
Μία τέτοια αρχιτεκτονική είναι η προσανατολισµένη προς τις υπηρεσίες (Service 
Oriented Architecture). Η σηµαντική διαφορά µεταξύ της ανάπτυξης µε βάση τις 
υπηρεσίες (service-oriented development) και των προηγούµενων προσεγγίσεων είναι 
ότι η πρώτη επιτρέπει την εστίαση στη περιγραφή του επιχειρηµατικού προβλήµατος, 
ενώ οι προηγούµενες προσεγγίσεις απαιτούν την εστίαση στη χρήση συγκεκριµένων 
τεχνολογικών λύσεων [30].  

Για την εφαρµογή αρχιτεκτονικής SOA στο Γερµανικό Ταχυδροµείο αρχικώς 
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των επιχειρηµατικών απαιτήσεων και σε πολλές 
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περιπτώσεις έγινε ολοκληρωτικός ανασχεδιασµός των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 
Με τον τρόπο αυτό και µε  τη συγκέντρωση των στενά συνδεδεµένων λειτουργιών 
και δεδοµένων δηµιουργήθηκαν domains τα οποία παρέχουν τη λειτουργικότητά τους 
µέσω σταθερά ορισµένων διασυνδέσεων, οι οποίες ονοµάζονται υπηρεσίες. Όλη η 
επιχειρηµατική λογική έχει τοποθετηθεί µέσα στα domains. Το µόνο µέσο πρόσβασης 
στη λειτουργικότητα και στα δεδοµένα ενός domain είναι οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες 
θα πρέπει να δηµιουργηθούν µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην απευθύνονται σε ένα 
συγκεκριµένο καταναλωτή. 
 

2.2 Περιγραφή της Λύσης που Αναπτύχθηκε 
 

Ως η βασική έννοια της αρχιτεκτονικής SOA, η υπηρεσία, περιλαµβάνει µια 
καθορισµένη µονάδα επιχειρηµατικής λογικής, η οποία µπορεί να 
επαναχρησιµοποιηθεί. Αποκρύπτει την υλοποίηση της και µπορεί  να καλεστεί από 
έναν καταναλωτή. Τα semantics, η σύνταξη και η ποιότητα της υπηρεσίας (Quality of 
Service) αποτελούν τα κύρια στοιχεία που περιγράφουν µια υπηρεσία. Όµως, όπως 
παρατηρείται και από τα στελέχη του Γερµανικού Ταχυδροµείου, αν και το πρότυπο 
WSDL (Web Services Description Language) αποτελεί µια σηµαντική προσπάθεια 
τυποποίησης της περιγραφής των υπηρεσιών δεν είναι επαρκής για τη περιγραφή των 
semantics και της ποιότητας των υπηρεσιών.  

 
Σχήµα 2.1 Αρχιτεκτονική SOA 

 
 

Η αρχιτεκτονική SOA, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το Γερµανικό 
Ταχυδροµείο περιλαµβάνει τρία λογικά µέρη (conceptual participants). Τον 
καταναλωτή της υπηρεσίας (service consumer), τον πάροχο της υπηρεσίας (service 
provider) και τη µονάδα καταχώρησης των υπηρεσιών (service registry). Ο πάροχος 
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εφαρµόζει και παρέχει µια συγκεκριµένη υπηρεσία την οποία πρέπει να 
δηµοσιοποιήσει στον καταχωρητή. Ο καταναλωτής µπορεί να καλέσει την υπηρεσία 
αυτή αφού την αναζητήσει στον καταχωρητή. Ο τελευταίος επιτρέπει τη δηµοσίευση 
των υπηρεσιών και την αναζήτηση τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά το στάδιο 
της εκτέλεσης (run-time).  

Εκτός από τα πιο πάνω µέρη, η αρχιτεκτονική SOA περιλαµβάνει και ένα 
τέταρτο λογικό µέρος το οποίο είναι η υποδοµή ολοκλήρωσης και η οποία 
ονοµάζεται SBB (Service Backbone). Η υποδοµή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει 
την επικοινωνία µεταξύ του καταναλωτή της υπηρεσίας, του παρόχου και του 
καταχωρητή. Συγκεκριµένα αναλαµβάνει την εκτέλεση γενικών λειτουργιών  όπως τη 
µεταφορά των µηνυµάτων, τη δυναµική κλήση (dynamic binding) µέσω λογικών 
διευθύνσεων, τον έλεγχο (validation) και τη µετατροπή (transformation) των 
µηνυµάτων, την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση (authentication and authorization) 
και τη διαχείριση των υπηρεσιών (service management). Η συγκεκριµένη υποδοµή 
ολοκλήρωσης επιχειρείται να πραγµατοποιηθεί βασισµένη σε υπηρεσίες, το οποίο 
σηµαίνει να αποτελείται από έναν αριθµό τεχνικών υπηρεσιών. Αυτές οι τεχνικές 
υπηρεσίες θα παρέχουν λειτουργικότητα (π.χ. πιστοποίηση και εξουσιοδότηση) που 
έχει αναλάβει η υποδοµή ολοκλήρωσης. 

Είναι σηµαντικό για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής SOA στο Γερµανικό 
Ταχυδροµείο να γίνει αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται κατά την υλοποίηση 
ενός νέου παρόχου µιας υπηρεσίας καθώς και κατά την σύνδεση ενός νέου 
καταναλωτή µιας υπηρεσίας στην υποδοµή SBB. Συγκεκριµένα, όταν υλοποιείται 
ένας νέος πάροχος µιας υπηρεσίας τα βήµατα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται 
είναι τα εξής: 

 
• Προσδιορισµός όλων των πιθανών καταναλωτών 
• Καθορισµός της επιχειρηµατικής λειτουργικότητας της νέας υπηρεσίας 

σύµφωνα µε τις ανάγκες όλων των πιθανών καταναλωτών της υπηρεσίας. 
• Ταίριασµα των επιχειρηµατικών αναγκών στην επιχειρησιακή αρχιτεκτονική 

των εφαρµογών (Enterprise Application Architecture) και στις εφαρµοζόµενες 
υπηρεσίες. 

• Καθορισµός, σύµφωνα µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα, του σχεδίου 
εφαρµογής του παρόχου της νέας υπηρεσίας. 

• ∆ηµιουργία µιας περιγραφής της υπηρεσίας (service description), SLA 
(service level agreement) και ενός XML σχήµατος για δηµοσιοποίηση της 
υπηρεσίας στους πιθανούς καταναλωτές. 

• Σύνδεση του παρόχου στην υποδοµή ολοκλήρωσης, αναπτύσσοντας (deploy) 
τη διασύνδεση SBB τοπικά. 
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• Καταχώρηση του παρόχου της υπηρεσίας στον κατάλογο των χρηστών (user 
directory) στην υποδοµή SBB. 

 
Από την άλλη, προκειµένου να γίνει η σύνδεση ενός νέου καταναλωτή στην υποδοµή 
ολοκλήρωσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν τα εξής δύο βήµατα: 
 

• Εισαγωγή πληροφοριών του καταναλωτή της υπηρεσίας στον κατάλογο των 
χρηστών (user directory) για πιστοποίηση και εξουσιοδότηση. 

• Σύνδεση του καταναλωτή στην υποδοµή SBB, αναπτύσσοντας (deploy) την 
διασύνδεση SBB τοπικά.  

 
2.2.1 Service Backbone (SBB): Ο Κορµός της Αρχιτεκτονικής SOA 

Για την εφαρµογή µίας αρχιτεκτονικής SOA είναι αναγκαία µία τεχνολογική 
υποδοµή ολοκλήρωσης η οποία να υποστηρίζει την επικοινωνία µεταξύ όλων των 
υπηρεσιών. Στο Γερµανικό Ταχυδροµείο η υποδοµή αυτή έχει την ονοµασία Service 
Backbone (SBB) και παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
• Έχει εύκολες στη χρήση διασυνδέσεις (interfaces) για την τεχνική σύνδεση, 

συµπεριλαµβανοµένων και διαφόρων adapters για εφαρµογές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως παρωχηµένες (legacy systems) •. 

• Περιέχει έναν αναλυτικό κατάλογο (directory) για όλες τις υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιµες µέσω του SBB. 

• Εκτελεί συντακτικό έλεγχο όλων των µηνυµάτων που µεταφέρονται µέσω της 
υποδοµής ολοκλήρωσης. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει στον καταναλωτή της 
υπηρεσίας, στον πάροχο ή και στους δύο. 

• Περιλαµβάνει µηχανισµούς µεταφοράς µηνυµάτων για διάφορες µεθόδους 
αλληλεπίδρασης (σύγχρονη, ασύγχρονη, publish/subscribe).   

• Χρησιµοποιεί πλήρη κατάλογο χρηστών για πιστοποίηση και εξουσιοδότηση 
(authentication and authorization). 

• Περιλαµβάνει µηχανές µετατροπής για συσχέτιση δοµηµένων µηνυµάτων  
µεταξύ XML σχηµάτων. 

 
Η υποδοµή ολοκλήρωσης SBB αποτελείται από τρία βασικά µέρη τα οποία 

είναι οι «Τοπικές διασυνδέσεις» (“Local SBB interface”), τα «Κεντρικά συστατικά 
της υποδοµής» (“Central Infrastructure components”) και οι «Τεχνικές υπηρεσίες» 

                                                 
• Ένα σύστηµα ή µία εφαρµογή γίνεται “legacy” τη στιγµή που χρησιµοποιείται για σκοπό ή σε 
περιεχόµενο διαφορετικό από το οποίο αρχικά προοριζόταν. Ένα πληροφοριακό σύστηµα θα γίνει  
αναπόφευκτα “legacy” σε κάποιο σηµείο του κύκλου λειτουργίας του [2].  
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(“Technical Service Participants”). Οι «Τοπικές διασυνδέσεις» χρησιµοποιούνται για 
την ένωση των υπηρεσιών καθώς κάθε υπηρεσία έχει µία τοπική SBB διασύνδεση. 
Για την ανάπτυξη λογισµικού καλείται µια υπηρεσία µέσω της τοπικής διασύνδεσης 
και ένα XML µήνυµα µεταβιβάζεται προσδιορίζοντας τις παραµέτρους εισόδου. Η 
υποδοµή SBB µεταφέρει το µήνυµα στον πάροχο της υπηρεσίας ο οποίος καλεί την 
ζητούµενη λειτουργία. 

Από τα κυριότερα σηµεία της αρχιτεκτονικής που εφάρµοσε το Γερµανικό 
Ταχυδροµείο είναι τα «Κεντρικά συστατικά» της υποδοµής ολοκλήρωσης SBB. Η 
ονοµασία τους δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα µέρη αυτά είναι συγκεντρωµένα, 
σε αντίθεση µε την υπόλοιπη υποδοµή ολοκλήρωσης η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται σε βιβλιοθήκες που είναι κατανεµηµένες µέσα στο δίκτυο της επιχείρησης. 
Τα συστατικά αυτά χρησιµοποιούνται για τον χειρισµό των κλήσεων των υπηρεσιών 
και αποτελούνται από τον Κατάλογο των Υπηρεσιών (Service Directory) και  τη 
Σειρά Αναµονής Μηνυµάτων (Message Queuing).  

 
Σχήµα 2.2 Κλήση µιας υπηρεσίας χρησιµοποιώντας τα «Κεντρικά συστατικά» του SBB  

 
  

Ο Κατάλογος των Υπηρεσιών περιέχει πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες 
που είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή στο Division Mail του Γερµανικού 
Ταχυδροµείου. Τεχνικά βασίζεται σε LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
server και σε Web server. Για κάθε υπηρεσία καθορίζεται ένα XML σχήµα το οποίο 
περιγράφει το XML έγγραφο (document) το οποίο αναµένει σαν όρισµα η υπηρεσία. 
Επίσης καθορίζονται πληροφορίες σχετικές µε το binding και τις IP διευθύνσεις, 
καθώς και κάποιες meta πληροφορίες σχετικά µε τα Service-Level Agreements για 
παράδειγµα. Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια, το δυναµικό δέσιµο (dynamic binding) και ο έλεγχος των εκδόσεων 
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(versioning). Η έννοια της ασφάλειας σχετίζεται µε την πιστοποίηση και την 
εξουσιοδότηση των καταναλωτών µιας υπηρεσίας και εξασφαλίζεται από 
πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στον διακοµιστή LDAP και που 
χρησιµοποιούνται από τις διάφορες εφαρµογές. Από την άλλη πλευρά το δυναµικό 
δέσιµο επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση από πλευράς των καταναλωτών µόνο 
δυναµικών διευθύνσεων (URL) για τη κλήση µιας υπηρεσίας. Τέλος µε τη λειτουργία 
του ελέγχου των εκδόσεων (versioning) επιτρέπεται η παροχή πολλαπλών εκδόσεων 
µιας υπηρεσίας κατά την ίδια χρονική στιγµή. Η λειτουργία αυτή είναι αναγκαία 
καθώς η εφαρµογή των υπηρεσιών είναι σταδιακή.  

Η Σειρά Αναµονής Μηνυµάτων χρησιµοποιείται κυρίως για την υποστήριξη 
ασύγχρονων κλήσεων υπηρεσιών αλλά και για την διασφάλιση αξιόπιστης (reliable) 
επικοινωνίας. Αν και η εφαρµογή υλοποιείται από το Message-Oriented Middleware 
(ΜΟΜ) της IBM MQSeries, η σύνδεση µε αυτό γίνεται µέσω της τυποποιηµένης 
διασύνδεσης JMS (Java Message Service), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µη εξάρτηση 
της όλης αρχιτεκτονικής από συγκεκριµένα προϊόντα και ιδιόκτητες API 
διασυνδέσεις. Αν και έχουν αναπτυχθεί διάφορα ανοιχτά πρωτόκολλα για την 
αξιόπιστη µετάδοση µηνυµάτων σε κατανεµηµένα δίκτυα, το Γερµανικό 
Ταχυδροµείο θεωρεί ότι επαρκεί η ύπαρξη ενός ΜΟΜ που να βασίζεται στο API 
JMS. Τα  πρωτόκολλα αυτά δεν έχουν ως στόχο να επιβάλλουν κάποιο προϊόν ή 
κάποια εφαρµογή µιας συγκεκριµένης εταιρίας αλλά να ορίσουν τους κανόνες που 
διέπουν την παράδοση µηνυµάτων. Μερικά από τα ανοιχτά αυτά πρωτόκολλα είναι 
το ebXML Message Service, το HTTPR, το WS-Reliability και το WS-
ReliableMessaging. Τα δύο τελευταία, µάλιστα, καθορίζουν πρωτόκολλα βασισµένα 
στην XML και επιτρέπουν η αξιοπιστία να εισάγεται στα µηνύµατα SOAP ως 
κεφαλίδα ανεξάρτητα από τον τρόπο µεταφοράς των µηνυµάτων αυτών. Σύµφωνα µε 
τον Dave Chappell µια επιχείρηση που προσπαθεί να εφαρµόσει µια αρχιτεκτονική 
προσανατολισµένη προς τις υπηρεσίες µέσω µιας ενδιάµεσης εφαρµογής 
(middleware) θα πρέπει να χρησιµοποιεί µια µηχανή µετάδοσης µηνυµάτων γενική 
που να συνδυάζει και διασυνδέσεις JMS και ιδιόκτητες (proprietary) διασυνδέσεις 
αλλά και µεταφορά µέσω των πρωτοκόλλων WS-Reliability και WS-
ReliableMessaging [11].  

Τέλος, οι «Τεχνικές υπηρεσίες» είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για 
την εκπλήρωση κάποιων καθορισµένων λειτουργιών της υποδοµής ολοκλήρωσης και 
οι οποίες υποστηρίζουν τις τοπικές διασυνδέσεις. «Τεχνικές υπηρεσίες» που 
περιλαµβάνει η υποδοµή ολοκλήρωσης στη πρώτη έκδοσή της είναι αυτή του 
µετασχηµατισµού (transformation - matching) και της διοίκησης του καταλόγου 
υπηρεσιών (Service Directory Administration). Στις επόµενες εκδόσεις οι οποίες 
αναµενόταν να λειτουργήσουν εντός του 2005 θα παρεχόταν και άλλες λειτουργίες 
της υποδοµής SBB µέσω υπηρεσιών. Συγκεκριµένα αναµένεται να αντικατασταθεί η 
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πιστοποίηση (authentication) που παρέχεται από  τον κατάλογο των υπηρεσιών της 
υποδοµή ολοκλήρωσης SBB µε τη  υπηρεσία “Single Sign-on” και η λειτουργία της 
εξουσιοδότηση (authorization) από την υπηρεσία “Users & Rights”. 

Η υπηρεσία ITS (Integrated Transformation Service) χρησιµοποιείται για τη 
πολύπλοκη µετατροπή (matching) περιεχοµένου και βασίζεται σε ένα κοινό 
integration broker. Μέσω της υπηρεσίας αυτή περιλαµβάνονται και προσαρµογείς 
(adapters) εφαρµογών που προέρχονται από συστήµατα που είχαν αναπτυχθεί στην 
επιχείρηση και πλέον χαρακτηρίζονται ως “legacy systems” (π.χ. SAP, Siebel, 
RDBMS).  Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η υποδοµή ολοκλήρωσης SBB 
υποστηρίζει τη λειτουργία της µετατροπής (mapping) και τοπικά στο µέρος των 
διασυνδέσεων SBB. Το χαρακτηριστικό αυτό διεκπεραιώνεται µε το πρότυπο XSLT 
(XSL Transformations) για µικρές και απλές µετατροπές µεταξύ διαφορετικών XML 
documents µε βάση προκαθορισµένα XML σχήµατα. 

Για την διαχείριση του καταχωρητή των υπηρεσιών (Service Directory) έχει 
αναπτυχθεί µία οµάδα εργαλείων που παρέχεται µε τη µορφή υπηρεσιών. Τα 
εργαλεία αυτά επιτρέπουν την ανάπτυξη (deployment) των υπηρεσιών και τη 
διαχείριση των χρηστών και των δικαιωµάτων. Έχουν αναπτυχθεί ως J2EE 
εφαρµογές.  

Η λειτουργία της πιστοποίησης αναµένεται να αντικατασταθεί από την 
τεχνική υπηρεσία “Single Sign-On” σύµφωνα µε την οποία η πιστοποίηση θα 
παρέχεται κεντρικά. Η επικοινωνία µε τον κεντρικό πάροχο της πιστοποίησης θα 
πραγµατοποιείται µέσω του τυποποιηµένου API της Java JAAS (Java Authentication 
and Authorization Service). Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό ορίζεται ο όρος 
υποκείµενο (subject) για να περιγραφεί η πηγή της αίτησης της πιστοποίησης η οποία 
µπορεί να είναι είτε άτοµο είτε υπηρεσία. Επίσης χρησιµοποιείται ο όρος principal ο 
οποίος αντιπροσωπεύει ένα όνοµα που σχετίζεται µε ένα υποκείµενο και το οποίο 
χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του υποκειµένου. Συνήθως ένα υποκείµενο έχει 
περισσότερα από ένα principals. Εκτός από αυτό µερικές υπηρεσίες σχετίζουν και 
άλλες γενικές πληροφορίες σχετικές µε την ασφάλεια µε ένα υποκείµενο οι οποίες 
ονοµάζονται credentials. Αυτές µπορεί να περιέχουν πληροφορίες που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για να πιστοποιήσουν το υποκείµενο και σε επιπρόσθετες 
υπηρεσίες. Χρησιµοποιούνται συνήθως σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν single 
sign-on [17]. Στη περίπτωση που µελετάµε τα credentials που θα χρησιµοποιηθούν 
και τα οποία θα παρέχονται από τη µηχανή πιστοποίησης µετά την εξακρίβωση της 
ταυτότητας θα είναι ένας ισχυρισµός (assertion) που βασίζεται στο πρότυπο SAML 
(Secure Assertion Markup Language). Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε από την 
κοινοπραξία OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards) και σύµφωνα µε αυτή «είναι ένα πλαίσιο (framework) βασισµένο στην 
XML για την ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας». Παρέχει έναν διαλειτουργικό 
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µηχανισµό ασφαλείας για τη διαβίβαση credentials και άλλων σχετικών πληροφοριών 
µεταξύ εφαρµογών που έχουν τα δικά τους συστήµατα πιστοποίησης και 
εξουσιοδότησης. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι παρέχει “portable trust” [32]. Τα 
µηνύµατα SAML µεταφέρονται µέσα στο σώµα (body) των µηνυµάτων SOAP. 
Βασικός λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε το πρότυπο SAML ήταν για να δώσει 
λύση σε προβλήµατα Single Sign-On, δηλαδή στο να επιτρέπει στους χρήστες να 
έχουν πρόσβαση σε πολλαπλά domains χωρίς να χρειάζεται να ξανά πιστοποιηθούν 
µετά την αρχική πιστοποίηση από το πρώτο domain [21]. 

H λειτουργία της εξουσιοδότησης θα αντικατασταθεί από την τεχνική 
υπηρεσία “Users and Rights”. Η εξουσιοδότηση θα παρέχεται χρησιµοποιώντας ένα 
κεντρικό πάροχο εξουσιοδότησης µε παρόµοιο τρόπο µε αυτόν που χρησιµοποιείται 
και στην τεχνική υπηρεσία “Single Sign-On”. Η υπηρεσία της εξουσιοδότησης όµως, 
αναµένεται να εφαρµοσθεί στην τρίτη έκδοση (Release 3.0) της υποδοµής 
ολοκλήρωσης SBB ενώ η υπηρεσία της πιστοποίησης στην έκδοση Release 2.2 [19]. 

  
2.2.2 SBB και Web Services 
 Οι Web Services καθίστανται µία ικανή τεχνολογία για την επιµέρους 
υλοποίηση των διαφόρων χαρακτηριστικών µιας αρχιτεκτονικής SOA. Αποτελούν 
ένα λογισµικό το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διαλειτουργική 
αλληλεπίδραση µεταξύ υπολογιστικών µηχανών σε ένα δίκτυο. Έχουν µία 
διασύνδεση η οποία περιγράφεται σε µορφή η οποία µπορεί να επεξεργαστεί από 
υπολογιστή (κυρίως µέσω της γλώσσας WSDL). Άλλα συστήµατα αλληλεπιδρούν µε 
την Web Service µε έναν τρόπο ο οποίος έχει προκαθοριστεί από την περιγραφή της 
και µε τη χρήση µηνυµάτων SOAP τα οποία συνήθως µεταφέρονται 
χρησιµοποιώντας HTTP και µε τη συµµετοχή και άλλων προτύπων του παγκοσµίου 
Ιστού. 

Η υποδοµή ολοκλήρωσης βασίζεται στις ίδιες ιδέες όπως και οι Web Services 
και συνδυάζει τεχνολογίες των τελευταίων όπως η χρήση µηνυµάτων SOAP µε 
HTTP. Επιπρόσθετα η υποδοµή SBB υποστηρίζει χαρακτηριστικά τα οποία είναι 
αναγκαία σε µια αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης µε βάση τις υπηρεσίες και τα οποία δεν 
έχουν ακόµα καλυφθεί από τις Web Services. Ως τέτοια θα µπορούσαν να 
αναφερθούν η ασφάλεια, το δυναµικό κάλεσµα µιας υπηρεσίας, ο έλεγχος των 
εκδόσεων και η αξιοπιστία.  Για το λόγο αυτό οι SBB υπηρεσίες χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της αρχιτεκτονικής του Γερµανικού Ταχυδροµείου, ως 
πιο πλήρεις συγκρινόµενες µε τις Web Services. Με τον όρο SBB υπηρεσίες 
αναφέρονται οι υπηρεσίες που είναι συνδεδεµένες στην υποδοµή ολοκλήρωσης SBB 
και οι οποίες µπορούν να προσεγγισθούν µέσω αυτής.  

Όπως γίνεται κατανοητό από τη προηγούµενη ανάλυση το Γερµανικό 
Ταχυδροµείο προσπαθεί να παρέχει την επιχειρησιακή λειτουργικότητα του µέσω των 
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σταθερών διασυνδέσεων των υπηρεσιών οι οποίες είναι αποσυνδεδεµένες από την 
υλοποίηση της επιχειρηµατικής λογικής. Η δηµιουργία σταθερών διασυνδέσεων είναι 
ένας τρόπος να µειώσει την ετερογένεια και συνεπώς αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την ολοκλήρωση των εφαρµογών µέσω της ένωσης υπηρεσιών και της 
δηµιουργίας πιο σύνθετων υπηρεσιών. Τον ίδιο ακριβώς ρόλο διαδραµατίζουν και οι 
Web Services στη γενικότερη προσπάθεια ολοκλήρωσης και σύνδεσης των διαφόρων 
πληροφοριακών συστηµάτων εντός και εκτός µιας επιχείρησης. Συγκεκριµένα οι Web 
Services αντιµετωπίζονται ως ένας τρόπος έκθεσης της λειτουργικότητας ενός 
πληροφοριακού συστήµατος µέσω τυποποιηµένων τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου. Η 
χρήση τυποποιηµένων τεχνολογιών µειώνει την ετερογένεια και συνεπώς διευκολύνει 
την ολοκλήρωση των εφαρµογών. Συνεπώς είναι λογικό το Γερµανικό Ταχυδροµείο 
να ακολουθήσει τον δρόµο της δηµοσίευσης (publication) των SBB υπηρεσιών ως 
Web Services, καθώς ενισχύουν τον στόχο της τυποποίησης και σταθερότητας των 
διασυνδέσεων των υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, στην έκδοση 2.2 της υποδοµής SBB 
όλες οι υπηρεσίες θα δηµοσιοποιηθούν ως Web Services και σύµφωνα µε το WS-I 
Basic Profile 1.0, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την διαλειτουργικότητα µεταξύ 
των υπηρεσιών τόσο εντός των ορίων του οργανισµού όσο και εκτός αυτών. Το 
προφίλ αυτό που προτείνει ο οργανισµός WS-I (Web Services Interoperability) 
καλύπτει ορισµένα πρότυπα των Web Services όπως το SOAP 1.1, WSDL 1.1,UDDI 
2.0, XML 1.0 κ.ά., παρέχει περιορισµούς και διευκρινήσεις  σε αυτές τις βασικές 
προδιαγραφές καθώς και κανόνες για την κοινή χρήση αυτών µε σκοπό την 
προώθηση της διαλειτουργικότητας [42].  
 

2.3 Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις 
 

Για να µεγιστοποιήσουν την επαναχρησιµοποίηση, στο Γερµανικό 
Ταχυδροµείο σχεδίασαν τις υπηρεσίες µε τρόπο coarse-grained. Για παράδειγµα, όταν 
πραγµατοποιείται ανεύρεση δεδοµένων ενός πελάτη επιστρέφονται από την σχετική 
υπηρεσία σχεδόν 100 χαρακτηριστικά (attributes) τα οποία στη συνέχεια 
φιλτράρονται στη πλευρά του καταναλωτή. Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι όλες 
οι υπηρεσίες του Γερµανικού Ταχυδροµείου είναι απλές µε την έννοια ότι δεν 
προέρχονται από την ένωση περισσοτέρων υπηρεσιών. 

Όπως έγινε αντιληπτό από τη προηγούµενη ανάλυση, η αρχιτεκτονική SOA 
του Γερµανικού Ταχυδροµείου στηρίζεται στην υποδοµή ολοκλήρωσης Service 
Backbone (SBB). Σκοπός της υποδοµής αυτής είναι η τεχνική ένωση των 
συµµετεχόντων µερών – υπηρεσιών, εκτελώντας λειτουργίες όπως η µεταφορά 
µηνυµάτων, η πιστοποίηση και η εξουσιοδότηση των χρηστών, η µετατροπή των 
δεδοµένων, ο έλεγχος των εκδόσεων και η αξιοπιστία. Όλες αυτές οι λειτουργίες 
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γίνεται προσπάθεια να πραγµατοποιηθούν µε τη χρήση συγκεκριµένων ανοιχτών 
προτύπων έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα εξάρτησης από 
συγκεκριµένες ιδιόκτητες εφαρµογές. Η σύντοµη αυτή περιγραφή και η προηγούµενη 
ανάλυση της αρχιτεκτονικής των εφαρµογών και της υποδοµής ολοκλήρωσης 
ταιριάζουν σε µεγάλο βαθµό στην υποδοµή Enterprise Service Bus. Συνοψίζοντας 
είναι δυνατόν να καταλήξουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα 

 
• Εφαρµόσθηκε αρχιτεκτονική SOA µε σκοπό την ολοκλήρωση των 

εφαρµογών και τη µείωση της ετερογένειας. 
• ∆εν χρησιµοποιείται registry αλλά directory υπηρεσιών που βασίζεται σε 

LDAP server. 
• Η υποδοµή ESB πραγµατοποιείται µέσω ενδιάµεσου λογισµικού που 

στρέφεται προς τα µηνύµατα MOM, ενώ γίνεται προσπάθεια για δηµιουργία  
υποδοµή που να βασίζεται σε υπηρεσίες. 

• Ασφάλεια µέσω authentication και authorization µέσω LDAP 
• Για να µεγιστοποιήσουν την επαναχρησιµοποίηση, στο Γερµανικό 

Ταχυδροµείο σχεδίασαν τις υπηρεσίες µε τρόπο coarse-grained. Για 
παράδειγµα, όταν πραγµατοποιείται ανεύρεση δεδοµένων ενός πελάτη 
επιστρέφονται από την σχετική υπηρεσία σχεδόν 100 χαρακτηριστικά 
(attributes) τα οποία στη συνέχεια φιλτράρονται στη πλευρά του καταναλωτή.  

• Όλες οι υπηρεσίες του Γερµανικού Ταχυδροµείου είναι απλές µε την έννοια 
ότι δεν προέρχονται από την ένωση περισσοτέρων υπηρεσιών 

• Περιγραφή υπηρεσίας µε XML schema 
• Η µεταφορά των µηνυµάτων βασίζεται στο API  JMS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Sparkassen Informatik GMBH & CO. KG 
 

3.1 Εισαγωγή – Αρχική Κατάσταση 
 
Η δεύτερη περίπτωση εφαρµογής αρχιτεκτονικής προσανατολισµένης προς τις 
υπηρεσίες αναφέρεται στην εταιρία Sparkassen Informatik [48]. Η εταιρία αυτή 
παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής τεχνολογίας σε  τράπεζες καταθέσεων της 
Γερµανίας. Υποστηρίζοντας 237 ξεχωριστές τράπεζες, η Sparkassen Informatik 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών και δεδοµένων στη Γερµανία. Για 
να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες επιχειρηµατικές και τεχνολογικές ανάγκες των 
διαφόρων τραπεζών, η Sparkassen Informatik τις προµηθεύει µε βασικές αλλά και 
προαιρετικές υπηρεσίες, όπως επίσης και µε ενοποιηµένες διασυνδέσεις για συνήθεις 
επιχειρηµατικές συναλλαγές. Συγκεκριµένα αποτελεί έναν πάροχο ολοκληρωµένων 
λύσεων που περιλαµβάνει την φιλοξενία κρίσιµων επιχειρηµατικών εφαρµογών και 
την αποθήκευση δεδοµένων για τις τράπεζες. Στη καρδιά της τεχνολογικής λύσης 
βρίσκεται µία τραπεζική εφαρµογή πραγµατικού χρόνου, η οποία βασίζεται στο 
Customer Information and Control Systems (CICS)  Transaction Processing (TP) 
monitor της IBM και στο DB2 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Επίσης η 
Sparkassen Informatik δίνει στους πελάτες της, τη δυνατότητα να συνδυάζουν και να 
ολοκληρώνουν µε ευέλικτο τρόπο και άλλες εφαρµογές τις οποίες είτε αναπτύσσουν 
µόνοι τους είτε εφοδιάζονται από τρίτους. 
 Το επιχειρησιακό µοντέλο που προκύπτει, µε την Sparkassen Informatik να 
λειτουργεί ως κοινός πάροχος υπηρεσιών για πολλές και διαφορετικές τράπεζες, 
οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα µεγάλου βαθµού κατανεµηµένο και ετερογενές 
τεχνολογικό περιβάλλον. Συνεπώς η εταιρία έχει να αντιµετωπίσει τις ακόλουθες 
προκλήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση του περιβάλλόντος αυτού: 
 

• Η γρήγορη, αποτελεσµατική και οικονοµική ολοκλήρωση των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών µεταξύ της εταιρίας και των τραπεζών – 
πελατών της είναι ο κύριος σκοπός. 

• Για την επίτευξη αυτής της ολοκλήρωσης, απαιτείται η αποδοτική σύνδεση 
του frontend µε το backend. Οι τράπεζες λειτουργούν τις εφαρµογές τελικού 
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χρήστη στο frontend, ενώ η Sparkassen Informatik παρέχει το τραπεζικό 
backend. 

• Το συγκεντρωµένο backend σύστηµα είναι αναγκασµένο να συναλλάσσεται 
µε ένα πολύ ετερογενές frontend περιβάλλον γιατί οι τράπεζες αποφασίζουν 
για τις γλώσσες προγραµµατισµού και τις πλατφόρµες που θα χρησιµοποιούν 
και µάλιστα η απόφαση αυτή είναι ανεξάρτητη από τις αποφάσεις  άλλων 
τραπεζών. 

• Πρέπει να είναι δυνατή η αποτελεσµατική ολοκλήρωση των καλύτερων 
λύσεων πληροφορικής από διάφορους ανεξάρτητους κατασκευαστές. 

• Οποιαδήποτε πλατφόρµα ολοκλήρωσης επιλεχθεί θα πρέπει να παρέχει 
κάποιους ποιοτικούς παράγοντες όπως εύκολη πρόσβαση των πελατών και 
κάποια πλεονεκτήµατα στο επιχειρηµατικό επίπεδο όπως προσαρµοστικότητα 
και ευελιξία. 

 
Η στρατηγική απάντηση της Sparkassen Informatik στην πρόκληση που 

αντιµετωπίζει σχετικά µε την ολοκλήρωση, αποτελεί µια αρχιτεκτονική 
ολοκλήρωσης που ονοµάζεται “Dynamic Interface”. Η αρχιτεκτονική αυτή παρέχει 
τυποποιηµένη και ευέλικτη πρόσβαση σε µια συλλογή επιχειρηµατικών λειτουργιών, 
οι οποίες εφαρµόζονται σε ένα κεντρικό τραπεζικό backend. Αυτή η αρχιτεκτονική 
αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης για την εταιρία γιατί προσφέρει στις τράπεζες 
αλλά και στους διάφορους κατασκευαστές λογισµικού (Independent Software 
Vendors) εύκολο τρόπο να ενώσουν εφαρµογές του frontend στο κεντρικό τραπεζικό 
backend. 

Η αρχιτεκτονική του Dynamic Interface αποτελείται από δύο λογικά επίπεδα 
τα οποία ονοµάζονται «Τεχνολογική Πλατφόρµα» (Technology Platform) και 
«Επίπεδο Εφαρµογής» (Application Layer). Το πρώτο αποτελεί την ένωση µεταξύ 
των εφαρµογών των πελατών και των επιχειρηµατικών λειτουργιών που παρέχονται 
από την εταιρία. Το API (Application Programming Interface) που χρησιµοποιείται 
για την κλήση µιας συγκεκριµένης λειτουργίας και το ταίριασµα των επικοινωνιακών 
πρωτοκόλλων καθορίζονται σε αυτό το επίπεδο. Για κάθε περιβάλλον πελάτη που 
υποστηρίζεται και για κάθε µηχανισµό επικοινωνίας υπάρχει µία διαφορετική 
τεχνολογική πλατφόρµα (επίπεδο). Για παράδειγµα, υπάρχουν τεχνολογικά επίπεδα 
που υποστηρίζουν τη Java και ένας ιδιόκτητος µηχανισµός RPC (Remote Procedure 
Call) ο οποίος εµφανίζεται σαν C API. 

  Από την άλλη πλευρά το «Επίπεδο Εφαρµογής» αποτελείται από µια µεγάλη 
συλλογή τραπεζικών λειτουργιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως διαδικασίες 
(processes). Το µέγεθος (granularity) των διαδικασιών αυτών κυµαίνεται από 
λειτουργίες όπως Create, Read, Update, Delete (CRUD) µέχρι κεντρικές οντότητες 
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όπως Πελάτης, Λογαριασµός, Συµβόλαιο ή Προϊόν και µέχρι πιο ολοκληρωµένες 
εφαρµογές όπως υπολογισµός κινδύνου, επισκόπηση χαρτοφυλακίου. 

Αυτός ο σχεδιασµός µιας διασύνδεσης δύο επιπέδων επιτρέπει την 
απεξάρτηση του επιπέδου των επιχειρησιακών εφαρµογών από συγκεκριµένες 
πλατφόρµες υλοποίησης. Έτσι, σε περίπτωση που προστεθεί ένα ακόµα 
προγραµµατιστικό µοντέλο ενός πελάτη θα επηρεαστεί µόνο η τεχνολογική 
πλατφόρµα – επίπεδο. 

Όµως η ανάπτυξη και διατήρηση διαφορετικών τεχνολογικών επιπέδων µε 
σκοπό την υποστήριξη των διαφορετικών προγραµµατιστικών τεχνικών των πελατών, 
ήταν αφενός πολυέξοδη λύση και αφετέρου δεν παρείχε ευελιξία στην επιχείρηση. 
Για το λόγο αυτό η Sparkassen Informatik από νωρίς στράφηκε στην αναζήτηση µιας 
λύσης που θα βασιζόταν σε ανοιχτά πρότυπα. Η λύση αυτή δόθηκε µε την άφιξη των 
Web Services, οι οποίες καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για µια πραγµατική 
αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture).  

Οι Web Services µπορούν να χαρακτηριστούν ως self-contained, modular 
εφαρµογές οι οποίες µπορούν να περιγραφούν, να δηµοσιοποιηθούν (published), να 
εντοπιστούν και να κληθούν µέσα από µια κοινή υποδοµή που βασίζεται σε 
τεχνολογίες του Web και που καθορίζεται από ανοιχτά πρότυπα.  Σύµφωνα µε τους 
Zimmermann et al. το πρότυπο WSDL (Web Services Description Language) έχει µια 
modular δοµή [48]. Το WSDL διαχωρίζει τις αφηρηµένες περιγραφές των 
διασυνδέσεων των υπηρεσιών, τα επαναχρησιµοποιούµενα protocol bindings για την 
υπηρεσία και τα συγκεκριµένα αναπτυγµένα endpoints (the actual deployed 
endpoints) που παρέχουν την υπηρεσία [6]. Συνεπώς ο διαχωρισµός που γίνεται για 
παράδειγµα µεταξύ αφηρηµένων port types και συγκεκριµένων protocol bindings, 
αντανακλά στον σχεδιασµό των δύο επιπέδων του “Dynamic Interface”. Επίσης η 
SOAP διαµόρφωση µηνυµάτων έχει σχεδιαστεί να είναι ουδέτερη σε σχέση µε 
πλατφόρµες και εφαρµογές και να λειτουργεί µε πρότυπα του ∆ιαδικτύου που έχουν 
ήδη καθιερωθεί όπως το πρωτόκολλο HTTP και η γλώσσα XML. Συνεπώς ο 
συνδυασµός των προτύπων WSDL και SOAP θεωρείται ότι θα µπορούσε να 
βελτιώσει την υπάρχουσα λύση. 

Οι κυριότεροι στόχοι και απαιτήσεις από την νέα αρχιτεκτονική η οποία θα 
βασίζεται στις Web Services ήταν οι εξής: 

 
• Ελαχιστοποίηση του αριθµού των διασυνδέσεων και εφαρµογών ενδιάµεσου 

επιπέδου (middle-tier) που απαιτούνται για την υποστήριξη των διαφορετικών 
µοντέλων και τεχνολογιών των πελατών. 

• Μείωση της προσπάθειας που απαιτείται από πλευράς των τραπεζών για 
ανάπτυξη εφαρµογών µέσω της ελαχιστοποίησης της πολυπλοκότητας των 
διασυνδέσεων. 
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• Φιλοσοφία “design-by-contract”: Σε κάθε σενάριο κατανεµηµένου 
υπολογιστικού περιβάλλοντος πρέπει να υπάρχει κάποια µορφή κοινής 
γνώσης µεταξύ του πελάτη και του διακοµιστή [49]. Με τη χρήση της WSDL 
βελτιώνεται η τεκµηρίωση των διασυνδέσεων (interface documentation) της 
υπάρχουσας ιδιόκτητης HTTP/XML διασύνδεσης.  

• Μείωση της ποσότητας των δεδοµένων που µεταφέρονται µεταξύ πελάτη και 
διακοµιστή. 

• Υποστήριξη πολύ µεγάλου αριθµού υπηρεσιών που αναπτύσσονται. 
 
Επίσης έπρεπε να ικανοποιηθούν και οι πιο κάτω µη λειτουργικές απαιτήσεις: 
 

• Η ύπαρξη ενός ετερογενούς περιβάλλοντος από πλευράς πελατών όσον αφορά 
τις πλατφόρµες και τις γλώσσες προγραµµατισµού, οι οποίες περιλαµβάνουν 
τη Java και τη Java 2 Enterprise Edition, Microsoft .NET C#, Microsoft .NET 
Visual Basic και Visual Basic 6, Perl/PHP. 

• Θα πρέπει να επιτευχθούν χρόνοι απόκρισης κάτω του δευτερολέπτου ακόµα 
και αν η ταχύτητα του δικτύου είναι µικρή. 

• Η επεκτασιµότητα καθώς παρατηρείται αύξηση της κίνησης κατά 300% µέσω 
των εξαγορών και των οργανοσιακών αναπτύξεων. 

• Απαιτήσεις που έχουν αν κάνουν µε την ασφάλεια όπως η πιστοποίηση και η 
εξουσιοδότηση θα πρέπει να ικανοποιηθούν. 

• Η τελική λύση πρέπει να έχει χαρακτηριστικά άριστης διαλειτουργικότητας 
και αποδοτικής λειτουργίας και ανάπτυξης. 

 

3.2 Περιγραφή της Λύσης που Αναπτύχθηκε 
 

Η έλλειψη µιας τυποποιηµένης τεκµηρίωσης (standard documentation) των 
διασυνδέσεων ήταν µία από τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στην προσπάθεια 
εξέλιξης της υπάρχουσας λύσης, µε σκοπό την ενίσχυση των λύσεων που παρείχαν τα 
τυποποιηµένα εργαλεία ανάπτυξης (standard development tools). Η επίλυση του 
ζητήµατος αυτού προήλθε µε την υιοθέτηση των WSDL περιγραφών για τις 
τραπεζικές λειτουργίες. Το SOAP µέσω του HTTP έγινε το πλαίσιο ανταλλαγής 
µηνυµάτων που ένωσε τις εφαρµογές των πελατών µε τις λειτουργίες που παρέχονταν 
από το “Dyanmic Interface”. 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό της λύσης που αναπτύχθηκε είναι η αυτόµατη 
παροχή WSDL περιγραφών από το προϋπάρχον repository των λειτουργιών 
βασισµένο στην XML. Εξαιτίας της ευρείας αποδοχής ενός υπάρχοντος frontend 
repository βασισµένο στην HTML, αποφασίστηκε η ενίσχυση των υπαρχόντων 
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HTML παρουσιάσεων κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας µε την αντίστοιχη WSDL 
περιγραφή. Συνεπώς, εκτιµήθηκε ότι δεν υπήρχε µεγάλη ανάγκη εισαγωγής ενός 
broker υπηρεσιών όπως το registry UDDI (Universal Discovery, Description and 
Integration).     

Στο Σχήµα 3.1 φαίνεται η αρχιτεκτονική λύση τριών επιπέδων (3-tier) που 
προέκυψε και το οποίο παρέχει µια µοναδική και ενοποιηµένη διασύνδεση σε 
διαφορετικούς πελάτες. Επίσης σκιαγραφεί τον καθοριστικό ρόλο του metadata 
repository το οποίο προωθεί τη δηµιουργία κώδικα για όλα τα επίπεδα. Όπως 
φαίνεται το SOAP παρέχει σύνδεση µεταξύ του επιπέδου των πελατών (client tier) 
και του µεσαίου επιπέδου που αποτελείται από τον application server WebSphere 
(WAS).  Στο κατώτερο επίπεδο εξακολουθεί να βρίσκεται η τραπεζική εφαρµογή που 
είναι προσανατολισµένη προς τις επιχειρησιακές διαδικασίες και που βασίζεται στο 
CICS της IBM και στο DB2 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Η 
διασύνδεση για την επικοινωνία µε το µεσαίο επίπεδο παρέχεται από το IBM CICS 
Transaction Gateway (CTG) και το IBM WebSphere MQ.  
 
Σχήµα 3.1 Η Απεικόνιση της Αρχιτεκτονικής της Λύσης Ολοκλήρωσης 

 
 Για να µπορέσει η αρχιτεκτονική λύση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που 
προαναφέρθηκαν θα έπρεπε να γίνει προσεκτικός σχεδιασµός της διασύνδεσης 
κλήσης της υπηρεσίας και σωστή επιλογή µεταξύ µιας model-driven και µιας generic 
διασύνδεσης. Ένα generic API το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις επιχειρηµατικές 
λειτουργίες απαιτεί βαθιά γνώση κάθε λειτουργίας και εκτελεί τον περισσότερο 
έλεγχο σφαλµάτων κατά το στάδιο της εκτέλεσης (run-time). Από την άλλη ένα well-
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modeled API που παρέχει µία συγκεκριµένη διασύνδεση πελάτη για κάθε 
επιχειρησιακή λειτουργία κρύβει την πολυπλοκότητα και µειώνει σηµαντικά την 
προσπάθεια ανάπτυξης. Συνεπώς είναι εµφανές ότι η τελευταία επιλογή ικανοποιεί 
καλύτερα τις απαιτήσεις που αρχικά είχαν καθορισθεί. 
 Για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής λύσης που περιγράφεται, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η ανάγκη µείωσης της προσπάθειας 
ανάπτυξης νέων εφαρµογών καθώς και η αυτοµατοποίησή της. Στη προσπάθεια αυτή 
καθοριστική είναι η συµβολή του metadata repository και o υψηλός βαθµός κώδικα 
που παράγεται από αυτό. Στο Σχήµα 3.2 παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης µιας 
εφαρµογής ολοκλήρωσης. Μία νέα επιχειρηµατική λειτουργία καταρχήν 
περιγράφεται στο repository. Η υποστήριξη του παραγόµενου κώδικα  
πραγµατοποιείται και στα τρία επίπεδα της αρχιτεκτονικής.  Ο προγραµµατιστής της 
επιχειρηµατικής λογικής στο backend υποστηρίζεται από τον παραγόµενο κώδικας 
πρόσβασης στη βάση δεδοµένων. Για το µεσαίο επίπεδο, οι πληροφορίες ανάπτυξης 
(deployment) και ο κώδικας για το επίπεδο πρόσβασης των Web Services 
δηµιουργούνται. Επίσης παράγονται περιγραφές βάση του προτύπου WSDL οι οποίες 
µπορούν να εισαχθούν σε διάφορα περιβάλλοντα ανάπτυξης πελατών για τη 
δηµιουργία proxies για διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού.  
 
Σχήµα 3.2 ∆ιαδικασία Ανάπτυξης Εφαρµογής Ολοκλήρωσης 

  
 

Μία άλλη πρόκληση την οποία θα έπρεπε να αντιµετωπίσει η αρχιτεκτονική 
λύση που εφαρµόστηκε για τη σύνδεση της Sparkassen Informatik µε τους διάφορες 
τράπεζες που υποστηρίζει, είναι η γρήγορη “deploy” του µεγάλου αριθµού των 
υπαρχόντων διαδικασιών σαν Web Services στο µεσαίο επίπεδο της αρχιτεκτονικής. 
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Η υλοποίηση των αντίστοιχων παρόχων των Web Services έναν προς έναν θα 
απαιτούσε εντατική προσπάθεια καθώς νέες διαδικασίες προστίθενται συνεχώς. Για 
τον λόγο αυτό εξετάστηκαν δυο εναλλακτικές αρχιτεκτονικές. Η πρώτη αναφερόταν 
στην ανάπτυξη µιας µοναδικής και γενικής υλοποίησης ενός παρόχου Web Service 
και ενός συνόλου custom deserializers τα οποία θα µεσολαβούν µεταξύ των 
εισερχοµένων αιτήσεων και της συγκεκριµένης γενικής Web Service. Η λύση αυτή 
θα ελαχιστοποιούσε την ποσότητα του κώδικα που θα απαιτούταν στο µεσαίο 
επίπεδο. Όµως η υποστήριξη για custom serialization δεν ήταν επαρκής από το JAX-
RPC κατά το design time, κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο για την εφαρµογή της πρώτης 
εναλλακτικής. Η δεύτερη εναλλακτική η οποία και εφαρµόστηκε είναι η δηµιουργία 
συγκεκριµένων κλάσεων εφαρµογής Web Services για όλες τις διαδικασίες, όπως 
επίσης και τα αντίστοιχα Web service deployment descriptor entries. Στο Σχήµα 3.3 
απεικονίζονται τα συστατικά µέρη της εφαρµογής της συγκεκριµένης εναλλακτικής 
στη πλευρά του διακοµιστή. Το WAS 5.0.2 Web service engine αντιπροσωπεύει την 
IBM WebSphere µηχανή SOAP η οποία υποστηρίζει JAX-RPC ενώ µε το 
xxxBindingImpl χαρακτηρίζονται οι πάνω από 500 κλάσεις εφαρµογής Web Service. 
 
Σχήµα 3.3 Server-side Component Model 

 
 

3.3 Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις 
 
 Η εταιρία έχει αναπτύξει έναν προσανατολισµό προς τις Web Services και 
στόχος της είναι να εφαρµόζει συνεχώς κα νέα πρότυπα που σχετίζονται µε αυτές. 
Στο τοµέα της ασφάλειας για παράδειγµα, στην υπάρχουσα έκδοση της 
αρχιτεκτονικής, όλα οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε αυτή καλύπτονται στο επίπεδο 
δικτύου, στο επίπεδο µεταφοράς και στο επίπεδο εφαρµογής. Πρόθεση της 
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επιχείρησης όµως είναι να εφαρµόσει το πρότυπο WS-Security όπως αυτό 
καθορίζεται από το OASIS consortium. Επίσης ένα άλλος τοµέας έρευνας της 
επιχείρησης είναι η σύνθεση υπηρεσιών και η εκτέλεση ροής διαδικασιών όπως αυτή 
γίνεται διαθέσιµη µέσα από την γλώσσα BPEL (Business Process Execution 
Language for Web Services) και τα εργαλεία της. Στη παρούσα εφαρµογή η σύνθεση 
των διαδικασιών σε εφαρµογές τελικού χρήστη συνήθως διατυπώνεται µε µορφή 
κώδικα στη πλευρά του πελάτη. 
  Στόχος της παρούσας εφαρµογής η οποία βασίστηκε στις Web Services ήταν 
η δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής που να αποτελείται από τυποποιηµένες 
επιχειρησιακές λειτουργίες οι οποίες να συνθέτονται σε εφαρµογές πελάτη µε 
ευέλικτο και ανεξάρτητο καναλιού τρόπο. Το επίπεδο των Web Services 
δηµιουργήθηκε ανάµεσα στις εφαρµογές αυτές και τις επιχειρησιακές λειτουργίες και 
αποτέλεσε την συνδετική κόλα. Αναπτύχθηκε συνεπώς ένα πρόσθετο επίπεδο (tier) 
πάνω από τα υπάρχοντα για να επιτρέπει τη πρόσβαση µέσω τυποποιηµένων 
πρωτοκόλλων των Web Services. Συνοψίζοντας είναι δυνατόν να καταλήξουµε στα 
παρακάτω συµπεράσµατα:  
 

• Η επιλογή για εφαρµογή αρχιτεκτονικής SOA προέκυψε από την ανάγκη 
µείωσης των ενδιάµεσων λύσεων στη προσπάθεια ένωσης µε τα ετερογενή 
περιβάλλοντα των πελατών. 

• ∆εν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης registry εξαιτίας της ευρείας αποδοχής ενός 
υπάρχοντος frontend repository βασισµένο στην HTML. 

• Σηµαντικό χαρακτηριστικό της λύσης που αναπτύχθηκε είναι η αυτόµατη 
παροχή WSDL περιγραφών από το προϋπάρχον repository των λειτουργιών 
βασισµένο στην XML ESB µέσω Application server 

• ∆εν αναπτύχθηκε µια µοναδική και γενική υλοποίηση ενός παρόχου Web 
Service και ενός συνόλου custom deserializers τα οποία θα µεσολαβούν 
µεταξύ των εισερχοµένων αιτήσεων και της συγκεκριµένης γενικής Web 
Service. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

A Large Telecommunication Wholesaler 
 

4.1 Εισαγωγή – Αρχική Κατάσταση 
 
Η περίπτωση χρήσης αρχιτεκτονικής SOA από µια εταιρία του κλάδου των 
τηλεπικοινωνιών, η οποία αποτελεί τη θυγατρική µιας από τις µεγαλύτερες εταιρίες 
τηλεπικοινωνιών στον κόσµο, περιγράφεται από τους Zimmermann et al. [47]. Η 
θυγατρική αυτή εταιρία χρησιµοποιείται για την χονδρική πώληση µεγάλου εύρους 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων σε περισσότερες από 150 εταιρίες παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίες µε τη σειρά τους παρέχουν τα προϊόντα 
αυτά στους πελάτες τους. 
 Το επιχειρησιακό µοντέλο βασίζεται στο γεγονός ότι η υπό εξέταση εταιρία 
έχει στην ιδιοκτησία της το φυσικό δίκτυο, τα καλώδια και τους τηλεφωνικούς 
µεταγωγείς. Στους πελάτες της συµπεριλαµβάνονται εταιρίες τηλεπικοινωνιών που 
συµπληρώνουν το δικό τους δίκτυο και εταιρίες των οποίων οι κύριες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες δεν περιλαµβάνουν τηλεπικοινωνίες, αλλά θέλουν 
να συνοδεύουν (bundle) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µε άλλα προϊόντα. Η εταιρία 
είναι υπεύθυνη για τη παροχή και διαµόρφωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών µέχρι 
τον τελικό χρήστη. Οι πελάτες χρησιµοποιούν τις διαδικασίες διαχείρισης 
παραγγελιών (order management processes) της εταιρίας για να συνδέσουν, να 
διαµορφώσουν ή να τερµατίσουν τηλεφωνικές υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες. 
 Η εταιρία έχει µία στρατηγική αναγκαιότητα η οποία είναι να µειώνει το 
κόστος των λειτουργιών της µέσω της βελτίωσης της ικανότητας της να αλληλεπιδρά 
και να συνεργάζεται αποτελεσµατικά µε τους πελάτες της και µέσω της 
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας και της επαναχρησιµοποίησης των διαδικασιών. 
Επίσης, έχει ανάγκη να παρέχει ένα εύρος ειδών αλληλεπίδρασης, τα οποία να 
ταιριάζουν και στους µικρούς αλλά και στους µεγάλους πελάτες, µε αντικειµενικό 
στόχο την βαθύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών και των εταιριών. Με την 
επίτευξη των στόχων αυτών η εταιρία επιτυγχάνει να διαφοροποιηθεί µέσα σε µία 
αγορά µε συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνισµό. 
 Το “project” το οποίο µελετάται και το οποίο στηρίζεται στην εφαρµογή 
αρχιτεκτονικής SOA, business process choreography και εννοιών των Web Services  
έχει ως στόχο τo σύστηµα διαχείρισης παραγγελιών για παραδοσιακά προϊόντα PSTN 
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(Public Switched Telephone Network). Συγκεκριµένα περιλαµβάνει τη παροχή και 
ενεργοποίηση νέων τηλεφωνικών συνδέσεων και τη κάλυψη των αναγκών που 
σχετίζονται µε τη µετακίνηση των τηλεφωνικών συνδέσεων σε νέες διευθύνσεις µέσα 
στη χώρα. Τα βήµατα τα οποία απαιτούνται για τη ολοκλήρωση των διαδικασιών 
αυτών είναι πολύπλοκα και απαιτούν αλληλεπίδραση µε οκτώ υπάρχουσες legacy 
εφαρµογές οι οποίες παρέχουν κεντρική (core) τηλεπικοινωνιακή λειτουργικότητα. 
Εκτός αυτού, η ίδια λειτουργικότητα πρέπει να προσφερθεί µέσω δύο καναλιών: µιας 
διαδραστικής εφαρµογής η οποία στηρίζεται σε browser και ενός συνόλου Web 
Services οι οποίες χρησιµοποιούνται για αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία αιτήσεων 
µεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business). 
 Με τη συγκεκριµένη λύση που θα εφαρµοστεί στην εταιρία θα βελτιωθεί µία 
υπάρχουσα, πολύπλοκη εφαρµογή η οποία περιλαµβάνει 3,000 Java κλάσεις. Η 
εφαρµογή αυτή ήταν σε λειτουργία για τέσσερα χρόνια εξυπηρετώντας πάνω από 
5,000,000 παραγγελίες και µέχρι 1,500 ταυτόχρονους χρήστες. Η  νέα εφαρµογή 
εξυπηρετεί πάνω από 250 προϊόντα τα οποία συµπεριλαµβάνονται σε πάνω από 120 
τύπους παραγγελιών. 
   

4.2 Απαιτήσεις – Περιγραφή Επιχειρησιακού Μοντέλου 
 
 Η βελτιωµένη έκδοση της εφαρµογής διαχείρισης παραγγελιών πρέπει να 
υποστηρίζει δυο θεµελιώδεις επιχειρηµατικές διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να 
παρέχονται τόσο µέσω browser όσο και µέσω ενός καναλιού Web Services. Οι 
διαδικασίες αυτές είναι οι εξής: 

1. Παροχή νέας απλής τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN) 
2. Μεταφορά µιας απλής τηλεφωνικής σύνδεσης σε µια νέα διεύθυνση. 

 
Κάθε διαδικασία αποτελείται από πολλές δραστηριότητες (activities) που 

εµπεριέχουν πολύπλοκους κανόνες ελέγχου (validation rules) οι οποίοι 
υποστηρίζονται από λειτουργίες που εφαρµόζονται σε διάφορα  “legacy” συστήµατα. 
Υπάρχει έντονος εστιασµός στην βεβαίωση ολοκλήρωσης του ελέγχου έτσι ώστε να 
µειωθεί η χειροκίνητη επεξεργασία και η επαναεπεξεργασία rework. Αρκετοί έλεγχοι, 
για παράδειγµα κατά τον προσδιορισµό της διεύθυνσης, απαιτούν µια προσέγγιση 
σταδιακού φιλτραρίσµατος η οποία µε τη σειρά της απαιτεί έναν διαδραστικό 
διάλογο.  
 Επίσης, κάποιες δραστηριότητες εµπεριέχουν τη δέσµευση 
τηλεπικοινωνιακών πόρων οι οποίοι είναι πολύτιµοι. Συνεπώς η λύση διαχείρισης 
των παραγγελιών πρέπει να εξασφαλίζει ότι η δέσµευση των πόρων επιχειρείται µόνο 
ως µέρος µια αυθεντικής διαδικασίας. Κάθε δεσµευµένος πόρος θα πρέπει να 
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απελευθερώνεται όταν η διαδικασία αποτυγχάνει να ολοκληρωθεί επιτυχώς στον 
επιτρεπόµενο χρόνο. Στη περίπτωση αυτή πρέπει η αντιστάθµιση (compensation) να 
γίνει στο επιχειρηµατικό επίπεδο. 
 Εκτός από αυτά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις που 
παρουσιάζει το επιχειρηµατικό µοντέλο, είναι αναγκαίο να εξεταστούν και κάποια µη 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν η λύση διαχείρισης των παραγγελιών που 
υποστηρίζει τις δύο επιχειρηµατικές διαδικασίες που προαναφέρθηκαν πρέπει να 
είναι προσβάσιµη τόσο από το ∆ιαδίκτυο όσο και από ιδιωτικά δίκτυα. Οι µικροί 
πελάτες έχουν ανάγκη από µικρού κόστους σηµεία εισόδου όπως είναι οι 
διασυνδέσεις εφαρµογών που στηρίζονται σε browsers. Από την άλλη οι µεγαλύτεροι 
πελάτες επιθυµούν την βαθύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών όπως αυτή γίνεται 
δυνατή από τη χρήση των Web Services. Μια τρίτη κατηγορία πελατών  µπορεί να 
επιθυµεί να χρησιµοποιήσει batch-based ολοκλήρωση, καθώς όπως προαναφέρθηκε 
οι πελάτες παρέχουν και αυτοί υπηρεσίες στους δικούς τους πελάτες οι οποίοι είναι οι 
τελικοί καταναλωτές. 
 Επίσης κάθε κοµµάτι της επιχειρησιακής διαδικασίας θα πρέπει να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Κάθε διαδικασία πρέπει να είναι ικανή να διαχειρίζεται 
τις πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων βηµάτων που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωσή της. Όλες οι διαδικασίες είτε είναι επιτυχείς είτε όχι πρέπει να 
ολοκληρώνονται. Οι διαδικασίες που εξυπηρετούν το κανάλι που σχετίζεται µε τις 
Web Services πρέπει να µπορούν να ανακτήσουν τη προηγούµενη κατάστασή τους 
µετά από µια βλάβη του application server. 
 Όλα τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται µέσω του ∆ιαδικτύου πρέπει να είναι 
κρυπτογραφηµένα. Κάθε χρήστης πρέπει να πιστοποιείται µέσω κάποιας 
ηλεκτρονικής βεβαίωσης, ενώ όλοι οι χρήστες πρέπει να δηλώνονται και να 
πιστοποιούνται για κάθε τύπο συναλλαγής που χρησιµοποιούν. Από την άλλη οι 
χρόνοι απόκρισης και το πλήθος των συναλλαγών πρέπει να παρακολουθούνται σε 
πραγµατικό χρόνο για κάθε τύπο συναλλαγής αλλά και για κάθε πελάτη. 
 Από όλα τα χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού µοντέλου που αναφέρθηκαν 
και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτά είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η 
επιχειρησιακή αξία που προστίθεται από την εισαγωγή τεχνολογιών όπως η 
αρχιτεκτονική SOA, Business Process Choreography και οι Web Services. 
Συγκεκριµένα: 

• Αύξηση της αυτοµατοποίησης και εµβάθυνση της ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών µέσω της εισαγωγής ενός choreography component, οι οποίες 
οδηγούν στη µείωση της χειροκίνητης επεξεργασίας και του rework τόσο στην 
υπό εξέταση εταιρία όσο και στους πελάτες της. 

• Ευελιξία των διαδικασιών και των επιχειρηµατικών κανόνων (business rules) 
η οποία οδηγεί στην γρηγορότερη και οικονοµικότερη εφαρµογή των όποιων 
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αλλαγών στα προϊόντα και στις διαδικασίες. Η νόµιµη χρήση των 
τηλεπικοινωνιακών πόρων µπορεί να εξασφαλιστεί πιο εύκολα, η λειτουργική 
αποτελεσµατικότητα µπορεί να βελτιωθεί και οι απώλειες να µειωθούν. 

• Παροχή στους πελάτες διαφόρων ειδών αλληλεπίδρασης ανάλογα του 
µεγέθους τους και µέσω των δύο καναλιών, ενώ παράλληλα διαβεβαίωση 
σταθερής εφαρµογής των επιχειρησιακών κανόνων.  

 
Σε τεχνικό επίπεδο µπορούν να προσδιορισθούν τα εξής οφέλη: 

• Η αντιστάθµιση (compensation) είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του 
Business Process Choreography. Η αντιστάθµιση µπορεί να θεωρηθεί σαν η 
«αναστροφή» για τις διαδικασίες. Αν µια υπηρεσία συναντήσει κάτι 
απρόβλεπτο ή κάποιο λάθος τότε µέσω της αντιστάθµισης γίνεται δυνατή η 
ακύρωση των αλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν στην διαδικασία από τις 
υπηρεσίες [49]. Ένα πρωτόκολλο two-phase commit δεν µπορεί λογικά να 
εφαρµοστεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από τις “legacy” εφαρµογές 
εξαιτίας της διάρκειας των διαδικασιών, timeout issues και την έλλειψη 
υποστήριξης για transactional integrity control στις περισσότερες backend 
εφαρµογές. 

• Η επαναχρησιµοποίηση  κοινών συστατικών (components) των εφαρµογών 
γίνεται πλέον πιο εύκολη. Για παράδειγµα ο έλεγχος των διευθύνσεων που 
είναι απαραίτητος και στις δύο διαδικασίες, µέχρι την υλοποίηση της νέας 
λύσης εφαρµοζόταν ξεχωριστά. 

• Η τυποποίηση (standardization) επιτρέπει την αντικατάσταση µη 
υποστηριζόµενων συστατικών (components) µε εµπορικό λογισµικό (COTS), 
το οποίο υπόσχεται να απλοποιήσει την ανάπτυξη και διατήρηση της 
εφαρµογής διαχείρισης των παραγγελιών. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι a 
custom workflow engine, όπως επίσης η Web Services protocol engine and 
XML processor in use. 

 

4.3 Αρχιτεκτονικές Απαιτήσεις 
 
Οι λειτουργικές και µη λειτουργικές απαιτήσεις που προέκυψαν από το 

επιχειρησιακό µοντέλο και που περιγράφηκαν προηγουµένως οδηγούν σε ορισµένες 
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις στις οποίες βασίζεται η λύση που αναπτύχθηκε στην 
εταιρία. Καταρχήν απαιτείται η χρήση τόσο βασικών όσο και σύνθετων Web Services 
(η ορολογία που χρησιµοποιείται από τους Zimmermann et al. είναι “atomic” και 
“conversational” Web Services αντίστοιχα). Μία διασύνδεση χαρακτηρίζεται ως 
βασική αν µία µοναδική κλήση της λειτουργίας της, ενεργοποιεί την εκτέλεση µιας 
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επιχειρησιακής διαδικασίας η οποία εκτελείται µέχρι την ολοκλήρωση µιας 
επιχειρησιακής συναλλαγής. Το µήνυµα εισόδου περιέχει όλες τις παραµέτρους οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ολόκληρης της επιχειρησιακής 
διαδικασίας. Από την άλλη, µια διασύνδεση απαιτείται να είναι σύνθετη όταν είναι 
αδύνατον να παρέχει όλες τις παραµέτρους εισόδου της επιχειρησιακής διαδικασίας 
από τη αρχή. Η υποστήριξη των σύνθετων Web Services επιτρέπει την εφαρµογή 
διαφόρων αρχιτεκτονικών προτύπων στη πλευρά του πελάτη ανάλογα µε τις 
δυνατότητες της κάθε εταιρίας. Είναι δυνατόν να υποστηριχθούν και διαδραστικές 
εφαρµογές πελάτη που κατευθύνονται από ανθρώπους αλλά και πλήρως 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα τα οποία δεν απαιτούν την ανθρώπινη συµµετοχή. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση που εξετάζουµε  αυτό σηµαίνει ότι οι µικρότεροι πωλητές 
λιανικής είναι δυνατόν να έχουν µια απλή, πιθανότατα βασισµένη στο Web, 
εφαρµογή πελάτη η οποία να χρησιµοποιεί τις αποκρίσεις των σύνθετων Web 
Services για να παρουσιάζει τις πληροφορίες σε έναν ανθρώπινο χρήστη ο οποίος να 
παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις. Από ην άλλη οι µεγάλοι πελάτες (πωλητές 
λιανικής) µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτοµατοποιηµένες λύσεις οι οποίες να 
χρησιµοποιούν τις ίδιες λειτουργίες των σύνθετων Web Services. 
 
Σχήµα 4.1 Βασικές και Σύνθετες Web Services 

 
 
 Άλλη µια αρχιτεκτονική απαίτηση η οποία προκύπτει από την προηγούµενη 
ανάλυση των λειτουργικών και µη λειτουργικών απαιτήσεων του επιχειρησιακού 
µοντέλου είναι η διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων και η χρήση 
αντισταθµιστικών δράσεων. Όπως προαναφέρθηκε ορισµένες επιχειρησιακές 
διαδικασίες µπορεί να απαιτούν τη δέσµευση συγκεκριµένων επιχειρησιακών πόρων 
κατά την εκτέλεσή τους. Αν για κάποιο λόγο µία τέτοια επιχειρησιακή διαδικασία δεν 
ολοκληρωθεί επιτυχώς πρέπει να είναι σίγουρο ότι οι δεσµευµένοι πόροι θα 
επανέλθουν στην κατάσταση των διαθέσιµων πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση αντισταθµιστικών δράσεων  οι οποίες ορίζονται για τις σχετικές 
δραστηριότητες µέσα σε µια επιχειρησιακή διαδικασία. 
 Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η λύση η οποία αναλύεται στη παρούσα 
παράγραφο απαιτεί την υποστήριξη δύο καναλιών επικοινωνίας, του παραδοσιακού 
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βασισµένου σε browser καναλιού και αυτού των Web Services. Η µοναδική 
εφαρµογή των επιχειρησιακών διαδικασιών κάτω από το επίπεδο παρουσίασης, 
θεωρείται ως άριστη αρχιτεκτονική πρακτική από τους δηµιουργούς της 
συγκεκριµένης λύσης. Με τον τρόπο αυτό η επιχειρησιακή λογική θα εφαρµόζεται 
µόνο µια φορά και θα υποστηρίζει και τα δύο κανάλια πρόσβασης. 
 Οι βασικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις που αναφέρθηκαν µπορούν να 
ικανοποιηθούν από αρκετές εναλλακτικές εφαρµογές. Όµως αν ληφθεί υπόψη η 
απαίτηση για επιχειρησιακή ευελιξία και η ικανότητα να προσαρµόζονται εύκολα οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες και να δηµιουργούνται νέες από υπάρχοντα συστατικά 
(components), τότε µία λύση βασισµένη σε αρχιτεκτονική SOA γίνεται πολύ πιο 
δελεαστική. 
 Αν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν επαναχρησιµοποιούµενα µέρη της 
επιχειρησιακής διαδικασίας, να ορισθούν ξεκάθαρα οι διασυνδέσεις τους και στη 
συνέχεια να χρησιµοποιηθεί process choreography για να συνδεθούν οι 
επαναχρησιµοποιούµενες δραστηριότητες σε µια εφαρµογή µιας διαδικασίας τότε θα 
έχει επιτευχθεί ο στόχος της ικανοποίησης των απαιτήσεων για δύο κανάλια 
πρόσβασης και της χρήσης σύνθετων Web Services. Η υπάρχουσα εφαρµογή της 
διαχείρισης των παραγγελιών έχει ιστορία στη χρήση µηχανών ροής εργασιών 
(workflow engines) βασισµένες στην XML που στόχευαν στη παροχή process 
choreography. Όµως στο παρελθόν ήταν δύσκολο να ορισθούν διασυνδέσεις για τα 
συστατικά (components) χρησιµοποιώντας self-describing, ανοιχτά τυποποιηµένες 
προδιαγραφές για διασυνδέσεις οι οποίες είναι πλέον διαθέσιµες όπως για 
παράδειγµα η WSDL (Web Services Description Language) και η BPEL (Business 
Process Execution Language) για τη περιγραφή της ίδιας της ροής των εργασιών 
(workflow). 
 

4.4 Περιγραφή της Λύσης που Αναπτύχθηκε 
 
 Η λύση η οποία θα περιγραφεί στην παράγραφο αυτή προέκυψε από τις 
απαιτήσεις που περιγράφηκαν προηγουµένως. Χρησιµοποιεί τις δυνατότητες για 
σύνθεση επιχειρησιακών διαδικασιών BPC (Business Process Choreography) του 
application server WebSphere της IBM (WebSphere Business Integration Server 
Foundation WBISF) αλλά είναι δυνατόν να γίνει εφαρµογή της συγκεκριµένης λύσης 
και µε οποιοδήποτε άλλο application server που στηρίζεται στην J2EE (Java 2 
Enterprise Edition) και έχει δυνατότητες εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών. Στο 
Σχήµα 4.2 απεικονίζεται το component model. Το λογικό µέρος BPE (Business 
Process Engine) αντιπροσωπεύει τη λειτουργικότητα της σύνθεσης επιχειρησιακών 
διαδικασιών BPC του application server. Το BPE αποτελεί το επίπεδο των 
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επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Layer) το οποίο διευκολύνει την 
εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Τέτοιες διαδικασίες ορίζονται από 
κάποιες προδιαγραφές (business process specifications) που περιλαµβάνουν ροές 
διαδικασιών, δραστηριότητες (activities) και compensations. Οι προδιαγραφές αυτές 
εκφράζονται στη γλώσσα BPEL.  
 Η χρήση της BPEL για τη περιγραφή των προδιαγραφών των επιχειρησιακών 
διαδικασιών επιτρέπει την ξεκάθαρη κατανόηση σχετικά µε το ποιες δραστηριότητες 
συµµετέχουν σε κάθε διαδικασία και ποιες αλλαγές στον έλεγχο είναι δυνατές µεταξύ 
των δραστηριοτήτων. ∆ραστηριότητες που συµµετέχουν στη δέσµευση 
επιχειρησιακών πόρων είναι δυνατόν να µαρκαριστούν και να γίνουν ορατές από τη 
προδιαγραφή της επιχειρησιακής διαδικασίας. Συνεπώς είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν compensatory actions οι οποίες να καλούνται από διάφορα στάδια της 
επιχειρησιακής διαδικασίας αν η διαδικασία είναι να τερµατιστεί πρόωρα και να 
απελευθερώνονται οι δεσµευµένοι πόροι. 
 
Σχήµα 4.2 Μοντέλο στοιχείων που υποστηρίζει εκτέλεση επιχειρηµατικών διαδικασιών 
[47] 
 

 
 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις αρχιτεκτονικές SOA θεωρούν ότι µόνο 
κοµµάτια λειτουργικότητας που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µπορούν να 
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εκτεθούν σαν υπηρεσίες και ότι τέτοιες υπηρεσίες µπορούν µε τη σειρά τους να 
καλέσουν άλλες υπηρεσίες σαν µέρος της εφαρµογής της επιχειρησιακής τους 
λειτουργίας. 
 Πάνω από το επίπεδο των επιχειρησιακών διαδικασιών βρίσκεται το επίπεδο 
παρουσίασης (Presentation Layer) και το επίπεδο ελέγχου καναλιών (Channel 
Controller Layer) τα οποία στηρίζουν συστατικά συγκεκριµένων καναλιών. Με αυτό 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που σχετίζονται µε 
κάποιο συγκεκριµένο κανάλι στο επίπεδο παρουσίασης µε αποτέλεσµα το επίπεδο 
επιχειρησιακών διαδικασιών να µένει ανεξάρτητο από συγκεκριµένα κανάλια. Αυτό 
σηµαίνει µε άλλα λόγια ότι το επίπεδο επιχειρησιακών διαδικασιών δεν χρησιµοποιεί 
ως µέρος της λογικής του παραµέτρους που απευθύνονται σε συγκεκριµένα κανάλια. 
 Η εφαρµογή αυτής της αρχής επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό interface 
contracts µεταξύ του επιπέδου παρουσίασης και των επιχειρησιακών διαδικασιών ως 
Web Services που έχουν εκτεθεί µόνο εσωτερικά στη λύση. Αυτές οι Web Services 
ορίζονται χρησιµοποιώντας την προδιαγραφή WSDL και µπορούν να κληθούν 
χρησιµοποιώντας το Web Services Invocation Framework (WSIF). Το WSIF είναι 
ένα Java API (WSDL-centric) το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη 
δηµιουργία Web Services πελατών µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητοι 
προγραµµατιστικά από συγκεκριµένα bindings (SOAP, JMS, EJB) [43]. Αυτές οι 
καλά ορισµένες WSDL διασυνδέσεις αποσυνδέουν το επίπεδο των διαδικασιών από 
τα δύο κανάλια τα οποία αποτελούν το επίπεδο παρουσίασης, παρέχοντας µε τον 
τρόπο αυτό έναν µηχανισµό κλήσης των διαδικασιών ανεξάρτητο από συγκεκριµένα 
κανάλια. 
 Οι προδιαγραφές των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process 
specifications) αποτελούνται από ακολουθίες δραστηριοτήτων (activity) οι οποίες 
µαζί επιτυγχάνουν το αποτέλεσµα της επιχειρησιακής διαδικασίας. Κάθε 
δραστηριότητα συνήθως καθορίζεται σαν «µαύρο κουτί» στο επίπεδο επιχειρησιακών 
διαδικασιών. Γι’ αυτό τέτοιες δραστηριότητες αναφέρονται ως “Activity Stubs”, ενώ 
τα συστατικά τα οποία καλούνται από αυτά αναφέρονται ως “Activity 
Implementations”, δηλαδή εφαρµογές των δραστηριοτήτων. Κάθε υλοποίηση µιας 
δραστηριότητας έχει και αυτή µια καλά ορισµένη διασύνδεση η οποία εκτίθεται 
εσωτερικά µε τη χρήση της Business Service Façade (BSF) pattern. Παρόµοια κάθε 
BSF εκθέτει τη διασύνδεση της σαν εσωτερική Web Service η οποία περιγράφεται σε 
WSDL και µπορεί να κληθεί µέσω του WSIF. 
 Κάθε µια δραστηριότητα αντιπροσωπεύει ένα βήµα στην επιχειρησιακή 
διαδικασία και έχει µια καλά ορισµένη διασύνδεση η οποί καθορίζεται από τη WSDL 
περιγραφή της. Μια οµάδα από τέτοιες Web Services – δραστηριότητες οι οποίες 
µπορούν να κληθούν στη σειρά αντιπροσωπεύουν τις σύνθετες Web Services που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως. 
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 Οι εφαρµογές των δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται από τη µικρή διάρκεια 
ζωής καθώς κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τη φύση των λειτουργίας των εξωτερικών 
Web Services οι οποίες στηρίζονται σε σύγχρονες κλήσεις SOAP µέσω HTTP. Αν το 
εισερχόµενο µήνυµα µιας Web Service λειτουργίας παραδίδεται σαν HTTP αίτηση, 
το εξερχόµενο µήνυµα πρέπει να παραδοθεί σαν HTTP απάντηση  της συγκεκριµένης 
αίτησης, αλλιώς η Web Service θα µαταιωθεί λόγω χρόνου. Για το λόγο αυτό η 
εκτέλεση της υλοποίησης µιας δραστηριότητας, η οποία προκαλείται από το επίπεδο 
διαδικασιών, πρέπει να είναι βραχύχρονη. Το χαρακτηριστικό αυτό διαφοροποιεί τις 
εφαρµογές των δραστηριοτήτων από τις διαδικασίες οι οποίες έχουν µακρόχρονη 
διάρκεια και οι οποίες µπορεί να διαρκούν µέχρι και µέρες αλλά και εβδοµάδες.  
 Φυσικά δεν εκτίθενται σαν υπηρεσίες µόνο µέρη της αρχιτεκτονικής του 
συστήµατος που βρίσκονται στο επίπεδο επιχειρησιακών διαδικασιών και στο κανάλι 
των Web Services, αλλά και κάποια συστατικά που διακρίνονται από την ικανότητά 
τους να επαναχρησιµοποιούνται και τα οποία βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα της 
εφαρµογής των δραστηριοτήτων. Συνεπώς, εφαρµογές δραστηριοτήτων (activity 
implementations) οι οποίες µπορούν κληθούν µέσω των BSF, µπορούν να κάνουν 
χρήση άλλων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να ανήκουν σε µια από τις δύο 
διαφορετικές οµάδες των επιχειρηµατικών υπηρεσιών (business services) ή 
υπηρεσιών εφαρµογής (Application Services). 
 Η διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων είναι σηµαντική. Οι υπηρεσίες εφαρµογής 
µπορούν να ορισθούν σαν επαναχρησιµοποιούµενα συστατικά ή κοµµάτια 
επαναχρησιµοποιούµενης επιχειρησιακής λογικής που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µόνο εντός της συγκεκριµένης εφαρµογής. Σε αντίθεση οι επιχειρησιακές υπηρεσίες 
αποτελούν και αυτές επαναχρησιµοποιούµενα συστατικά ή κοµµάτια 
επαναχρησιµοποιούµενης επιχειρησιακής λογικής που µπορούν όµως να 
χρησιµοποιηθούν οπουδήποτε µέσα στην ευρύτερη επιχείρηση. Φυσικά στη 
περίπτωση των επιχειρησιακών υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 
περιγραφές WSDL θα πρέπει να περιλαµβάνουν τύπους δεδοµένων που αποτελούν 
µέρος της βιβλιοθήκης XSD (XML Schema Definition) της επιχείρησης. Στο µέλλον, 
η υιοθέτηση ενός καταχωρητή υπηρεσιών για όλη την επιχείρηση (π.χ. UDDI) 
πιθανόν να βοηθούσε στην διάδοση των σηµαντικών επιχειρησιακών υπηρεσιών. 
 

4.5 Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις  
 

Η εταιρία που µελετάται στο παρών κεφάλαιο έχει µία στρατηγική 
αναγκαιότητα η οποία είναι να µειώνει το κόστος των λειτουργιών της µέσω της 
βελτίωσης της ικανότητας της να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται αποτελεσµατικά 
µε τους πελάτες της και µέσω της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας και της 
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επαναχρησιµοποίησης των διαδικασιών. Η χρήση των Web Services θεωρήθηκε 
επιβεβληµένη και µάλιστα αποφασίστηκε και η ανάπτυξη σύνθετων υπηρεσιών. 
Συνοψίζοντας είναι δυνατόν να καταλήξουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα:  

 
• Οι βασικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα 

περίπτωση µπορούν να ικανοποιηθούν από αρκετές εναλλακτικές εφαρµογές. 
Όµως αν ληφθεί υπόψη η απαίτηση για επιχειρησιακή ευελιξία και η 
ικανότητα να προσαρµόζονται εύκολα οι επιχειρησιακές διαδικασίες και να 
δηµιουργούνται νέες από υπάρχοντα συστατικά, τότε µία λύση βασισµένη σε 
αρχιτεκτονική SOA γίνεται πολύ πιο δελεαστική. 

• Χρήση σύνθετων υπηρεσιών µέσω της BPEL για τη περιγραφή των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών 

•  Σειριακή κλήση των βασικών υπηρεσιών. 
• Χρησιµοποίηση αντισταθµιστικής δράσης (compensation action). 
• Περιγραφή υπηρεσιών µε WSDL. 
• ∆εν υπάρχει καταχωρητής υπηρεσιών για όλη την επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Το Σχέδιο IF.COM (Intelligent Finance) της Τράπεζας 
Halifax Bank of Scotland 
 

5.1 Εισαγωγή 
 
Η τράπεζα Halifax Bank of Scotland (HBoS) είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες 
του Ηνωµένου Βασιλείου µε πελατειακή βάση περίπου στα 22 εκατοµµύρια. Ο 
όµιλος της HBoS προέκυψε από τη συγχώνευση της Halifax και της Bank of 
Scotland. Το πρόγραµµα Intelligent Finance (IF.com) ξεκίνησε ως τµήµα της Halifax 
και προέκυψε από την ανάγκη της τράπεζας να προσελκύσει νέους πελάτες και να 
ανταγωνιστεί τις άλλες µεγάλες τράπεζες του Ηνωµένου Βασιλείου. Για τη 
πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου σκοπού, η εταιρία έθεσε ως στόχο τη παροχή 
πιο οικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και την εισαγωγή καινοτόµων 
λύσεων. Αποφασίστηκε, καταρχήν, να χρησιµοποιηθούν µόνο άµεσα κανάλια για την 
επικοινωνία µε τους πελάτες, το οποίο σηµαίνει να µη γίνει εξάρτηση από υψηλού 
κόστους υποκαταστήµατα. Τα κανάλια αυτά ήταν το τηλέφωνο και το διαδίκτυο. 
Επίσης αποφασίστηκε να εφαρµοσθούν οι έννοιες του συµψηφισµού (offsetting) και 
των δια-συνδεδεµένων λογαριασµών. Σύµφωνα µε αυτές οι πελάτες χρεώνονται τόκο 
µόνο στα χρήµατα που πραγµατικά οφείλουν στη τράπεζα. ∆ηλαδή γίνεται 
συµψηφισµός µεταξύ των λογαριασµών καταθέσεων και των πιστωτικών 
λογαριασµών. Στόχο της δηµιουργίας του IF.com δεν ήταν η επαναδηµιουργία του 
κεντρικού τραπεζικού συστήµατος αλλά η εγκαθίδρυση ενός νέου τρόπου 
συναλλαγής των πελατών µε το σύστηµα. Για την αντιµετώπιση όλων των παραπάνω 
προκλήσεων αποφασίστηκε ότι το Intelligent Finance θα έπρεπε να βασιστεί σε 
αρχιτεκτονική προσανατολισµένη προς τις υπηρεσίες (SOA) [24].  
 Στη καρδιά του συστήµατος Intelligent Finance βρίσκεται µία generic banking 
engine, η οποία παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα για τα διαφορετικά 
κανάλια πρόσβασης των πελατών. Το σύστηµα αυτό θεωρείτε ότι είναι µία από τις 
µεγαλύτερες εφαρµογές SOA στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην 
Ευρώπη. Η banking engine παρέχει ένα σύνολο από XML Web Services και 
επεξεργάζεται πάνω από 1,000,000 SOAP συναλλαγές καθηµερινά. 
 Η αρχιτεκτονική του IF.com είχε να ολοκληρώσει ένα µεγάλο αριθµό 
ετερογενών υποσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων τόσο συστηµάτων back-office 
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όσο και συστηµάτων front-office. Τα συστήµατα back-office περιλαµβάνουν 
συστήµατα διαχείρισης λογαριασµών των πελατών, βαθµολόγησης πίστωσης, 
σύνδεσης µε άλλες τράπεζες και εξωτερικούς παρόχους πιστωτικών καρτών, 
διαχείρισης εγγράφων, εκτύπωσης και συστήµατα διαχείρισης ροής. Τα κανάλια 
πρόσβασης των πελατών περιλαµβάνουν τηλεφωνικό κέντρο και αλληλεπιδραστική 
αναγνώριση φωνής (Interactive Voice Recognition), κανάλι µέσω του Web και 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
 

5.2 Η Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών 
 
 Οι υπηρεσίες του IF.com µπορούν να διακριθούν σε δύο επίπεδα: µια µεγάλη 
οµάδα βασικών υπηρεσιών στο back-end και µια πολύ µεγάλη υπηρεσία στο µέσο, η 
οποία είναι µία µίξη µεταξύ µιας υπηρεσίας που σχετίζεται µε τις διαδικασίες 
(process-centric service) και µίας ενδιάµεσης υπηρεσίας (intermediary service). Με 
την έννοια ενδιάµεσες υπηρεσίες εννοούνται  υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την 
τεχνολογική γεφύρωση των σχεδιαστικών κενών και των ασυµβατοτήτων σε µια 
αρχιτεκτονική. Αν και πολλές ενδιάµεσες υπηρεσίες µοιάζουν µε τεχνικές υπηρεσίες, 
η διάκρισή τους συνίσταται από το ότι παρέχουν επιχειρησιακό API (business – 
oriented API) ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν τεχνολογικό API. Από την άλλη οι 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις διαδικασίες περιέχουν τη γνώση των 
επιχειρησιακών διαδικασιών του οργανισµού. 
 Υπάρχουν διάφορα είδη βασικών υπηρεσιών στο back-end. Ένα καλό 
παράδειγµα είναι το ιδιόκτητο σύστηµα τρεχούµενων λογαριασµών της Halifax το 
οποίο παρέχει υπηρεσίες βασισµένες στην XML για πρόσβαση σε λογαριασµούς 
πελατών που βρίσκονται στο mainframe. Στο Intelligent Finance αποφασίσθηκε να 
προστεθεί στο υπάρχων σύστηµα της Halifax ένα τραπεζικό πακέτο off-the-self το 
οποίο θα προσέθετε λειτουργικότητα και για άλλους τραπεζικούς λογαριασµούς.  
  Το δεύτερο επίπεδο των υπηρεσιών στο σύστηµα καταλαµβάνεται από µία 
πολύ µεγάλη υπηρεσία που αντιπροσωπεύει την τραπεζική µηχανή του Intelligent 
Finance, καλύπτοντας τη λειτουργικότητα που απαιτείται για την υποστήριξη της 
ολοκλήρωσης των διαφορετικών λογαριασµών. Τεχνικά, η τραπεζική µηχανή 
αναπαριστά µια σύνθεση µεταξύ µιας process–centric υπηρεσίας και µιας 
intermediary υπηρεσίας. Για παράδειγµα η τραπεζική µηχανή παρέχει πρόσβαση σε 
διαφορετικούς λογαριασµούς πελατών που βρίσκονται σε διαφορετικά 
υποσυστήµατα. Αυτό το µέρος της λειτουργικότητας της τραπεζικής µηχανής δεν 
προσθέτει επιχειρησιακή λειτουργικότητα. Έχει, όµως, τα χαρακτηριστικά ενός 
επιπέδου πρόσβασης στις υπηρεσίες το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει µια 
ενοποιηµένη διασύνδεση προς ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών µε ετερογενή 
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τεχνολογία πρόσβασης. Κάποια άλλα µέρη της υπηρεσίας της τραπεζικής µηχανής 
παρέχουν λογική διαδικασιών (process–centric logic). Για παράδειγµα όλα τα 
χαρακτηριστικά κλήσης µιας υπηρεσίας παρέχονται µέσω της τραπεζικής µηχανής, 
όπως «αντικατάσταση χαµένης πιστωτικής κάρτας». Όλα τα χαρακτηριστικά κλήσης 
υπηρεσίας της τραπεζικής µηχανής βασίζονται σε µια µηχανή ροής (workflow 
engine). Η τραπεζική µηχανή παρέχει τη διασύνδεση µεταξύ της µηχανή ροής και 
των καναλιών πρόσβασης µέσω ενός συνόλου διασυνδέσεων υπηρεσιών process–
oriented. Περίπου 250 διαφορετικές αιτήσεις υπηρεσιών πραγµατοποιούνται µε αυτόν 
τον τρόπο.  
 Ένα άλλο σύνολο διασυνδέσεων της τραπεζικής µηχανής έχει αφιερωθεί στη 
λειτουργικότητα της τράπεζας που σχετίζεται µε τον συµψηφισµό των λογαριασµών. 
Οµοίως αυτές οι διασυνδέσεις συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των process–oriented 
υπηρεσιών και των intermediary υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει ότι από τη µία η 
υπηρεσία της τραπεζικής µηχανής παρέχει την απαιτούµενη λειτουργικότητα που 
σχετίζεται µε τις διαδικασίες και που είναι αναγκαία από τους πελάτες για να 
ελέγχουν τις οφειλές τους στους διάφορους λογαριασµούς. Από την άλλη η τραπεζική 
µηχανή λειτουργεί σαν ενδιάµεση υπηρεσία στους πολύπλοκους υπολογισµούς στις 
βασικές υπηρεσίες. 
 Ο σχεδιασµός της συγκεντρωµένης τραπεζικής µηχανής παρέχει 
πλεονεκτήµατα στους τελικούς χρήστες, όπως σταθερή όψη µέσω των διαφόρων 
καναλιών αλλά και αποτελεσµατική ολοκλήρωση µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών 
πρόσβασης των χρηστών. Από την άλλη όµως ο συγκεντρωτικός σχεδιασµός έχει 
ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα που σχετίζεται µε 
το σχεδιασµό της υπηρεσίας είναι η έλλειψη modularity και οι αλληλοεξαρτίσεις 
µεταξύ των διαφορετικών διασυνδέσεων που παρέχονται από την υπηρεσία και οι 
οποίες καθιστούν δύσκολη την εξέλιξη και την διατήρηση της υπηρεσίας. 
 Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Intelligent Finance υιοθετήθηκαν τα 
πρότυπα SOAP και WSDL για τη περιγραφή των διασυνδέσεων της τραπεζικής 
µηχανής, αν και τα πρότυπα αυτά την εποχή εκείνη ήταν αρκετά καινούρια. Οι 
εκδόσεις του SOAP αναβαθµίστηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας 
της λύσης για να συµβαδίζουν την εξέλιξη των προδιαγραφών του SOAP. Από την 
άλλη, το πρότυπο WSDL διαδέχθηκε µία ιδιόκτητη γλώσσα περιγραφής 
διασυνδέσεων IDL (Interface Description Language) η οποία ήταν βασισµένη στην 
XML. 
 

5.3 Περιγραφή της Λύσης που Αναπτύχθηκε 
 
5.3.1. Οι βασικές υπηρεσίες και η υπηρεσία της τραπεζικής µηχανής 
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Μια βασική αρχή στην οποία στηρίχθηκαν οι δηµιουργοί της αρχιτεκτονικής 
SOA της Intelligent Finance είναι η ενορχήστρωση των υπηρεσιών (service 
orchestration), µε την οποία γίνεται δυνατή η ένωση πολλών βασικών υπηρεσιών και 
η δηµιουργία σύνθετων. Συνεπώς το κατώτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής έχει ως 
στόχο την έκθεση των πιο σηµαντικών λειτουργιών των συστηµάτων που βρίσκονται 
στο backend ως βασικές υπηρεσίες. Τα συστήµατα αυτά που περιλαµβάνουν 
συνδέσµους µε άλλες τράπεζες, συνδέσµους µε παρόχους  πιστωτικών καρτών, 
συστήµατα διαχείρισης λογαριασµών πελατών κ.α., βασίζονται σε διάφορες 
τεχνολογίες όπως CORBA, DCOM, XML και MQ Series αλλά και στο mainframe 
της Halifax Bank of Scotland, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.1. 

 
Σχήµα 5.1 Τεχνική Αρχιτεκτονική του IF.com [24] 

   
 

Στο κέντρο της αρχιτεκτονικής της εταιρίας Intelligent Finance βρίσκεται η IF 
Banking Engine, η οποία αντιπροσωπεύει το δεύτερο επίπεδο υπηρεσιών και η οποία 
αποτελείται από µια µεγάλη υπηρεσία µε πολλές διασυνδέσεις (interfaces). Βασίζεται 
σε περίπου 1,300 XML σχήµατα, 120 WSDL διασυνδέσεις και 600 Web services 
λειτουργίες. Η τραπεζική αυτή µηχανή παρέχει λειτουργίες ως υπηρεσία 
προσανατολισµένη προς τις διαδικασίες αλλά και ως ενδιάµεση υπηρεσία. Πιο 
συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τρεις γενικές διαδικασίες στις οποίες 
µπορούν να συµπεριληφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις συναλλαγών που µπορεί να 
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πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του προγράµµατος. Οι διαδικασίες αυτές είναι: 
“Open Relationship”, “Provide Service” και “Fulfill Order”. Από την άλλη η IF 
Banking Engine λειτουργεί ως ενδιάµεση εφαρµογή καθώς παρέχει µια ενοποιηµένη 
διασύνδεση µε το ετερογενές περιβάλλον στο backend. Η υπηρεσία που βασίζεται 
στη τραπεζική αυτή µηχανή διαιρείται σε ένα αριθµό διαφορετικών namespaces, 
συµπεριλαµβανοµένων των Common, ContactCentre, Workflow, 
OpenAccount, PersonalAdvisors, QuickQuote, και Service Request. 
Για παράδειγµα, το OpenAccount namespace, περιλαµβάνει διασυνδέσεις όπως 
AddressMgr, ApplicationMgr, BroadRequest, OfferEngine, 

CreditCardApplication, CurrentAccountApplication. Η 
διασύνδεση OfferEngine περιλαµβάνει, για παράδειγµα, XML σχήµατα όπως 
DebtType, MortgageProductDetails και MortgageOffer. Επίσης η 
διασύνδεση αυτή παρέχει λειτουργίες όπως renegotiateMortgageOffer(), 
και getMortgageOfferAcceptance(). 

Η µηχανή αυτή είναι βασισµένη στον application server BEA WebLogic και 
λειτουργεί σε περιβάλλον J2EE. Η επικοινωνία µε τους πελάτες πραγµατοποιείται µε 
το ∆ιαδίκτυο µέσω ενός Web Server ενώ µε το τηλέφωνο µέσω του τηλεφωνικού 
κέντρου και ενός διαδραστικού συστήµατος αναγνώρισης φωνής. Η διαµόρφωση των 
µηνυµάτων για την επικοινωνία µε τους πελάτες γίνεται σύµφωνα µε το SOAP ενώ 
ως πρωτόκολλο επικοινωνίας χρησιµοποιείται το HTTP. 
 
5.3.2. Το Repository των υπηρεσιών 
 Όλες οι υπηρεσίες περιγράφονται ως XML Schema και WSDL περιγραφές. Οι 
περιγραφές αυτές αποθηκεύονται σε ένα service repository από το οποίο 
δηµιουργούνται, από µια υπεύθυνη οµάδα, οι διασυνδέσεις APIs και stubs για 
διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού και εφαρµογές, µέσω του WSDL compiler. 
Αυτά τα stubs επιτρέπουν στους προγραµµατιστές, είτε στη πλευρά του πελάτη είτε 
στη πλευρά του διακοµιστή, να γράφουν συστατικά υπηρεσιών και να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά µε ένα «διαφανή» τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5.2 IF.com service repository [24] 
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5.4 Συµπεράσµατα και Παρατηρήσεις 
 

Όπως γίνεται εµφανές από τη προηγούµενη ανάλυση ο στόχος του σχεδίου 
IF.com ήταν η χρήση ενός µεγάλου αριθµού ετερογενών συστηµάτων µε σκοπό τη 
παροχή καινοτόµων λύσεων στους πελάτες µέσω διαφορετικών καναλιών. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση ενός application server (EJB) για τη περιγραφή 
της επιχειρηµατικής λογικής και για την ολοκλήρωση των διαφορετικών συστηµάτων 
στο backend. Όπως είναι λογικό ο τρόπος αυτός σχεδιασµού δηµιουργεί κάποια 
προβλήµατα όπως η έλλειψη modularity και οι αλληλοεξαρτίσεις µεταξύ των 
διαφορετικών διασυνδέσεων. Όµως παρέχει σταθερή όψη µέσω των διαφόρων 
καναλιών αλλά και αποτελεσµατική ολοκλήρωση µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών 
πρόσβασης των χρηστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

A Large Consumer Lending Corporation 
 

6.1 Εισαγωγή 
 
Η περίπτωση ανάπτυξης αρχιτεκτονικής SOA που περιγράφεται σε αυτή τη 
παράγραφο βασίζεται στην εφαρµογή που αναπτύχθηκε από τους Acharya et al. για 
λογαριασµό ενός µεγάλου πιστωτικού οργανισµού [1].  
 

6.2 Περιγραφή της εφαρµογής 
 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή χειρίζεται ολόκληρο το κύκλο ζωής του δανεισµού 
ο οποίος ξεκινάει µε την ανεύρεση και τη διαχείριση εκατοµµυρίων δυνητικών 
πελατών. Η εφαρµογή έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται µεγάλο αριθµό τέτοιων 
πελατών, να τους κατατάσσει σε διάφορες κατηγορίες και να διανέµει τα 
αποτελέσµατα σύµφωνα µε κάποια κριτήρια σε οµάδες του τµήµατος πωλήσεων. Οι 
λειτουργίες του τµήµατος πωλήσεων περιλαµβάνουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µε τους πελάτες και τη παρακολούθηση της εξέλιξης της συνοµιλίας και 
των µελλοντικών ενεργειών µέσω υπενθυµίσεων, τη δυνατότητα γρήγορης 
επεξεργασίας κρίσιµων δεδοµένων για τη προσφορά δανείου σε πραγµατικό χρόνο 
ενώ ο πωλητής βρίσκεται σε τηλεφωνική συνδιάλεξη µε τον πελάτη και τέλος τη 
δυνατότητα άµεσης λήψης της πιστωτικής κατάστασης του πελάτη. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων πώλησης, το σύστηµα παρέχει κάποιες 
δυνατότητες επεξεργασίας του δανείου που περιλαµβάνουν την εξακρίβωση των 
δεδοµένων που ελήφθησαν από τον πελάτη κατά τη διάρκεια του κύκλου πώλησης. Η 
εξακρίβωση αυτή µπορεί να γίνει είτε µέσω εγγράφων είτε αυτόµατα µέσω ειδικών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης το 
στάδιο της επεξεργασίας του δανείου αντιµετωπίζει κάποιες εξαιρέσεις που µπορεί να 
εµφανιστούν στη διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων και πραγµατοποιεί ανάλυση 
της επίδραση τους στο δανειακό προϊόν. Τέλος, το σύστηµα έχει την ικανότητα να 
λαµβάνει ένα εξακριβωµένο και εγκεκριµένο δάνειο µέσω µιας funding διαδικασίας 
που περιλαµβάνει ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών 
ιδρυµάτων. 
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Όπως γίνεται εµφανές, η εφαρµογή αποτελείται από µία οµάδα διακριτών και 
συσχετιζόµενων λειτουργιών. Ο πιστωτικός οργανισµός, για τον οποίο αναπτύσσεται 
η εφαρµογή,  έχει διάφορα τµήµατα που εξειδικεύονται σε αυτές τις λειτουργίες. Τα 
τµήµατα αυτά, είναι λογικό να επιθυµούν να εξελίσσουν τις λειτουργίες τους και τις 
δυνατότητες των πληροφοριακών συστηµάτων τους ανεξάρτητα από τα άλλα, να 
χειρίζονται τις εφαρµογές και τα δεδοµένα και να µην επηρεάζονται από βλάβες σε 
άλλα συστήµατα. Επίσης οι ανάγκες επεκτασιµότητας και service level agreement 
των λειτουργιών είναι διαφορετικές. Για παράδειγµα η λειτουργικότητα του 
marketing χρησιµοποιείται από µερικούς χρήστες στα γραφεία της εταιρείας ενώ η 
λειτουργικότητα των πωλήσεων υποστηρίζει χιλιάδες εξωτερικά γραφεία που 
απαιτούν χρόνο απόκρισης µικρότερο του δευτερολέπτου. Επιπρόσθετα υπάρχει 
ανάγκη επαναχρησιµοποίησης λειτουργιών σε διάφορες εφαρµογές. 

Οι πιο πάνω απαιτήσεις οδήγησαν σε οργάνωση των προϊόντων λογισµικού µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούνται από ανεξάρτητα ανεπτυγµένα συστατικά τα 
οποία εκθέτουν ένα σύνολο από υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να κληθούν µέσω 
προκαθορισµένων πρωτοκόλλων µετάδοσης µηνυµάτων. Με άλλα λόγια µια 
αρχιτεκτονική προσανατολισµένη προς τις υπηρεσίες (SOA).   
 

6.3 Η Αρχιτεκτονική της Εφαρµογής 
 
 Στο Σχήµα απεικονίζεται η αρχιτεκτονική της εφαρµογής που αναπτύχθηκε 
για τον πιστωτικό οργανισµό. Κάθε συστατικό (π.χ. υπηρεσία αξιολόγησης, υπηρεσία  
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Σχήµα: Η Αρχιτεκτονική της Εφαρµογής 

 
πίστωσης) είναι ένα ανεξάρτητα αναπτυσσόµενο (deployable) και διατηρούµενο 
(maintainable) «προϊόν» και εκθέτει ένα σύνολο από υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να 
κληθούν από άλλα συστατικά που τις χρειάζονται στο περιεχόµενο κάποιας 
επιχειρησιακής ροής (business workflow). Οι υπηρεσίες µπορούν να προσπελαθούν 
µε ασύγχρονο τρόπο µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων σε ένα Enterprise Service Bus 
(ESB) ή µε σύγχρονο τρόπο µέσω Web Service κλήσεων. 
 Όπως φαίνεται και στο σχήµα, το ESB αποτελεί τον κόµβο της υποδοµής 
µεταφοράς µηνυµάτων. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιείται ένα εµπορικό 
προϊόν. Βασικά το ESB παρέχει µια αξιόπιστη υποδοµή µεταφοράς µηνυµάτων η 
οποία βασίζεται στο πρότυπο JMS. Επιπρόσθετα λειτουργεί ως δροµολογητής των 
µηνυµάτων που παραδίδει µηνύµατα στις κατάλληλες υπηρεσίες σύµφωνα µε 
κάποιους καλά ορισµένους κανόνες. Για να πραγµατοποιηθεί µια επιχειρησιακή 
συναλλαγή, οι υπηρεσίες επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω µηνυµάτων που 
ανταλλάσσονται στην υποδοµή ESB. Με σκοπό τη τυποποίηση της µορφής των 
µηνυµάτων και τη διευκόλυνση της κατανόησης µεταξύ των οµάδων υιοθετήθηκε ο 
ορισµός των µηνυµάτων στη µορφή του Business Object Documents (BODs) όπως 
ορίζεται από την προδιαγραφή Open Applications Group Integration Specification 
(OAGIS) [31]. Τα µηνύµατα BOD, που περιλαµβάνονται στο “body” των µηνυµάτων 
SOAP, ονοµατίζονται χρησιµοποιώντας ένα ζευγάρι που αποτελείται από ένα 
τυποποιηµένο “verb” (όπως Get, Show, Process) και ένα “noun” (όπως δάνειο – loan, 
πίστωση – credit). 
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 Στο Σχήµα φαίνεται η πραγµατοποίηση µιας ροής επιχειρησιακής διαδικασίας 
στη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική. Μια συνηθισµένη διαδικασία στο περιεχόµενο της  
 

 
 

Σχήµα: Το παράδειγµα της ροής “Pull Credit” 
εφαρµογής δανεισµού είναι αυτή της λήψης πίστωσης (“Credit Pull”) η οποία 
επιτρέπει στον πωλητή ενός δανείου να λάβει ηλεκτρονικά και σε πραγµατικό χρόνο 
µία πιστωτική αναφορά για τον πελάτη. Η υπηρεσία “Lending Lifecycle Service” 
ξεκινάει τη διαδικασία λήψης της πιστωτικής αναφοράς, σαν απάντηση στην αίτηση 
ενός χρήστη στη διασύνδεση UI, µε το να στείλει ένα µήνυµα “Credit Request” στην 
υπηρεσία “Credit Service”. Η τελευταία ακούει σε αυτό το µήνυµα, δηλώνει την 
ενέργεια στην υπηρεσία “Task Management Service” και µεταφέρει την αίτηση στην 
υπηρεσία “External Vendor Service” η οποία τοποθετεί την αίτηση στον εξωτερικό 
συνεργάτη που θα ελέγξει τη πιστωτική κατάσταση του πελάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Η Περίπτωση µιας «Επιχειρηµατικής Κοινότητας» στο 
Λιµάνι της Γένοβα 
 

7.1 Εισαγωγή 
 
Στη παράγραφο αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη µιας αρχιτεκτονικής SOA σε ένα 
συγκεκριµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο δηµιουργείται από 
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια επιχειρηµατική περιοχή, 
καλύπτουν διαφορετικά µέρη της αλυσίδας του προϊόντος/ υπηρεσίας και 
συντονίζονται από ένα επιχειρηµατικό κέντρο. Ένα τέτοιο επιχειρηµατικό περιβάλλον 
ονοµάζεται «Επιχειρηµατική Κοινότητα» (“Business Community”). Συγκεκριµένα, 
στο παρών κεφάλαιο εξετάζεται η περίπτωση σχεδιασµού µιας αρχιτεκτονικής 
δικτύωσης των υπηρεσιών (η οποία ονοµάζεται Business Community Service 
Infrastructure, BCSI) για τις µεταφορικές εταιρίες που λειτουργούν στο Λιµάνι της 
Γένοβα [4][26]. 
 Η αρχιτεκτονική BCSI βασίζεται στην XML και στις Web Services και 
εστιάζει προς µια κοινότητα χρηστών που κυµαίνονται από µικρά γραφεία µέχρι 
µεγάλες επιχειρήσεις, έχουν είδη αµοιβαίες επιχειρηµατικές σχέσεις, εν µέρει 
χρησιµοποιούν ιδιωτικά δίκτυα υπηρεσιών και συντονίζονται από µια τοπική αρχή 
(τη δηµόσια Αρχή του Λιµανιού). Τέτοιες κοινότητες είναι δυνατόν να εξευρεθούν σε 
πολύπλοκους επιχειρηµατικούς οργανισµούς και στη δηµόσια διοίκηση. 
 Σκοπός των επιχειρηµατικών φορέων (επιχειρήσεις, πρακτορεία, µικρές 
εταιρίες, γραφεία) του Λιµένα της Γένοβα είναι η παροχή υπηρεσιών logistics 
(φορτοεκφόρτωση, διαχείριση, µεταφορά κλπ) για ναυτιλιακά φορτία. Το σύστηµα 
που υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρηµατικών φορέων του λιµανιού 
ονοµάζεται “Cargo Community System”. 
 
7.2 Απαιτήσεις 
 
7.2.1. Απαιτήσεις της Επιχειρηµατικής Κοινότητας 
 Στη συνέχεια περιγράφονται οι απαιτήσεις της υποδοµής BCSI από την 
οπτική πλευρά των επιχειρηµατικών φορέων της κοινότητας: 
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1. ∆ιεισδυτικότητα: όλοι οι φορείς της κοινότητας πρέπει να µπορούν 
χρησιµοποιούν την υποδοµή BCSI ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των 
δικών τους υποδοµών.  

2. Κατανοµή: οι φορείς της κοινότητας πρέπει να είναι ικανοί να παρέχουν ή να 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σε ένα κατανεµηµένο και µε πολλούς παρόχους 
περιβάλλον  

3. ∆ιαλειτουργικότητα: όλοι οι συµµετέχοντες στην κοινότητα πρέπει να είναι 
ικανοί να ολοκληρώνουν όλα τα πληροφοριακά συστήµατα των άλλων 
συνεταίρων µέσω του BSCI, ανεξάρτητα από τη βάση, το ενδιάµεσο 
λογισµικό και το λογισµικό εφαρµογών που έχει υιοθετηθεί. 

4. Ανοιχτή υποδοµή: οι φορείς πρέπει να είναι ικανοί να αλληλεπιδρούν εύκολα 
µε συστήµατα εξωτερικά προς την Επιχειρηµατική Κοινότητα. 

5. Επεκτασιµότητα: οι συµµετέχοντες στην κοινότητα πρέπει να είναι ικανοί να 
αναβαθµίζουν τις µορφοποιήσεις για την ανταλλαγή δεδοµένων και τα 
πρωτόκολλα για τη διαλειτουργικότητα του λογισµικού µε γρήγορες και 
χαµηλού κόστους αναβαθµίσεις. 

6. Ασφάλεια: οι φορείς θα πρέπει να είναι ικανοί να ανταλλάσσουν µηνύµατα ή 
να κάνουν συναλλαγές µε την εγγύηση της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας 
και του απορρήτου.  

 
7.2.2. Απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής BSCI 

Στο σηµείο αυτό θα πραγµατοποιηθεί αντιστοίχιση των απαιτήσεων της 
Επιχειρηµατικής Κοινότητας µε απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής BCSI. 

1. Απαιτήσεις 1-4, Καθορισµός υπηρεσίας βάσης: Η αρχιτεκτονική πρέπει να 
βασίζεται σε υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες σε όλα τα δίκτυα και 
λειτουργούν ανάµεσα στα όρια των δικτύων, ανεξάρτητα από είδη δικτύων 
(Intranet, Internet), ρυθµίσεις (Firewall, NAT κλπ) και πρόσβαση (dial-up, 
always on). Θεωρείται ότι σύµφωνα µε αυτές τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ο παγκόσµιος ιστός θα επιλεγούν ως υπηρεσίες 
βάσης, υιοθετώντας τα SMTP και HTTP ως πρωτόκολλα µεταφοράς για όλες 
τις υπηρεσίες της υποδοµής BSCI. 

2. Απαίτηση 5, Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση: Η αρχιτεκτονική BSCI πρέπει 
να υποστηρίζει υπηρεσίες που να µπορούν να εξελίσσονται από τις υπηρεσίες 
βάσης σε πιο εξελιγµένες υπηρεσίες ακολουθώντας µια κοµψή διαδικασία. 

3. Απαίτηση 6, Υπηρεσία Ασφάλειας της Επιχειρηµατικής Κοινότητας (Business 
Community Security Service): Εκτός των υπηρεσιών βάσης, η υποδοµή BSCI 
παρέχει µια υποδοµή ασφαλείας την οποία διαχειρίζεται η αρχή της 
Επιχειρηµατικής Κοινότητας. 

 



 60

7.3 Αρχιτεκτονικές Επιλογές 
 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος πρέπει να είναι η βάση για µία υποδοµή 
επικοινωνίας που να υποστηρίζει την επιχειρηµατική συνεργασία ανάµεσα στους 
διαφορετικούς φορείς της Επιχειρηµατικής Κοινότητας, όπως καθορίζεται από τις 
απαιτήσεις. Η κύρια αρχιτεκτονική επιλογή στη περίπτωση των µεταφορικών 
εταιριών του Λιµανιού της Γένοβα είναι η διαµόρφωση της υποδοµής σαν µία 
αρχιτεκτονική SOA, µε κάποιες τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες εξαιτίας των 
ιδιοµορφιών της Επιχειρηµατικής Κοινότητας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.  
 
7.3.1. Service Oriented Architecture 
 Η υποδοµή αποτελεί ένα παράδειγµα αρχιτεκτονικής στρεφόµενης προς τις 
υπηρεσίες (SOA) η οποία επιτρέπει τη παροχή και κατανάλωση επιχειρηµατικών 
υπηρεσιών (Web Services), παρέχοντας εργαλεία και υπηρεσίες υποδοµής στους 
φορείς της επιχειρηµατικής κοινότητας για το καθορισµό, δηµοσίευση, εύρεση και 
κλήση (binding) των επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Τα επόµενα χαρακτηριστικά των 
αρχιτεκτονικών SOA, τα οποία ικανοποιούν µερικώς τις απαιτήσεις που 
διατυπώθηκαν προηγουµένως, αποτελούν την αιτιολογία για την αρχιτεκτονική 
απόφαση: 

• Ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών συστηµάτων και συνεργασία 
χρησιµοποιώντας ευρέως διαδεδοµένα πρωτόκολλα µεταφοράς 
(HTTP/SMTP) (Απαίτηση διεισδυτικότητας). 

• ∆ιαλειτουργικότητα που επιτυγχάνεται εκθέτοντας XML formats για την 
ανταλλαγή εγγράφων και πρόσβαση υπηρεσιών µέσω του SOAP (Απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας, ανοιχτής υποδοµής και επεκτασιµότητας).   

• Κατανεµηµένη αρχιτεκτονική που στηρίζεται σε registry υιοθετώντας το 
πρότυπο UDDI (Απαίτηση κατανοµής). 

 
7.3.2. Ιδιωτικό UDDI registry που το διαχειρίζεται η Αρχή του Λιµανιού 
 Αφήνοντας την αρµοδιότητα της δηµοσίευσης των διασυνδέσεων των 
υπηρεσιών στους φορείς της Επιχειρηµατικής Κοινότητας θα µπορούσε να οδηγήσει 
στην ύπαρξη λειτουργικά ισοδύναµων υπηρεσιών µε διαφορετικές διασυνδέσεις ή 
στην ύπαρξη υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι σχετικές ή χρήσιµες στη κοινότητα. Με 
άλλα λόγια, υπάρχει η ανάγκη για έναν παράγοντα εναρµόνισης ο οποίος πρέπει να 
είναι ειδικός στον τοµέα  και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη δηµοσίευση των 
υπηρεσιών και για τη πρόσβαση στο registry. 
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7.3.3. ∆ιαφορετικά επίπεδα τεχνολογίας και Σηµεία Πρόσβασης των Χρηστών 
Υπάρχει ανάγκη για µια σταδιακή µεθοδολογία στην ανάπτυξη των 

υπηρεσιών, όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις, επιτρέποντας τη συµµετοχή στην 
κοινότητα όλων των επιχειρηµατικών φορέων, από τα µικρότερα γραφεία µέχρι τις 
µεγάλες επιχειρήσεις (διαφορετικά Σηµεία Πρόσβασης των Χρηστών). Στην 
περίπτωσή µας, αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρέπει να ξεκινήσει µε 
απλές, «βασικές» υπηρεσίες όπως µηνύµατα κειµένου Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 
και να συνεχιστεί προς τις Web Services. 

Επίσης, συγκεκριµένες υπηρεσίες πρέπει να αναγνωριστούν οι οποίες θα 
πρέπει να αναπτυχθούν στη µέση της εξέλιξης από τις βασικές υπηρεσίες στις Web 
Services και µια µεθοδολογία είναι αναγκαία για να δηµοσιεύει «κοµµάτια 
λογισµικού» τα οποία µπορούν να κάνουν “download” οι φορείς της κοινότητας και 
να χρησιµοποιήσουν προκειµένου παρέχουν/ καταναλώσουν την υπηρεσία. Αυτές οι 
υπηρεσίες έχουν ορισθεί ως µηνύµατα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου XML (XML 
Email Messages). 
 
7.3.4. Υποδοµή Ασφάλειας 

Καθώς το σύστηµα χρησιµοποιείται από τους φορείς της Επιχειρηµατικής 
Κοινότητας  για να πραγµατοποιούν επιχειρηµατικές συναλλαγές, η ασφάλεια είναι 
ένας καθοριστικός παράγοντας για την αποδοτική χρήση µιας τέτοιας υποδοµής. 
Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για µια µεθοδολογία πιστοποίησης η οποία να µπορεί να 
βεβαιώνει την ταυτότητα των συµµετεχόντων µερών. Η πιστοποίηση υποστηρίζεται 
από µια Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority), µε την παροχή υποστήριξης 
για Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature) και Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (Public 
Key Infrastructure) οι οποίες ολοκληρώνονται µε την αρχιτεκτονική SOA. 
 

7.4 Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής 
 

Στο Σχήµα 7.1 παρουσιάζονται τα συστατικά κοµµάτια της αρχιτεκτονικής 
SOA, καθώς και οι σχέσεις τους, τα οποία παρέχουν την απαιτούµενη από την 
Επιχειρηµατική Κοινότητα υποδοµή. Τα βασικά κοµµάτια της αρχιτεκτονικής είναι 
το registry των υπηρεσιών το οποίο βασίζεται στο πρότυπο UDDI και η Αρχή 
Πιστοποίησης (Certification Authority). Το registry των υπηρεσιών το διαχειρίζεται η 
δηµόσια Αρχή του Λιµανιού. Είναι προσπελάσιµο από τους φορείς είτε µέσω του 
τυποποιηµένου SOAP API του UDDI registry είτε µέσω του Web Front End το οποίο 
σχεδιάστηκε για ανθρώπινους χρήστες σε αντίθεση µε το API το οποίο είναι 
σχεδιασµένο για τις εφαρµογές. 
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Το Web Front End των φορέων (Operators Front End Web) παρέχει 
λειτουργικότητες στους φορείς για τα εξής: 

• Κατάθεση αίτησης για εγγραφή και για λήψη πιστοποιητικού από την Αρχή 
Πιστοποίησης. 

• ∆ιαµόρφωση των δικών τους προφίλ τα οποία περιέχουν προδιαγραφές για τις 
identities (“White Pages”), τις κατηγορίες (“Yellow Pages”) και τις υπηρεσίες 
που παρέχονται (“Green Pages”). 

• Εύρεση των προφίλ των άλλων φορέων της κοινότητας καθώς και των 
υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν. 

 
Σχήµα 7.1 Αρχιτεκτονική SOA για την Επιχειρηµατική Κοινότητα 

 
 
Το registry της Επιχειρηµατικής Κοινότητας είναι προσπελάσιµο από την Αρχή της 
Κοινότητας µέσω ενός Front End Web (Authority Front End Web) το οποίο παρέχει 
λειτουργίες στην Αρχή για τα εξής: 

• ∆ηµοσίευση των µοντέλων των υπηρεσιών (UDDI tModel) 
• ∆ιαχείριση όλων των προφίλ της κοινότητας. 

 
Στο Σχήµα 7.2 περιγράφεται η λειτουργία της υποδοµής που αναπτύχθηκε για 

τη δικτύωση των υπηρεσιών της Επιχειρηµατικής Κοινότητας. Σύµφωνα µε το σήµα 
αυτό λαµβάνουν χώρα οι ακόλουθες αλληλεπιδράσεις: 

1. Η Αρχή της Επιχειρηµατικής Κοινότητας δηµοσιεύει τους ορισµούς των 
υπηρεσιών, όπως τις διασυνδέσεις για τις Web Services και τα XML σχήµατα 
για την ανταλλαγή εγγράφων XML, στο registry της κοινότητας. 
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2. Οι φορείς που συµµετέχουν στην κοινότητα κάνουν αίτηση για εγγραφή και 
λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό για Ψηφιακή Υπογραφή που παρέχεται από την 
Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority). 

3. Οι επιχειρηµατικοί φορείς παρέχουν µια υλοποίηση για τις υπηρεσίες που 
ορίζονται.  

4. Οι φορείς δηµοσιεύουν την υλοποίηση µιας υπηρεσίας στο registry. 
5.  Με τη πρόσβαση στο registry, οι διάφοροι φορείς µπορούν να ανακαλύψουν 

ο ένας τον άλλο και τις υπηρεσίες που παρέχονται. 
6. Οι φορείς παρέχουν και καταναλώνουν υπηρεσίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

χρησιµοποιώντας πιστοποιητικά που εκδίδει η Αρχή Πιστοποίησης   
 
Σχήµα 7.2 Λειτουργία της υποδοµής ολοκλήρωσης 
 

 
 
 

7.5 Σταδιακή Ανάπτυξη των Υπηρεσιών 
 

Στη παράγραφο αυτή περιγράφεται πως η αρχιτεκτονική του συστήµατος 
υποστηρίζει µια σταδιακή ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών η οποία κατευθύνεται από 
την Αρχή της κοινότητας, επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση των υπηρεσιών και 
ανταλλαγή εγγράφων και ενισχύει την ολοκλήρωση των φορέων της κοινότητας σε 
διαφορετικά σηµεία πρόσβασης (User Access Points). 

  



 64

7.5.1. Ανάπτυξη υπηρεσιών βάσης 
Το πρώτο στάδιο της σταδιακής ανάπτυξης επιτρέπει στους χρήστες της 

Επιχειρηµατικής Κοινότητας να αλληλεπιδρούν χρησιµοποιώντας υπηρεσίες βάσης 
(Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο και WWW) παρέχοντας έναν κατάλογο (directory) 
πληροφοριών επικοινωνίας. Συνεπώς , το πρώτο βήµα συνίσταται από τη δηµιουργία 
µιας υποδοµής καταχώρησης – εγγραφής στην οποία οι χρήστες της κοινότητας θα 
παρέχουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, άλλες λεπτοµέρειες 
ταυτοποίησης και προαιρετικά κάποιες επιχειρηµατικές πληροφορίες. 

Η υποδοµή καταχώρησης εφαρµόζεται χρησιµοποιώντας ένα UDDI registry. 
Συγκεκριµένα, οι σχετικές πληροφορίες ορίζονται από τις πληροφορίες επικοινωνίας 
(όνοµα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, διευθύνσεις ιστού) και 
πληροφορίες κατηγοριών των φορέων οι οποίες µπορούν να εµπεριέχονται στη δοµή 
Business Entity του UDDI registry (σε τεχνικούς όρους, χρησιµοποιούνται οι Λευκές 
και οι Κίτρινες σελίδες). Συνεπώς, γίνεται εµφανές ότι στο πρώτο αυτό στάδιο το 
UDDI registry διαδραµατίζει ένα ρόλο που συνήθως ανατίθεται σε έναν απλό LDAP 
διακοµιστή. Η υιοθέτηση του UDDI registry έχει ως στόχο τη διατήρηση της 
συµβατότητας µε τις λύσεις που θα αναπτυχθούν στα επόµενα στάδια. 

Εκτός του UDDI registry, οι απαιτήσεις ασφαλείας ικανοποιούνται µε τη 
δηµιουργία και αποστολή  από την  υποδοµής καταχώρησης µιας αίτησης 
πιστοποίησης στην Αρχή Πιστοποίησης της κοινότητας αυτόµατα. Η Αρχή 
Πιστοποίησης, µετά τις απαραίτητες εξακριβώσεις, δηµιουργεί µια πιστοποίηση την 
οποία αποστέλλει στον χρήστη. Η πιστοποίηση περιλαµβάνει πληροφορίες της 
ταυτότητας του κατόχου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τα οποία είναι 
αποθηκευµένα στη δοµή Business Entity του UDDI.  Επιπρόσθετα, ένα αντίγραφο 
του πιστοποιητικού γίνεται διαθέσιµο σε ένα LDAP διακοµιστή της Αρχής 
Πιστοποίησης και το LDAP URL καταγράφεται στη UDDI Business Entity του 
φορέα της Επιχειρηµατικής Κοινότητας. 

Συνεπώς, στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης , κάθε χρήστης της Επιχειρηµατικής 
Κοινότητας µπορεί να έχει πρόσβαση στο UDDI registry µέσω του Web Front End 
και να λάβει πληροφορίες για κάποιους συνεργάτες στη κοινότητα σύµφωνα µε έναν 
τυποποιηµένο τρόπο. Επίσης, όταν ένας χρήστης επιθυµεί να στείλει ένα µυστικό 
µήνυµα µπορεί να πάρει το πιστοποιητικό του συνεργάτη στην Επιχειρηµατική 
Κοινότητα και να το εγκαταστήσει σε έναν πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
χρησιµοποιώντας έναν πελάτη LDAP που είναι ολοκληρωµένος σε κάθε δηµοφιλή 
πελάτη e-mail.  
 
7.5.2. Ανάπτυξη πρότυπων υπηρεσιών, XML e-mail µηνυµάτων 
 Το βήµα αυτό εισήχθηκε για να επιτρέψει τη συµµετοχή στην Επιχειρηµατική 
Κοινότητα όλων των φορέων εκείνων που δεν έχουν τους τεχνολογικούς πόρους να 
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αναπτύξουν Web Services. Οι πρότυπες υπηρεσίες έχουν ορισθεί ως «Μηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µεταφέρουν XML έγγραφα, προαιρετικά 
υπογεγραµµένα και κρυπτογραφηµένα». Το XML σχήµατα των XML εγγράφων 
ορίζονται από την Αρχή της Επιχειρηµατικής Κοινότητας στη βάση των 
συγκεκριµένων επιχειρηµατικών αναγκών και των τύπων των εγγράφων που 
χρησιµοποιούνται στη κοινότητα. Κάθε συγκεκριµένη ανταλλαγή εγγράφου είναι 
ένας διακριτός τύπος υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ένας φορέας που λαµβάνει µία 
«τοποθέτηση µιας παραγγελίας αγοράς», σε XML έγγραφο µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, είναι ένας πάροχος της πρότυπης υπηρεσίας «τοποθέτηση µιας 
παραγγελίας αγοράς».  
 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος παρέχει υποστήριξη για τη δηµοσίευση των 
πρότυπων υπηρεσιών από την Αρχή της Επιχειρηµατικής Κοινότητας και για την 
υιοθέτηση τους από τους φορείς. Η Αρχή µπορεί να δηµοσιεύσει τα σχήµατα των 
πρότυπων υπηρεσιών εκµεταλλευόµενη τη δοµή tModel που παρέχεται από το UDDI 
registry.  Η αλληλεπίδραση της Αρχής µε το UDDI registry πραγµατοποιείται µέσω 
του Web Front End. Επίσης η υποδοµή παρέχει υποστήριξη για τη δηµοσίευση 
κοµµατιών λογισµικού τα οποία µπορούν να αποθηκεύονται σε έναν συνηθισµένο 
Web Server και η HTTP διεύθυνση στην οποία είναι αποθηκευµένο το λογισµικό 
µπορεί να δηµοσιεύεται χρησιµοποιώντας τη δοµή tModel. Με αυτόν τον τρόπο οι 
φορείς µπορούν να έχουν πρόσβαση και στη διαµόρφωση του XML εγγράφου αλλά 
και στο “plug-in” λογισµικό που βοηθάει στη δηµιουργία και αποστολή του 
εγγράφου. 
  
7.5.3. Ανάπτυξη των Web Services 

Η ανάπτυξη (deployment) Web Services αποτελεί το τελευταίο βήµα στην 
εξέλιξη της επιχειρηµατικής κοινότητας. Η τελική διαµόρφωση είναι µια κοινότητα 
επιχειρήσεων που διατηρούν εµπορικές σχέσεις, συνδεόµενες µεταξύ τους µέσω µιας 
υποδοµής επικοινωνίας, η οποία τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν απευθείας 
ενώνοντας τα πληροφοριακά τους συστήµατα. Το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης είναι 
η δηµοσίευση των διασυνδέσεων των Web Services, το οποίο πραγµατοποιείται από 
την Αρχή του Λιµανιού. Το βήµα αυτό µπορεί να διευκολυνθεί από την ύπαρξη 
καθορισµένων XML σχηµάτων για την ανταλλαγή εγγράφων, τα οποία είναι δυνατόν 
να χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό των διασυνδέσεων σε WSDL. Συνεπώς οι φορείς 
της κοινότητας θα παρέχουν εφαρµογές των Web Services και θα τις δηµοσιεύουν 
στο registry, εκµεταλλευόµενοι τις λειτουργίες δηµοσίευσης που τους παρέχεται από 
το Front End Web των φορέων. 

Υπάρχουν διάφορες συστάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 
επιτευχθεί η ολοκλήρωση της προδιαγραφής WSDL µέσα σε ένα UDDI registry. Η 
πρόταση η οποία ακολουθείται στη παρούσα λύση είναι η αποθήκευση του εγγράφου 
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της διασύνδεσης WSDL σε έναν κοινό Web server και το αντίστοιχο HTTP URL 
δηµοσιεύεται από την Αρχή της κοινότητας στην δοµή του tModel. Επίσης οι φορείς 
που επιθυµούν να παρέχουν εφαρµογές των Web Services θα το καταστήσουν σαφές 
µε τη πρόσβαση τους στο προφίλ (UDDI business entity) και παρέχοντας το URL, 
στο οποίο οι Web Services εφαρµογές είναι προσπελάσιµες. 
 

7.6 Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις  
 
 Η περίπτωση εφαρµογής αρχιτεκτονικής SOA που µελετήθηκε στο παρών 
κεφάλαιο συνίσταται από τη προσπάθεια σύνδεσης διαφόρων συνεργαζοµένων 
επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια επιχειρηµατική περιοχή και καλύπτουν 
διαφορετικά µέρη της αλυσίδας ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Σηµαντικό 
χαρακτηριστικό της προσπάθειας αυτής αποτελεί η ύπαρξη µιας τοπικής αρχής η 
οποία διαχειρίζεται την ασφάλεια και το registry των υπηρεσιών. 
 Σηµαντικό επίσης χαρακτηριστικό της όλης προσπάθειας αποτελεί η σταδιακή 
εξέλιξης της επιχειρηµατικής κοινότητας για να καταστεί δυνατή η συµµετοχή σε 
αυτή και  µικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα και τους πόρους να 
αναπτύξουν λύσεις βασισµένες στις Web Services. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ολλανδίας  
 

8.1 Εισαγωγή – Αρχική Κατάσταση 
 
Στο παρών κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η περίπτωση εφαρµογής αρχιτεκτονικής SOA 
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ολλανδίας [23]. Το υπουργείο αυτό απασχολεί 
περισσότερους από 14,000 υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στο σώµα των δικαστών 
και των δηµοσίων κατηγόρων. Υπάρχουν 19 αστικά δικαστήρια, πέντε δικαστήρια 
και ένα ανώτερο δικαστήριο, καθώς και τρεις τύποι δικαίων: αστικό, ποινικό και 
δηµόσιας διοίκησης. Μεταξύ των δικαστηρίων και συχνά και για κάθε τύπο δικαίου 
µέσα σε ένα δικαστήριο, χρησιµοποιούνται διαφορετικά είδη πληροφοριακών 
συστηµάτων. Το υπουργείο που περιγράφεται συνεχώς αναπτύσσει νέες εφαρµογές 
και αντικαθιστά υπάρχοντα συστήµατα. Στο παρελθόν, σχέδια ανάπτυξης, ελέγχου 
και διατήρησης πληροφοριακών συστηµάτων δεν ήταν σωστά οργανωµένα. Κάθε 
πληροφοριακό σύστηµα σχεδιαζόταν χρησιµοποιώντας διαφορετική γνώση, η οποία 
συχνά προερχόταν από διαφορετικούς συµβούλους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την 
ύπαρξη συστηµάτων που λειτουργούσαν σε πλατφόρµες MS Windows, VMS και 
UNIX, γραµµένα σε γλώσσες όπως PL/SQL, C++ και Java χρησιµοποιώντας 
εφαρµογές από κατασκευαστές όπως η Oracle, η Microsoft κ.ά.. Η τελική κατάσταση 
που είχε δηµιουργηθεί συνίστατο από 22 ετερογενείς τύπους πληροφοριακών 
συστηµάτων τα οποία παρουσίαζαν επικαλύψεις στη λειτουργικότητα που παρείχαν 
και καθένα από τα οποία είχε διαφορετική οµάδα ελέγχου και συντήρησης. 
 Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης επιθυµεί να εισάγει µια πιο ανοιχτή και ευέλικτη 
αρχιτεκτονική στραµµένη προς τις υπηρεσίες. Το ενδιαφέρον για µια αρχιτεκτονική 
SOA προέρχεται από τις πιο κάτω διαστάσεις της: 
 

1. Modularity: Τα στοιχεία (components) είναι επαναχρησιµοποιούµενα και νέα 
στοιχεία αλλά και επιχειρηµατικές διαδικασίες µπορούν να δηµιουργηθούν 
από τα υπάρχοντα στοιχεία. Τα παρωχηµένα συστήµατα (legacy systems) 
µπορούν θεωρηθούν και αυτά ως στοιχεία τα οποία είναι προσπελάσιµα σαν 
µια υπηρεσία. 
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2. ∆ιασυνδέσεις ανεξάρτητες από την υλοποίηση (implementation): Οι 
διασυνδέσεις µπορούν να περιγραφούν χρησιµοποιώντας τη γλώσσα WSDL 
ανεξάρτητα από την υλοποίηση. 

3. Χρήση registry: Οι περιγραφές των υπηρεσιών µπορούν να καταχωρηθούν σε 
έναν κατάλογο βασισµένο στις υπηρεσίες σε ένα registry UDDI. Οι χρήστες 
καθώς και πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να ανακαλύπτουν υπηρεσίες 
και να τις ολοκληρώνουν στις δικές τους επιχειρηµατικές διαδικασίες. 

 
Με το πέρασµα του χρόνου οι δικαστές, οι χρήστες και το τµήµα 

µηχανογράφησης συµφώνησαν σε έναν αριθµό ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία 
περιγράφονται στον Πίνακα 8.1, και που µπορούν να θεωρηθούν ως απατήσεις της 
αρχιτεκτονικής. ∆ύο είδη χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να διακριθούν: 
χαρακτηριστικά χρηστών, τα οποία είναι ποιοτικές απαιτήσεις προερχόµενες από την 
αντίληψη των χρηστών και χαρακτηριστικά σχεδίασης που καθορίζουν την 
προσαρµοστικότητα της αρχιτεκτονικής από την οπτική γωνία των κατασκευαστών. 
 
Πίνακας 8.1 Ποιοτικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής 
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά Περιγραφή 
Χαρακτηριστικά χρηστών  

Εκτέλεση Ο χρόνος που απαιτείται για την απόκριση σε γεγονότα 
∆ιαθεσιµότητα Το ποσοστό του χρόνου που το σύστηµα είναι σε λειτουργία 
Προσωποποίηση Η ικανότητα να προσωποποιούνται τα εξαγόµενα δεδοµένα 
Ασφάλεια Η ικανότητα αντίστασης σε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση και σε 

άρνηση χρήσης της υπηρεσίας σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες 
Time-to-market Όταν εισάγονται νέοι νόµοι, ένα σύστηµα πρέπει να 

συµµορφώνεται µε αυτούς πριν την ενεργοποίηση του 

Χαρακτηριστικά σχεδίασης  

Ικανότητα πραγµατοποίησης 
αλλαγών 

Η ικανότητα πραγµατοποίησης αλλαγών σε µικρό χρόνο και µε 
µικρό κόστος 

Φορητότητα Ικανότητα του συστήµατος να τρέχει σε διάφορα περιβάλλοντα 
Ικανότητα επαναχρησιµοποίησης Ικανότητα επαναχρησιµοποίησης όλων ή µερικών στοιχείων 
Ικανότητα ολοκλήρωσης Η ικανότητα λειτουργίας µαζί συστηµάτων που έχουν 

αναπτυχθεί ξεχωριστά. 
∆υνατότητα ελέγχου Η πιθανότητα ότι ένα σύστηµα θα αποτύχει στην επόµενη 

χρήση. Η είσοδος πρέπει να ελέγχεται και η έξοδος να 
παρατηρείται  

Χρήση παρωχηµένων συστηµάτων Νέα συστήµατα πρέπει να ολοκληρώνονται µε υπάρχοντα 
συστήµατα που δεν µπορούν να αντικατασταθούν εύκολα. 
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Προκειµένου να διαπιστωθεί η αξία και η εφικτότητα µιας αρχιτεκτονικής 
SOA στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχουν προσδιορισθεί από το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, δηµιουργήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Αρχικά, το 
πιλοτικό πρόγραµµα  είχε ως στόχο τη διερεύνηση της χρήσης των προτύπων SOAP, 
WSDL και UDDI για τη δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής SOA. Όταν η φάση αυτή 
αποδειχθεί εφικτή τότε το πρόγραµµα θα συνεχίσει και στην εξέταση της σύνθεσης 
υπηρεσιών και της δηµιουργίας επιχειρηµατικών διαδικασιών.  

Ένα νέο πρόγραµµα, που ονοµάστηκε GPS, τέθηκε σε εφαρµογή για να 
αντικατασταθεί το υπάρχον πολύπλοκο παρωχηµένο σύστηµα στο ποινικό δίκαιο µε 
τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών. Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται η 
εφαρµογή ενός σταδίου του προγράµµατος αυτού, που έχει ως στόχο την εξακρίβωση 
των εννοιών των modular υπηρεσιών και την ανακάλυψη των ευκαιριών και των 
περιορισµών των διαθέσιµων τεχνολογικών λύσεων. Η δηµιουργία εγγράφων 
(document generation) επιλέχτηκε ως η modular λειτουργικότητα που θα γίνει 
διαθέσιµη χρησιµοποιώντας υπηρεσίες, καθώς όλα τα υπάρχοντα πληροφοριακά 
συστήµατα µέσα στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης πρέπει να δηµιουργούν και να 
εκτυπώνουν έγγραφα µε κάποιο τρόπο.  
 

8.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις 
  

Η υπάρχουσα λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων και τα 
οργανωσιακά χαρακτηριστικά αποτέλεσαν το αρχικό σηµείο του προσδιορισµού των 
απαιτήσεων. Περαιτέρω απαιτήσεις προέκυψαν και από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. 
Οι γενικές απαιτήσεις συνοψίζονται στις παρακάτω: 

 
• Τα έγγραφα αποτελούνται από ένα σταθερό και ένα µεταβλητό µέρος. Τα 

σταθερά δεδοµένα είναι προκαθορισµένα και δηµιουργούν το κυρίως σώµα 
του εγγράφου που περιλαµβάνει τη θέση των µεταβλητών δεδοµένων, τα 
λογότυπα και το κείµενο του νόµου. Κοµµάτια από το σταθερό µέρος 
µπορούν να συµπληρωθούν µε µεταβλητά δεδοµένα όπως όνοµα και 
διεύθυνση.  

• Τα µεταβλητά δεδοµένα πρέπει να λαµβάνονται από υπάρχουσες και πιθανώς 
νέες βάσεις δεδοµένων. 

• Έγγραφα όπως οι κλητεύσεις, τα οποία φαίνεται να είναι ίδια µε µια πρώτη 
µατιά, είναι διαφορετικά για κάθε δικαστήριο. Καθώς υπάρχουν συνολικά 25 
δικαστήρια, οι διαχειριστές του περιεχοµένου σε ένα δικαστήριο πρέπει να 
είναι σε θέση να ανανεώνουν το περιεχόµενο των στατικών µερών των 
εγγράφων. 
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• ∆ύο είδη εγγράφων πρέπει να δηµιουργούνται. Το πρώτο είδος δηµιουργείται 
από τους χρήστες και είναι άµεσα αναγκαίο. Το άλλο είδος εγγράφων 
δηµιουργείται αυτόµατα από το σύστηµα βάση της εξέλιξης και της 
κατάστασης µιας υπόθεσης. 

• Είναι ανάγκη να δηµιουργούνται έγγραφα που να αποθηκεύονται σε ένα 
σύστηµα διαχείρισης εγγράφων, όπου δεν είναι εφικτό να γίνουν ακούσιες 
αλλαγές. 

• Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριµένο σηµείο όπου το σύστηµα δηµιουργία 
των εγγράφων αναπτύσσεται, ελέγχεται και συντηρείται από τεχνικής 
πλευράς. 

• Προϋπόθεση είναι η χρήση τεχνολογιών των Web Services. 
 

Το σταθερό µέρος του εγγράφου υλοποιείται σαν ένα προσχέδιο (template). 
Οι τοπικοί διαχειριστές του περιεχοµένου σε κάθε δικαστήριο µπορούν να 
δηµιουργήσουν, διαµορφώσουν και να σώζουν προσχέδια εγγράφων 
χρησιµοποιώντας έναν συντάκτη σε MS Word. Για λόγους συντήρησης, τα προσχέδια 
αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σηµείο και όχι τοπικά. 
 

8.3 Περιγραφή της Λύσης που Αναπτύχθηκε 
 
8.3.1. Υλοποίηση της υπηρεσίας δηµιουργίας εγγράφων 

Στο Σχήµα 8.1 παριστάνεται η αρχιτεκτονική SOA για την παραγωγή 
εγγράφων.  
 
Σχήµα 8.1 Απεικόνιση της αρχιτεκτονικής SOA 
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Μια ενδιάµεση εφαρµογή µεσολαβεί µεταξύ των legacy συστηµάτων και της 

υπηρεσίας παραγωγής εγγράφων. Το νέο πληροφοριακό σύστηµα, GPS, µπορεί να 
επικοινωνεί απευθείας µε το σύστηµα παραγωγής εγγράφων στέλνοντας µηνύµατα 
XML/SOAP. Τα legacy συστήµατα γίνονται προσπελάσιµα σαν υπηρεσίες 
χρησιµοποιώντας adapters, µε αποτέλεσµα να εναρµονίζονται οι πολυπλοκότητες 
των διασυνδέσεων. Τα παρωχηµένα συστήµατα, το GPS, αλλά και η ενδιάµεση 
εφαρµογή επικοινωνούν µε το σύστηµα παραγωγής εγγράφων χρησιµοποιώντας 
µηνύµατα XML/SOAP µέσω HTTP. 

Τα legacy συστήµατα επικοινωνούν µε το σύστηµα παραγωγής εγγράφων 
χρησιµοποιώντας την ενδιάµεση εφαρµογή. Η ενδιάµεση εφαρµογή χρησιµοποιεί 
ουρές αναµονής µηνυµάτων βασισµένες σε τεχνολογία της Oracle. Όταν ένα µήνυµα 
υποβάλλεται, το µήνυµα τοποθετείται σε µια persistent queue. Στη συνέχεια, η 
ενδιάµεση εφαρµογή παίρνει το µήνυµα, µετατρέπει το µήνυµα από τη διαµόρφωση 
του παλαιού συστήµατος σε XML διαµόρφωση και το τοποθετεί στην ουρά εξόδου. 
Η ενδιάµεση αυτή εφαρµογή, εκτελεί επίσης έλεγχο (validity check) στη δοµή των 
δεδοµένων. Ένας Java πελάτης (client), που αποτελεί µέρος της ενδιάµεσης 
εφαρµογής, παίρνει το µήνυµα από την ουρά εξόδου και το υποβάλλει στο σύστηµα 
παραγωγής εγγράφων, το οποίο µπορεί να επεξεργαστεί µόνο µηνύµατα βασισµένα 
στην XML.  

Οι περιγραφές των υπηρεσιών είναι απαραίτητες για τη χρησιµοποίηση του 
συστήµατος δηµιουργίας εγγράφων σε κατάσταση ανοιχτής αγοράς. Η γλώσσα 
WSDL χρησιµοποιείται για τη περιγραφή των ιδιοτήτων των υπηρεσιών. Ένα registry 
βασισµένο στο πρότυπο UDDI µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανακάλυψη των 
υπηρεσιών. 
 
8.3.2. ∆ιαδικασία δηµιουργίας εγγράφου 

Για το νέο πληροφοριακό σύστηµα, GPS, η διαδικασία που απαιτείται για τη 
δηµιουργία ενός εγγράφου, όπως για παράδειγµα µιας κλήτευσης, φαίνεται στο 
Σχήµα 8.2. Ο διαχειριστής των γεγονότων (event-manager) αναλαµβάνει την 
ενορχήστρωση (orchestration) της κλήσης των Web Services. Μία διαδικασία µπορεί 
να ξεκινήσει είτε από µία αίτηση ενός χρήστη, είτε από µία µαζική (batch) διαδικασία 
που µπορεί να ξεκινήσει τη νύχτα. Για τη δηµιουργία ενός εγγράφου, αρχικώς, πρέπει 
να εξαχθούν τα δεδοµένα από µία βάση δεδοµένων και να ενσωµατωθούν στο σώµα 
ενός XML µηνύµατος.  

Χρησιµοποιώντας έναν απλό πελάτη γραµµένο σε Java, µία SOAP αίτηση 
κατατίθεται σε ένα web server, ο οποίος ξεπακετάρει το SOAP µήνυµα και καλεί το 
σύστηµα δηµιουργίας εγγράφων παρέχοντάς του πληροφορίες σχετικά µε το 
προσχέδιο (template) που θα χρησιµοποιηθεί, το είδος του εγγράφου που θα 
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δηµιουργηθεί και το µεταβλητό κείµενο που έχει εξαχθεί από τη βάση δεδοµένων. 
Ένα έγγραφο σε RTF διαµόρφωση δηµιουργείται και ενθυλακώνεται σαν SOAP 
µήνυµα από τον web server, ο οποίος καταθέτει το µήνυµα στον Java πελάτη. Ο 
διαχειριστής των γεγονότων µπορεί να αποθηκεύσει το έγγραφο καθώς και άλλα 
δεδοµένα σχετικά µε αυτό στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εγγράφων (Document 
Management System). Αν η έναρξη της διαδικασίας ενεργοποιηθεί από έναν χρήστη 
τότε το έγγραφο µπορεί να παρουσιαστεί είτε σε Adobe Reader, είτε σε MS Word. Το 
έγγραφο τυπώνεται αν µια µαζική διαδικασία ξεκινήσει την διαδικασία δηµιουργίας 
εγγράφου.      
 
Σχήµα 8.2 ∆ιαδικασία δηµιουργίας µιας κλήτευσης 
 

 
 
 
8.4 Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις 
 

Το πρόβληµα το οποίο επιχειρείται να επιλυθεί µε την εφαρµογή 
αρχιτεκτονικής SOA από το ολλανδικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης αφορά την γρήγορη 
και οικονοµική επαναχρησιµοποίηση κάποιων διαδικασιών που προέρχονται από 
διαφορετικές υπηρεσίες και διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα. Στο παρών 
κεφάλαιο περιγράφηκε η προσπάθεια έκθεσης της λειτουργικότητας δηµιουργίας 
εγγράφων ως υπηρεσία και η δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής για τη πρόσβαση στη 
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λειτουργικότητα αυτή όλων των παροχηµένων πληροφοριακών συστηµάτων που 
υπάρχουν σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Συµπεράσµατα από την Ανάλυση των Περιπτώσεων 
Εφαρµογής Αρχιτεκτονικών SOA 
 

9.1 Εισαγωγή 
  

Οι αρχιτεκτονικές “Service-oriented architectures” (SOAs) αναδεικνύονται ως 
οι επιλεγµένες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές για την δηµιουργία κατανεµηµένων 
συστηµάτων και για την εκτέλεση ολοκλήρωσης εφαρµογών εντός και εκτός των 
επιχειρησιακών ορίων [2]. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και 
ανάλυση περιπτώσεων εφαρµογής αρχιτεκτονικών SOA, που υλοποιήθηκαν σε 
οργανισµούς και επιχειρήσεις, σε πραγµατικές συνθήκες και που δεν βασίστηκαν σε 
έτοιµες και ιδιόκτητες λύσεις κάποιων εταιριών αλλά σε ανοιχτά πρωτόκολλα και 
τεχνολογίες. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο επιχειρείται να πραγµατοποιηθεί µια 
συγκριτική ανάλυση των περιπτώσεων αυτών .  
 

9.2 Λόγοι που Οδήγησαν στην Εφαρµογή Αρχιτεκτονικής SOA 
 
 Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια τα οφέλη που 
προκύπτουν για µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό από την υιοθέτηση µιας 
αρχιτεκτονικής στραµµένης προς τις υπηρεσίες [30] [14] [15]. Σύµφωνα, όµως, µε 
διάφορους αναλυτές πολλά από τα οφέλη τα οποία συνοδεύουν τις αρχιτεκτονικές 
SOA έχουν υπερεκτιµηθεί ενώ κάποια άλλα λανθασµένα έχουν αποδοθεί στις 
αρχιτεκτονικές αυτές [29]. Στη παρούσα παράγραφο επιχειρείται να προσδιορισθεί το 
γενικότερο πλαίσιο κάτω από το οποίο αποφασίσθηκε η εφαρµογή αρχιτεκτονικών 
SOA στις διάφορες επιχειρήσεις και οργανισµούς που µελετήθηκαν στη παρούσα 
εργασία. Γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην 
εφαρµογή των αρχιτεκτονικών SOA και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των 
οργανισµών από την εφαρµογή αυτή. 
 Το βασικό συµπέρασµα από τη µελέτη των περιπτώσεων που αναλύθηκαν στα 
προηγούµενα κεφάλαια είναι ότι οι αρχιτεκτονικές SOA γίνονται αντιληπτές ως το 
επόµενο στάδιο στην εξέλιξη των τεχνολογιών που εφαρµόζονται για την  
ολοκλήρωση ετερογενών και κατανεµηµένων συστηµάτων. Όλες οι επιχειρήσεις και 
οι οργανισµοί οι οποίοι µελετήθηκαν αποφάσισαν να υιοθετήσουν αρχιτεκτονικές 
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SOA έχοντας ως βασικό σκοπό  να ολοκληρώσουν τις αποµονωµένες λύσεις που 
είχαν αναπτύξει όπως επίσης και λύσεις που προερχόταν από άλλες επιχειρήσεις. 
Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι στη πραγµατικότητα η ολοκλήρωση αυτή 
πραγµατοποιήθηκε µε τη δηµιουργία νέων σύνθετων συναλλαγών οι οποίες 
χρησιµοποίησαν σαν συστατικά τους τόσο παλιά συστήµατα όσο και νέες εφαρµογές, 
τόσο από το εσωτερικό της επιχείρησης όσο και από το εξωτερικό. 
 Άλλος ένας λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις που µελετήθηκαν στράφηκαν 
προς την εφαρµογή αρχιτεκτονικών SOA είναι η ανάγκη χρήσης πολλαπλών 
καναλιών για την έκθεση της λειτουργικότητας τους. Οι επιχειρήσεις είχαν την 
ανάγκη να παρέχουν πρόσβαση στην ίδια επιχειρηµατική λογική, σε διάφορους 
χρήστες - πελάτες (B2C) που χρησιµοποιούν διάφορες συσκευές (browser, τηλέφωνο) 
αλλά και σε εφαρµογές πελατών και συνεργατών (B2B) που χρησιµοποιούν 
διαφορετικές υπολογιστικές πλατφόρµες και γλώσσες προγραµµατισµού. 
  Σηµαντική επίσης είναι και η πεποίθηση των επιχειρήσεων ότι η εφαρµογή 
των αρχιτεκτονικών SOA θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για αυτές. Η 
πεποίθηση αυτή στηρίζεται στην αντίληψη ότι θα µπορούν εύκολα, γρήγορα και 
οικονοµικά να τροποποιούν τις υπάρχουσες επιχειρηµατικές διαδικασίες και να 
δηµιουργούν καινούριες. Επίσης, η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στη δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης της ίδιας επιχειρηµατικής λογικής για τη κάλυψη διάφορων 
επιχειρηµατικών αναγκών και σε διαφορετικές εφαρµογές.  
  

9.3 Σταδιακή Ανάπτυξη  
 

Επειδή οι εφαρµογές των αρχιτεκτονικών SOA είναι modular και loosely 
coupled, µπορούν να δηµιουργηθούν και να αναπτυχθούν σταδιακά. Είναι συχνό το 
φαινόµενο όπου µόνο ένα υποσύνολο τα συνολικής λειτουργικότητας εκτίθεται 
αρχικά ως υπηρεσία µε σκοπό την γρήγορη αποκόµιση οφελών. Επιπρόσθετη 
λειτουργικότητα µπορεί να προστεθεί σε προκαθορισµένα στάδια µέχρι να 
υλοποιηθεί το σύνολο των λειτουργιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του 
τρόπου της σταδιακής ανάπτυξης είναι η περίπτωση του Ολλανδικού Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης (κεφάλαιο 8). 

Επίσης, από την ανάλυση των εφαρµογών SOA που περιγράφηκαν στη 
παρούσα εργασία, προέκυψε και σταδιακή υιοθέτηση των τεχνολογιών και των 
προτύπων που σχετίζονται µε τις αρχιτεκτονικές αυτές. Η σταδιακή αυτή υιοθέτηση 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 9.1. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε υιοθέτηση της 
γλώσσας XML και του προτύπου SOAP για την τυποποίηση της ανταλλαγής 
µηνυµάτων από την αρχή της προσπάθειας δηµιουργίας µιας αρχιτεκτονικής SOA. Η 
χρήση της γλώσσας WSDL αν και δεν πραγµατοποιήθηκε σε όλες τις εφαρµογές από 
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την αρχή, ωστόσο στη συνέχεια θωρήθηκε αναγκαία. Το UDDI registry έχει 
χρησιµοποιηθεί στη µειοψηφία των περιπτώσεων που µελετήθηκαν καθώς δεν 
θεωρήθηκε αναγκαίο. Παρόλα αυτά υπάρχει πρόθεση για µελλοντική χρήση του. 
Τέλος µόνο σε µία περίπτωση παρουσιάστηκε η χρήση της γλώσσας BPEL για τη 
περιγραφή των επιχειρηµατικών διαδικασιών µε ένα συστηµατικό και τυποποιηµένο 
τρόπο.  
 
Σχήµα 9.1 Στάδια υλοποίησης αρχιτεκτονικών SOA 

 
 

9.4 Τεχνολογικές Επιλογές 
 
Από τους ορισµούς που δόθηκαν στις Web Services, από τη πρώτη κιόλας 

περίοδο του κύκλου ζωής τους, και από τα χαρακτηριστικά που προσδίδονται στις 
αρχιτεκτονικές SOA, όπως αυτά αναπτύχθηκαν προηγουµένως, δικαιολογείται 
απολύτως η πεποίθηση που δηµιουργήθηκε από πολύ νωρίς ότι οι τεχνολογίες των 
Web Services θα βοηθήσουν στη ανάπτυξη πραγµατικών αρχιτεκτονικών SOA. 
Όµως, σύµφωνα µε το Gartner, µέχρι το 2008, ποικίλα πρωτόκολλα και ποικίλες 
τεχνολογίες θα συσχετιστούν µε τις επιχειρησιακές εφαρµογές της αρχιτεκτονικής 
SOA παρά την ευρεία υιοθέτηση και τη συνεχώς αυξανόµενη ωρίµανση των 
προτύπων των Web Services — see "Picking the Right Interoperability Strategy for 
SOA." [29]. Σε αυτή τη παράγραφο θα γίνει αναφορά στις διάφορες τεχνολογίες που 
χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση των αρχιτεκτονικών SOA, όπως αυτές 
προέκυψαν από τη προηγούµενη µελέτη περιπτώσεων. Για την ενίσχυση της 
προσπάθειας αυτής χρησιµοποιείται µια στοίβα επιπέδων [14] η οποία περιέχει τα 
στοιχεία που µπορούν να διακριθούν σε µια αρχιτεκτονική SOA. Τα στοιχεία αυτά 
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διακρίνονται σε λειτουργικά και ποιοτικά (Quality of Service) και απεικονίζονται στο 
Σχήµα 9.2.   
 
Σχήµα 9.2 Στοιχεία µιας αρχιτεκτονικής SOA 

 
 

9.4.1. Μεταφορά 
 Το επίπεδο µεταφοράς σχετίζεται µε τους µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται 
για τη µετακίνηση των αιτηµάτων υπηρεσιών από τους καταναλωτές στους παρόχους 
των υπηρεσιών και των απαντήσεων από τους παρόχους στους καταναλωτές. ∆ύο 
από τα πιο συνηθισµένα πρωτόκολλα που χρησιµοποιήθηκαν στις διάφορες 
περιπτώσεις είναι τα HTTP και JMS. Το πρώτο από αυτά αν και αποτελεί ένα ευρέως 
διαδεδοµένο πρωτόκολλο του διαδικτύου, είναι stateless και δεν είναι αξιόπιστο. Από 
την άλλη το JMS αποτελεί µια τυποποιηµένη Java διασύνδεση για τη χρήση 
ενδιάµεσου λογισµικού µεταφοράς µηνυµάτων που παρέχει ασύγχρονη και αξιόπιστη 
µεταφορά µηνυµάτων. Επίσης, σε µια περίπτωση (κεφάλαιο 7) εφαρµόσθηκε και η 
µεταφορά XML εγγράφων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (SMTP). 
 
9.4.2. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας 
 Το επίπεδο του πρωτοκόλλου επικοινωνίας των υπηρεσιών της αρχιτεκτονική 
στοιβάδας που απεικονίζεται στο Σχήµα 9.2, περιγράφει και ορίζει τις τεχνολογίες και 
τα πρότυπα που απαιτούνται για τη παροχή ενός µηχανισµού µεταφοράς µεταξύ των 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών. Αν το επίπεδο µεταφοράς (που περιγράφεται στη 
παράγραφο 9.5.2.) θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το δρόµο µεταξύ δύο σηµείων, τότε 
το επίπεδο πρωτοκόλλου επικοινωνίας θα αντιπροσωπεύει τα οχήµατα που 
ταξιδεύουν στο δρόµο και διευκολύνουν τη µεταφορά των πακέτων από τον 
αποστολέα στον λήπτη. Στο επίπεδο αυτό κυριαρχεί το πρωτόκολλο SOAP καθώς 
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όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η χρησιµοποίηση του αποτελεί ένα από τα 
πρώτα στάδια υλοποίησης µιας αρχιτεκτονικής SOA. 
 
9.4.3. Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Για την επίτευξη του στόχου της δηµιουργίας µιας loosely coupled 
αρχιτεκτονικής, ο πάροχος και ο καταναλωτής της υπηρεσίας πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ανεξάρτητοι. Μια δοµηµένη περιγραφή της υπηρεσίας αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την επίτευξη αυτής της ανεξαρτησίας. Για τη περιγραφή της υπηρεσίας 
χρησιµοποιούνται XML σχήµατα καθώς και η γλώσσα WSDL. 
 
9.4.5. Επιχειρηµατική ∆ιαδικασία 
 Σκοπός των αρχιτεκτονικών SOA είναι να παρέχουν επιχειρηµατική 
λειτουργικότητα είτε στους τελικούς χρήστες είτε σε άλλες υπηρεσίες. Για το σκοπό 
αυτό πολλές φορές απαιτείται η κλήση και η σύνθεση περισσοτέρων από µία 
υπηρεσιών και η δηµιουργία επιχειρηµατικών διαδικασιών. Συνήθως, όταν οι 
σύνθετες Web Services χρησιµοποιούνται σε συνθήκες µιας επιχείρησης σαν ένας 
τρόπος γεφύρωσης ετερογενών συστηµάτων ενδιάµεσου λογισµικού, η προσέγγιση 
που χρησιµοποιείται είναι να διατυπώνεται σε µορφή κώδικα η σύνθετη Web Service 
χρησιµοποιώντας παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού. Η προσέγγιση αυτή 
ακολουθήθηκε και στη περίπτωση της εταιρίας Sparkassen Informatik (κεφάλαιο 3) 
όπου η σύνθεση των διαδικασιών σε εφαρµογές τελικού χρήστη διατυπώνεται µε 
µορφή κώδικα στη πλευρά του πελάτη.  
 Αποµονώνοντας την επιχειρηµατική διαδικασία από την υλοποίηση των 
υπηρεσιών είναι πιο εύκολη η προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες επιχειρηµατικές 
συνθήκες. Από τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν µόνο σε µία (κεφάλαιο 4) 
επιχειρήθηκε η δηµιουργία ενός επιπέδου επιχειρηµατικών διαδικασιών 
χρησιµοποιώντας έναν τυποποιηµένο τρόπο περιγραφής των επιχειρηµατικών 
διαδικασιών βασισµένο στη γλώσσα BPEL.  
 
9.4.6. Registry Υπηρεσιών 
 Το registry των υπηρεσιών επιτρέπει στους παρόχους των υπηρεσιών να 
δηµοσιεύουν τους ορισµούς των υπηρεσιών που προσφέρουν χρησιµοποιώντας τη 
WSDL και στους καταναλωτές να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
υπηρεσίες. Σε αρχιτεκτονικές όπου χρησιµοποιούνται Web Services ο ρόλος αυτός 
τυπικά δίδεται στο UDDI registry.  

Όµως, από τις περιπτώσεις εφαρµογής αρχιτεκτονικών SOA που µελετήθηκαν 
παρατηρήθηκε ότι η χρήση του UDDI registry είναι σπάνια. Αυτό συµβαίνει κατ’ 
αρχήν, γιατί στις πιο πολλές περιπτώσεις το binding µε µια υπηρεσία γίνεται στατικά 
κατά τη σχεδίαση του καταναλωτή. Στις περιπτώσεις αυτή αρκεί η ύπαρξη ενός 
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απλού καταλόγου υπηρεσιών (π.χ. LDAP) όπου είναι αποθηκευµένες οι λεπτοµέρειες 
κλήσης µιας υπηρεσίας. Επίσης σε περιπτώσεις εφαρµογής αρχιτεκτονικής SOA 
εντός των ορίων µιας επιχείρησης µε σκοπό την ολοκλήρωση ετερογενών 
συστηµάτων δεν υπάρχει αναγκαιότητα για δυναµική κλήση υπηρεσιών. 

Επίσης ένα σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει από την χρησιµοποίηση UDDI 
registry σε περιβάλλοντα Β2Β είναι η εµπιστοσύνη για το περιεχόµενο του registry 
καθώς επίσης και για τον πάροχο της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη µόνο ιδιωτικών UDDI σε δίκτυα επιχειρήσεων (κεφάλαιο 7). 
 

9.5 Υποδοµή για την υποστήριξη των αρχιτεκτονικών SOA 
 

Στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρµογής αρχιτεκτονικών SOA 
που µελετήθηκαν παρατηρήθηκε η χρησιµοποίηση µιας υποδοµής ολοκλήρωσης η 
οποία λειτουργούσε ως η ραχοκοκαλιά της αρχιτεκτονικής SOA. Η υποδοµή αυτή 
είναι η πλατφόρµα ESB (Enterprise Service Bus) (παράγραφος 1.5) η οποία 
χρησιµοποιείται σαν ένας ευέλικτος µηχανισµός που έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη 
παράδοση των επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Η πλατφόρµα αυτή φαίνεται να 
καθιερώνεται στις εφαρµογές αρχιτεκτονικών SOA καθώς πολλά πρότυπα και 
προδιαγραφές των Web Sevices δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα.  
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