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1 .Υπηρεσίες Ιστού

/. 1 Τι είναι οι υπηρεσίες ιστού (Web Services)

Μια υπηρεσία λογισμικού είναι ένα σύστημα που δέχεται ψηφιακές αιτήσεις 
τις επεξεργάζεται και βάσει αυτών εξάγει ψηφιακές απαντήσεις. Με αυτόν το 
ορισμό κάθε πρόγραμμα σε κάθε υπολογιστή είναι μια υπηρεσία λογισμικού.

Στο σημερινό περιβάλλον του Internet η έννοια αυτή έχει εξελιχθεί στο 
Web Service. Αυτό σημαίνει πως πάνω στον παγκόσμιο ιστό υπάρχουν ενότητες 
λογισμικού έτοιμες να δεχθούν αιτήσεις από οποιοδήποτε σημείο στο δίκτυο, να τις 
επεξεργαστούν και να προσφέρουν την ανάλογη υπηρεσία. Αυτή η on-line 
δυνατότητα είναι το Web Service.

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον εκμεταλλεύεται ήδη την δυναμική 
του internet για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με ταχύτητα και αξιοπιστία. Για την 
ακρίβεια ότι παρέχεται στο Internet είναι μια υπηρεσία διαδικτύου είτε αυτό είναι 
μια πληροφορία είτε η δυνατότητα για on-line αγορές. Σήμερα όμως η τεχνολογία 
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και υλοποιεί τεχνολογίες ειδικά φτιαγμένες για 
την παροχή εξειδικευμένων δικτυακών υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες αυτές και οι 
ιδιότητες τους είναι το θέμα της παρούσας εργασίας.

1.2 Η εξέλιξη των υπηρεσιών λογισμικού

Στα πρώτα χρόνια το λογισμικό για τους πρώτους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές γράφονταν σε γλώσσα μηχανής και εκτελούνταν στο ίδιο περιβάλλον 
μνήμης. Τα προγράμματα αυτά ήταν ακολουθίες εντολών και επικοινωνούσαν 
μέσω hardware registers. Τέτοια προγράμματα ήταν δύσκολο να γραφτούνε και 
δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε υπολογιστή διαφορετικό από αυτόν για τον 
οποίο γράφτηκαν.

Αργότερα εμφανίστηκαν γλώσσες προγραμματισμού όπως η Fortran και η 
Cobol που παρείχαν ένα επίπεδο αφαίρεσης από το επίπεδο του hardware. Έτσι το 
περιβάλλον της γλώσσας παρεμβάλλονταν ανάμεσα στο hardware και στο 
πρόγραμμα. Τα προγράμματα μπορούσαν να μεταφερθούν και να εκτελεστούν σε 
διάφορους υπολογιστές.

Οι πρώτοι τέτοιοι υπολογιστές ήταν μεγάλα μηχανήματα mainframes. Είχαν 
τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλούς χρήστες ταυτόχρονα και να παρέχουν τους 
πόρους τους σε αυτούς. Αργότερα δημιουργήθηκαν τα τερματικά. Που ήταν απλά 
μια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο που συνδεόταν με το mainframe και έτσι ο 
χρήστης μπορούσε να χρησιμοποιεί την υπολογιστική δύναμη του mainframe 
χωρίς να βρίσκεται μπροστά του.

Με την πάροδο του χρόνου και καθώς οι υπολογιστές έγιναν φθηνότεροι 
μπήκαμε στην εποχή των προσωπικών υπολογιστών (PCs). Ο αριθμός των 
υπολογιστών σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε κατακόρυφα. Το λογισμικό πέρασε σε 
ένα άλλο μοντέλο: το client - server. Εδώ έχουμε έναν εξυπηρέτη (server) που 
έχει μια βάση δεδομένων και τους πελάτες (clients) που φέρουν μέρος ή όλη την 
επιχειρησιακή λογική. Το πρόγραμμα ανταλλάσσει δεδομένα με τον server για να 
παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρήστη. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς το 
distributed computing.

Με την ραγδαία ανάπτυξη του Internet και την ευρεία του εκμετάλλευση 
από τις επιχειρήσεις το μοντέλο αυτό μετασχηματίστηκε σε ένα μοντέλο 
πολλαπλών επιπέδων. Τα τρία βασικά είναι: Το επίπεδο δεδομένων (βάση 
δεδομένων κτλ.), το επίπεδο την επιχειρησιακής λογικής (τα προγράμματα που 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να παράγουν την πληροφορία που χρειάζεται η
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επιχείρηση) και το επίπεδο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων αυτών. Για τα 
τρία αυτά επίπεδα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες. Μια εταιρία για 
να παρέχει μια πλήρη πλατφόρμα θα έπρεπε να έχει προτεινόμενες τεχνολογίες σε 
όλα αυτά τα επίπεδα. Με βάση αυτό το μοντέλο δημιουργήθηκαν τα πρώτα sites 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

This?

8

Ape>«CSt»S>(VS

Η ανάπτυξη του διαδικτύου έφερε την ανάγκη για ορισμό προτύπων και 
διαπλατφορμική επικοινωνία. Οι διάφοροι φορείς και ηγέτες στην τεχνολογική 
διαμόρφωση ακολουθούσαν μέχρι τότε ξεχωριστή πορεία με τεχνολογίες για κάθε 
επίπεδο που συνεργάζονταν μόνον με αντίστοιχες δικές τους τεχνολογίες. Γρήγορα 
έγινε όμως αντιληπτό ότι για την ομαλή εξέλιξη και προς το συμφέρον όλων θα 
ήταν να υιοθετηθούν κοινά standads που θα επιτρέπουν σε χρήστες μιας 
πλατφόρμας να προσπελάσουν δεδομένα και λογισμικό άλλης. Η προοπτική αυτή 
θα έδινε ώθηση στην εξέλιξη του Internet, θα το μετέτρεπε σε ένα μεγάλο 
κατανεμημένο σύστημα και θα έθετε τον ανταγωνισμό σε άλλη βάση αφού 
τεχνολογίες για κάθε επίπεδο θα επιλέγονταν ανεξάρτητα από τις επιλεγμένες 
τεχνολογίες των άλλων επιπέδων. Έτσι, μια επιχείρηση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει την βάση δεδομένων μιας εταιρίας (και τις συναφείς δυνατότητες - 
τεχνολογίες που αυτή υλοποιεί), και το business logic μιας άλλης αφού τα 
καθολικά πρότυπα θα εξασφάλιζαν την σίγουρη και ομαλή συνεργασία τους.

1.3 Software Components

Το λογισμικό αρχικά ήταν απλά μια ακολουθία εντολών που εφαρμόζονταν 
στα δεδομένα, τα επεξεργαζόταν και επέστρεφε το αποτέλεσμα. Αργότερα, ο 
προγραμματισμός πέρασε στο επίπεδο του συναρτησιακού / διαδικαστικού 
προγραμματισμού όπου οι εντολές αυτές ήταν δομημένες σε συναρτήσεις. Ένας 
προγραμματιστής μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια συνάρτηση που έχει φτιάξει 
κάποιος άλλος.

Μια μεγάλη αλλαγή στη συγγραφή λογισμικού ήταν η εισαγωγή του 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Εδώ η κύρια δομή δεδομένων έχει καί 
συναρτήσεις καί δεδομένα που το χαρακτηρίζουν. Με τη δομή αυτή μπορούσε για 
παράδειγμα να περιγραφή ένα αυτοκίνητο που έχει σαν δεδομένα την μάρκα ή τον 
αριθμό κυκλοφορίας του και σαν διαδικασίες την εκκίνηση του, στροφή δεξιά, 
αριστερά κτλ.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε ακόμη περισσότερη ευελιξία στη συγγραφή 
δεδομένων. Μπορούσε κανείς να διανέμει μια βιβλιοθήκη από αντικείμενα τα οποία 
μπορούσε ένας άλλος προγραμματιστής να τα επεκτείνει και να «χτίσει» πάνω στο 
λογισμικό κάποιου άλλου. Έτσι δημιουργήθηκαν εταιρίες που διένειμαν έτοιμα 
software components (ολοκληρωμένα αντικείμενα λογισμικού) που διεκπεραίωναν
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με κάποιο επίπεδο ποιότητας πολύ συχνές ανάγκες στη συγγραφή software. Όταν 
τα αντικείμενα αυτά βελτιώνονταν η εταιρία διένειμε και πάλι το νέο της λογισμικό 
προς αντικατάσταση του παλαιού. Πετυχημένες τεχνολογίες επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης με τέτοια components είναι η COM της Microsoft και τα JavaBeans 
της Sun.

Γρήγορα όμως εμφανίστηκε η ανάγκη για κατανεμημένη χρήση των 
αντικειμένων αυτών, χρήση δηλαδή μέσα από δίκτυα ή το ίδιο το Internet. Η ιδέα 
ήταν, ότι αντί να διανέμονται διαρκώς components που κάνουν μια τετριμμένη 
δουλειά να παρέχονται οι υπηρεσίες on-line. Έτσι μια επιχείρηση μπορεί να παρείχε 
μια υπηρεσία στο Internet για παράδειγμα κράτησης θέσεων για αεροπορικά 
εισιτήρια. Ο πελάτης θα χρησιμοποιούσε την υπηρεσία αυτή χωρίς να γνωρίζει 
ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιεί από πίσω κτλ. Η υπηρεσία αυτή ήταν ανεξάρτητη 
από την υπόλοιπη διαδικασία και κάθε φορά που οι δυνατότητάς της 
αναβαθμίζονταν η λειτουργικότητα αυτή γινόταν αμέσως διαθέσιμη στον on-line 
χρήστη. Έτσι ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο μπορεί να φτιάξει μια αντίστοιχη 
υπηρεσία κράτησης θέσεων για μια εκδρομή η οποία να χρησιμοποιεί την 
προηγούμενη υπηρεσία κράτησης θέσεων για αεροπορικές θέσεις η οποία 
παρέχεται σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη. Έτσι γεννήθηκαν οι υπηρεσίες 
Internet (Web Services).

2. Πρότυπα για Web Services

Τεχνολογίες για δημοσίευση κατανεμημένων προγραμμάτων υπήρχαν και 
πριν την εμφάνιση των web services. Οι πιο σημαντικές είναι η DCOM 
(http://www.microsoft.com/com/tech/DCOM.asp) της Microsoft, η CORBA 
(http://www.corba.org) ενός consortium εταιριών και το RMI της Sun 
(http://java.sun.com/products/jdk/rmi/). Αυτό όμως που κάνει τα web services 
σημαντικά είναι τα καθολικά πρότυπα. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για web 
services είναι:

XML (Extended Markup Language): Ένα φορμάτ περιγραφής ημιδομημένων 
δεδομένων. Η τεχνολογία XML κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και η 
τεχνολογίες web services την χρησιμοποιούν σε όλα τα επίπεδα.

SOAP (Simple Object Access Protocol): Ένα πρωτόκολλο για το 
διαμοιρασμό των web services. Το πρότυπο αυτό φτιάχτηκε από μια ομάδα 
εταιριών και κύριος στόχος του είναι να παρέχει διαπλατφορμική επικοινωνία.

WSDL (Web Services Description Languages): Είναι ένα XML σχήμα για 
την περιγραφή των παρεχομένων λειτουργιών ενός web service.

DISCO (Discovery Protocol): Ένας δείκτης για όλα τα web services που 
φιλοξενούνται σε έναν server.

UDDI (Universal Description Discovery and Integration): Παρέχει έναν 
κατάλογο των διαθέσιμων web υπηρεσιών στο Internet.

2.1 XML

Η XML είναι μια γλώσσα περιγραφής. Βασίζεται στα tags που έγιναν ευρέως 
γνωστά με την ανάπτυξη της HTML (που αποτελεί υποσύνολο της XML) και του 
Web. Γύρω από την XML υπάρχει και ένα πλήθος άλλων τεχνολογιών όπως XSL, 
XSLT, DTD καθώς και εργαλεία συγγραφής XML. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο 
στην τεχνολογία αυτή μιας και ξεφεύγει από τους στόχους αυτής της εργασίας. 
Παραθέτουμε ένα απλό παράδειγμα ενός xml αρχείου.

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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<person>
<ssn>030394044</ssn>
<name sex="male">

<pr>Mr</pr>
<lname>Papadopoulos</lname>
<fname>Kostas<fname>
<mname>d<\mname>
<initials>P.K.<\initials>

<\name>
<birthdate>

<year>1977<\year>
< month > Aug <\month>
<day>25<\day>

<\birthdate>
<address>

<\address>
<\person>

Σχήμα: Παράδειγμα ενός XML αρχείου

Περισσότερα για την XML στο W3Consortium http://www.w3c.org/xml

2.2 SOAP

Σε ένα δίκτυο με πολλά διαφορετικά συστήματα, λειτουργικά συστήματα, 
και τεχνολογίες η ανάγκη για διαπλατφορμική επικοινωνία είναι επιτακτική για την 
ανάπτυξη των web υπηρεσιών. Μέχρι τώρα η κάθε εταιρία ανέπτυσσε τη δική της 
τεχνολογία για web υπηρεσίες οι οποίες μπορούσαν να προσπελαθούν από δικές 
της τεχνολογίες και πάλι. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να διευθετηθεί με συνολικά 
πρότυπα. Το πρότυπο για διαμοιρασμό web υπηρεσιών είναι το SOAP. Με βάση το 
SOAP κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει με ένα web service χωρίς να χρειάζεται 
γνωρίζει σε ποια τεχνολογία είναι υλοποιημένο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα μια 
προσέγγισης "μαύρου κουτιού" που δίνει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να 
επιλέξει ελεύθερα τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσει. To SOAP αποτελεί την 
κοινή γλώσσα επικοινωνίας με web υπηρεσίες.

HTTP

Specific
Applications

s'

■χ
Business /
Object \ /

Service
\

L Μ.

- [soap] ■ 

soap)

Browser

'■■σ VB App.

a range of Clients

Σχήμα: Ρόλος και λειτουργία του SOAP
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To SOAP είναι και αυτό ένα XML standard που περιγράφει και περιέχει τη 
μέθοδο που ζητείται και τις παραμέτρους που δίνονται. Συνήθως υλοποιείται πάνω 
από HTTP αλλά μπορεί να υλοποιηθεί και πάνω από οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο 
επικοινωνίας όπως το SMTP. Η δομή του μηνύματος περιλαμβάνει Envelope, 
Header και Body.

Envelope

Σχήμα. Μέρη ενός SOAP Μηνύματος

■ Ο φάκελος είναι υποχρεωτικός, και ουσιαστικά μαρκάρει την αρχή και το 
τέλος του μηνύματος (αν και τα μηνύματα μπορεί να περιέχουν 
συνδέσμους σε αντικείμενα εκτός του φακέλου). Περιέχει πληροφορίες για 
το περιεχόμενο του μηνύματος και πως να γίνει η επεξεργασία του.

■ Η επικεφαλίδα είναι προαιρετική και περιέχει επιπλέον πληροφορία που 
σχετίζεται με την ασφάλεια, τις συναλλαγές και την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Περιλαμβάνει έναν μηχανισμό με τον οποίο τα συναλλασσόμενα 
μέρη διαπραγματεύονται συμφωνία για υποστήριξη μιας συγκεκριμένης 
επικεφαλίδας ή συνόλου επικεφαλίδων. Ένα SOAP μήνυμα μπορεί να έχει 
περισσότερες από μια επικεφαλίδες.

■ Το σώμα περιέχει τα δεδομένα του πραγματικού μηνύματος.

POST /currentTime HTTP/1.0 
User-Agent: Radio UserLand/7.1b7 (WinNT)
Host: time.soapware.org 
Content-Type: text/xml; charset="us-ascii"
Content-length: 426 
SOAPAction: "/currentTime"

<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP- 
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP- 
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/1999/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"> 
<SOAP-ENV:Body>
<getCurrentTime></getCurrentTime>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV: Envelope >

Σχήμα: Δείγμα SOAP αίτησης

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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HTTP/1.1 200 OK 
Connection: close 
Content-Length: 521
Content-Type: text/xml; charset="us-ascii" 
Date: Wed, 03 Oct 2001 16:26:27 GMT 
Server: UserLand Frontier/7.0.1-WinNT

<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xnnlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP- 
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP- 
ENV="http://schemas. xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www. w3.org/1999/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance">

<SOAP-ENV:Body>

<getCurrentTimeResponse>

<Result xsi:type="xsd:timelnstant">2001-10-03T09:26:27- 
07:00</Result>

</getCurrentTimeResponse>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV: Envelope >

Σχήμα: Δείγμα SOAP απάντησης

Στα παραπάνω μηνύματα το πρώτο τμήμα είναι οι HTTP headers που 
χρειάζονται για να προσδιορίσουν το είδος και το περιεχόμενο του μηνύματος στον 
server στον οποίο απευθύνονται. Στη συνέχει ακολουθεί το Envelope όπως 
περιγράφτηκε με headers που προσδιορίζουν ποια πρότυπα ακολουθεί το μήνυμα. 
Ενώ στο τμήμα του Body φαίνεται ότι ο client ζητά την εκτέλεση της 
getCurrentTime ενώ ο server απαντά με το περιεχόμενο του tag 
<getCurrentTimeResponse>.

Περισσότερα για το SOAP στο : http:/7www.w3.org/TR/S0AP

2.3 WSDL

To SOAP καθορίζει τον τρόπο που τα μηνύματα μορφοποιούνται και 
στέλνονται στον server που παρέχει το web service. Πώς όμως γνωρίζουμε τι 
μηνύματα να στείλουμε; Πως γνωρίζουμε ποιες παραμέτρους δέχεται ένα web 
service; Πως ερμηνεύεται η απάντηση και τι τύπου δεδομένα μας επιστρέφει; Ένας 
τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα αυτό είναι κάποιο εξωτερικό έγγραφο που 
περιγράφει τις εισόδους και εξόδους του web service. Ο τρόπος αυτός όμως είναι 
χρονοβόρος, αφού κάθε ένας που χρησιμοποιεί μια web υπηρεσία πρέπει να 
διαβάζει ένα εγχειρίδιο χρήσης,

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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X ---------- Web Service
V---------- Πρόσθεση

Σχήμα. Ανάγκη για περιγραφή των εισόδων και εξόδων μιας web
υπηρεσίας.

Εφόσον οι εφαρμογές έχουν γενικούς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
εμφάνισης των τύπων δεδομένων και των εντολών, χρειάζονται έναν τρόπο 
περιγραφής των συγκεκριμένων δεδομένων και των εντολών που αποδέχονται. 
Δεν αρκεί μια εφαρμογή να δέχεται ακέραιους αριθμούς. Θα πρέπει να υπάρχει 
τρόπος ώστε να καθορίζεται ρητά ότι εάν λάβει δύο ακέραιους, θα τους προσθέσει. 
Η γλώσσα Web Services Description Language είναι μια γραμματική XML που οι 
προγραμματιστές και τα εργαλεία προγραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
για την εμφάνιση των δυνατοτήτων μιας υπηρεσίας Web.

Ένα WSDL document έχει την παρακάτω δομή:

<wsdl:definitions> 
<wsdl:types>

definition of types
</wsdl:types>

<wsdl:message>
definition of a message....

</wsdl:messages

<wsdl:portType>
definition of a port................

</wsdl:portTypeS

<wsdl:bindings
definition of a binding....

</wsdl:bindings

<wsdl:services
definition of a service....

</wsdl:services

<-- extensibility element --S 

</wsdl:definitionss

■ types : Εδώ ορίζονται οι τύποι δεδομένων οι οποίοι θα αναφερθούν στο 
υπόλοιπο κείμενο.

■ message : Εδώ περιγράφονται τα μηνύματα που η υπηρεσία δέχεται και 
επιστρέφει.

■ portType : Περιγράφονται οι υπηρεσίες και ποιες μέθοδοι αντιστοιχούν 
σε αυτές.

■ binding : Τύποι μηνυμάτων (όπως το SOAP) που δέχεται το κάθε 
portType.

■ service : Φυσική διεύθυνση του web service

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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Σχήμα. Χρήση WSDL για επικοινωνία μέσω SOAP ετερογενών συστημάτων

Ένα πλήρες παράδειγμα WSDL αρχείου δίνεται στο παράρτημα του πρώτου 
μέρους.

Περισσότερα για το WSDL στο http://wvvw.w3.org/TR/wsdl

2.4 DISCO

Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται για να εντοπιστούν οι web υπηρεσίες 
σε ένα συγκεκριμένο domain. Είναι απλό πρωτόκολλο, δπμιουργήθηκε και 
χρησιμοποιείται από τη Microsoft. Παρόμοιες τεχνολογίες υπάρχουν για άλλες 
πλατφόρμες. Ένας Client εξετάζοντας το .disco αρχείο μπορεί να δει που 
βρίσκονται τα αρχεία WSDL των υπηρεσιών που διατίθενται. Παρατίθεται ένα 
παράδειγμα ενός disco αρχείου.

<?xml version="1.0" ?>
<disco:discovery xmlns:disco=http://schemas.xmlsoap.org/disco> 

<disco:contractRef
ref=http://MyWebServer/Useri\lame.asmx?WSDL/>

<disco:discoveryRef ref="SomeFoIder/default.disco"/>
</disco: discovery>

Σχήμα. Παράδειγμα ενός disco αρχείου

Στο παράδειγμα αρχείο DISCO απαντά σε xml μορφή προσδιορίζοντας το 
σημείο στο οποίο βρίσκεται το WSDL αρχείο και κάνει αναφορές σε άλλα DISCO 
αρχεία.

Περισσότερα για το DISCO στο:
http://msdn.microsoft.com/msdnmaa/issues/02/02/xml/defauit.aspx

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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2.5 UDDI

To UDDI, ορίζει ένα μοντέλο δεδομένων (σε XML) και SOAP APIs για 
καταχώρηση και αναζήτηση πληροφορίας μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης 
της πληροφορίας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση στο 
διαδίκτυο. Η βασική ιδέα είναι ότι οι επιχειρήσεις καταχωρούν τις υπηρεσίες που 
παρέχουν στο UDDI. Άλλες επιχειρήσεις ψάχνουν στο UDDI όταν θέλουν να 
ανακαλύψουν έναν εμπορικό συνεργάτη. Η πληροφορία στο UDDI 
κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τον τύπο των εταιρειών και την γεωγραφική τους 
θέση. Από τη στιγμή που βάσει των παραπάνω κριτηρίων βρεθεί η επιθυμητή 
επιχείρηση, το UDDI μπορεί να παρέχει πληροφορία εύρεσης των υπηρεσιών που 
παρέχει η επιχείρηση, δίνοντας ουσιαστικά έναν «δείκτη» στο WSDL αρχείο που 
περιγράφει τις υπηρεσίες διαδικτύου που παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σχήμα. Γενική εικόνα ανακάλυψης και χρήσης web υπηρεσίας

To UDDI είναι κάτι σαν τον χρυσό οδηγό των web υπηρεσιών για όλο το 
Internet. Έχει δημιουργηθεί από την Microsoft και την IBM και πληροφορίες γι' 
αυτό μπορεί κανείς να πάρει από το http://www.uddi.ora.

Η διαδικασία είναι η εξής: Ένας SOAP client ψάχνει να βρει την web 
υπηρεσία που χρειάζεται. To UDDI registry έχει πληροφορίες από WSDL αρχεία 
web υπηρεσιών που υπάρχουν καταχωρημένες σε αυτό. Από αυτά ο client επιλέγει 
ένα ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει, τη γεωγραφική του θέση κ.α. και 
συνάπτει επικοινωνία με αυτό. Παίρνει το WSDL αρχείο και με βάση αυτό 
επικοινωνεί με τον SOAP server και παίρνει την υπηρεσία που χρειάζεται.

Transforms

Σχήμα: Εύρεση και επικοινωνία με Web υπηρεσία

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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3. To Πλαίσιο .NET

Μετά τα παραπάνω εισαγωγικά σχετικά με τις Web υπηρεσίες, τα standards 
και τις τεχνολογίες που τις υλοποιούν θα εξετάσουμε παρακάτω ένα περιβάλλον 
ανάπτυξης τέτοιων υπηρεσιών. Ένα από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα πλαίσια 
είναι αυτό της Microsoft που δημιουργήθηκε με προσανατολισμό στις web 
υπηρεσίες και στο προγραμματίσιμο Internet.

3.1 .NET: Ένας μηχανισμός υπηρεσιών Web
Σίγουρα, απαιτείται σημαντικός όγκος υποδομής, ώστε να γίνει αυτή η 

διαδικασία διαφανής στους προγραμματιστές και στους χρήστες. To .NET 
Framework παρέχει αυτήν την υποδομή. Στο .NET Framework, όλα τα στοιχεία 
μπορούν να είναι υπηρεσίες Web και οι υπηρεσίες Web είναι απλά ένα είδος 
στοιχείων (elements). Έτσι, το .NET Framework χρησιμοποιεί τις καλύτερες πτυχές 
του Microsoft Component Object Model (COM) και τις συνδυάζει με τις καλύτερες 
πτυχές της πληροφορικής χωρίς συνεκτική σύνδεση. Το αποτέλεσμα είναι ένα 
ισχυρό, παραγωγικό σύστημα στοιχείων Web το οποίο απλοποιεί τις 
μικροδιορθώσεις του προγραμματιστή, ενοποιεί πλήρως την ασφάλεια, εισάγει ένα 
σύστημα ανάπτυξης για το Internet και βελτιώνει σημαντικά την αξιοπιστία και τη 
δυνατότητα κλιμάκωσης της εφαρμογής.

To .NET Framework αποτελείται από τρία κύρια μέρη: τα στοιχεία χρόνου 
εκτέλεσης κοινής γλώσσας (Common Language Runtime), ένα ιεραρχικό σύνολο 
ενοποιημένων βιβλιοθηκών κλάσεων (Class Library) και μια προηγμένη έκδοση 
των Active Server Pages, που ονομάζεται ASP.NET.

'' 's ' 'I User NterfiK»

Σχήμα. Τμήματα του .NET Framework

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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Σχήμα. Αναλυτικά στοιχεία του .NET Framework

3.2 Περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης κοινής γλώσσας 
(Common Language Runtime)

Παρά το όνομά του, το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης κοινής γλώσσας 
παίζει κάποιο ρόλο στο χρόνο ανάπτυξης και εκτέλεσης ενός στοιχείου. Κατά την 
εκτέλεση του στοιχείου, το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης είναι υπεύθυνο για τη 
διαχείριση της εκχώρησης μνήμης, την εκκίνηση και τον τερματισμό νημάτων και 
διεργασιών, την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας, καθώς και την ικανοποίηση 
κάποιων εξαρτήσεων που μπορεί να έχει το στοιχείο αυτό σε άλλα στοιχεία. Κατά 
το χρόνο ανάπτυξης, ο ρόλος του χρόνου εκτέλεσης αλλάζει λίγο: Καθώς 
αυτοματοποιεί πολλές εργασίες (όπως τη διαχείριση της μνήμης), το περιβάλλον 
χρόνου εκτέλεσης απλοποιεί κατά πολύ την εμπειρία του προγραμματιστή, 
ιδιαίτερα σε σύγκριση με το σημερινό COM. Πιο συγκεκριμένα, δυνατότητες, όπως 
ο αντικατοπτρισμός, μειώνουν σημαντικό τον όγκο κώδικα που πρέπει να συντάξει 
ένας προγραμματιστής, για να μετατρέψει μια επιχειρησιακή λογική σε στοιχείο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Οι χρόνοι εκτέλεσης δεν είναι καινούργιο στοιχείο στις γλώσσες 
προγραμματισμού: Σχεδόν όλες οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν χρόνο 
εκτέλεσης. Το σύστημα προγραμματισμού της Visual Basic® έχει τον πιο εμφανή 
χρόνο εκτέλεσης (που σωστά ονομάζεται VBRUN), η Visual C++® έχει χρόνο 
εκτέλεσης (MSVCRT), όπως και η Visual FoxPro®, η Jscript®, η SmallTalk, η Perl, 
η Python και η Java. Ο σημαντικός ρόλος του Πλαισίου .NET—και αυτό που το 
κάνει να ξεχωρίζει πραγματικά—είναι το γεγονός ότι παρέχει κοινό περιβάλλον για 
όλες τις γλώσσες προγραμματισμού.

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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Σχήμα. Στοιχεία του Common Language Runtime

3.3 Ενοποιημένες πλάσεις προγραμματισμού
Οι κλάσεις του Πλαισίου .NET παρέχουν ένα ενοποιημένο, ιεραρχικό σύνολο 

από βιβλιοθήκες κλάσεων (API), προσανατολισμένο στο αντικείμενο και με 
δυνατότητες επέκτασης για χρήση από τους προγραμματιστές. Σήμερα, οι 
προγραμματιστές της C++ χρησιμοποιούν τη Microsoft Foundation Classes, οι 
προγραμματιστές της Java χρησιμοποιούν τη Windows® Foundation Classes και οι 
προγραμματιστές της Visual Basic χρησιμοποιούν τα API της Visual Basic. Για να το 
θέσουμε απλά, το .NET Framework ενοποιεί τα ανόμοια πλαίσια που διαθέτει 
σήμερα η Microsoft. Συνεπώς, οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται πλέον να 
μαθαίνουν πολλά πλαίσια για να μπορούν να διεκπεραιώνουν την εργασία τους. 
Ωστόσο, δημιουργώντας ένα κοινό σύνολο API σε όλες τις γλώσσες 
προγραμματισμού, το .NET Framework επιτρέπει τη μεταβίβαση, το χειρισμό και 
τον εντοπισμό σφαλμάτων μεταξύ των γλωσσών. Έτσι, όλες οι γλώσσες 
προγραμματισμού, από την JScript έως την C++, εξισώνονται και οι 
προγραμματιστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη γλώσσα που θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν.

Σχήμα. Στοιχεία του .NET class library
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3.4 Active Server Pages+
Οι ASP.NET στηρίζονται στις κλάσεις προγραμματισμού του Πλαισίου .NET, 

παρέχοντας ένα μοντέλο Web Application με τη μορφή ενός συνόλου στοιχείων 
ελέγχου και υποδομής, το οποίο απλοποιεί τη δημιουργία εφαρμογών Web. Οι 
προγραμματιστές έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο στοιχείων ελέγχου ASP.NET 
που συμπυκνώνουν στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας κοινής γλώσσας 
Hypertext Markup Language (HTML), όπως πλαίσια κειμένου, αναπτυσσόμενα 
μενού κ.ο.κ. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου εκτελούνται στο διακομιστή Web και απλά 
προβάλλουν το περιβάλλον εργασίας τους σε μορφή HTML σε ένα πρόγραμμα 
περιήγησης. Στο διακομιστή, τα στοιχεία ελέγχου προβάλλουν ένα 
αντικειμενοσταρφές μοντέλο προγραμματισμού, γεγονός που προσφέρει στον 
προγραμματιστή Web τον πλούτο του αντικειμρνοστραφούς προγραμματισμού. Οι 
ASP.NET παρέχουν επίσης υπηρεσίες υποδομής, όπως διαχείριση κατάστασης 
περιόδου λειτουργίας και ανακύκλωση διεργασιών, οι οποίες μειώνουν ακόμα 
περισσότερο τον όγκο του κώδικα που πρέπει να συντάξει ένας προγραμματιστής 
και βελτιώνουν την αξιοπιστία της εφαρμογής. Οι ASP.NET χρησιμοποιούν τις ίδιες 
έννοιες, ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να παρέχουν λογισμικό ως 
υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες υπηρεσιών Web των ASP.NET, οι 
προγραμματιστές μπορούν απλώς να συντάξουν την επιχειρησιακή τους λογική και 
η υποδομή ASP.NET θα είναι υπεύθυνη για την παροχή αυτής της υπηρεσίας μέσω 
του SOAP.

Οι ASP.NET παρέχουν ήδη ορισμένες εκπληκτικές βελτιώσεις στις 
εφαρμογές Web: βελτιώσεις τριπλάσιων επιδόσεων στις υπάρχουσες εφαρμογές 
που βασίζονται στις ASP και πολύ σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα.

3.5 Βασικές πτυχές του .NET Framework
Υπάρχουν ορισμένες πτυχές του Πλαισίου .NET που πρέπει να 

επισημάνουμε. Οι κυριότερες από αυτές είναι τα συστήματα ασφάλειας και 
ανάπτυξης που διαθέτει. Αυτά τα δύο συστήματα συνεργάζονται για να συμβάλουν 
στη μείωση των πιθανοτήτων για εκτέλεση κώδικα που δεν είναι ασφαλής, καθώς 
και στη μείωση ορισμένων επικίνδυνων εφαρμογών ανάπτυξης, που συχνά 
αναφέρονται ως "DLL Hell."

Το σύστημα ασφαλείας είναι λεπτομερές και βασίζεται σε αποδείξεις. Αυτό 
σημαίνει ότι δίνει στον προγραμματιστή και στο διαχειριστή ποικιλία δικαιωμάτων 
με τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν κώδικα (με πιο σύνθετη διαδικασία). 
Επιπλέον, σημαίνει ότι ο τρόπος που θα εφαρμοστούν αυτά τα δικαιώματα 
βασίζεται σε βασικές πτυχές του ίδιου του κώδικα.

Όταν γίνεται λήψη μιας εφαρμογής .NET σε ένα σύστημα, για παράδειγμα, 
θα ζητηθεί μια σειρά δικαιωμάτων (όπως δικαίωμα εγγραφής σε προσωρινό 
κατάλογο). Ο χρόνος εκτέλεσης θα συλλέξει αποδείξεις σχετικά με αυτήν την 
εφαρμογή, από πού έγινε η λήψη της, εάν έχει υπογραφή Authenticode, ακόμα και 
σε ποιο στοιχείο του συστήματος επιχειρείται πρόσβαση, και θα συνεργαστεί με μια 
καθορισμένη διαχειριστική πολιτική, ώστε να αποφασιοτεί εάν θα επιτραπεί η 
εκτέλεση της εφαρμογής. Τα στοιχεία χρόνου εκτέλεσης μπορούν ακόμα να 
καθορίσουν ότι η εφαρμογή δεν είναι δυνατό να παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα 
που έχουν ζητηθεί και να δώσουν στην εφαρμογή την επιλογή συνέχειας της 
εκτέλεσης.

Με ένα τέτοιο σύστημα ασφαλείας, η επίλυση ορισμένων από τα θέματα 
ανάπτυξης εφαρμογών απλοποιείται σημαντικά. Μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές και οι διαχειριστές (και τελικά 
και οι χρήστες) είναι οι εκδόσεις. Εάν το σύστημά σας λειτουργεί κανονικά σήμερα 
και μετά την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής παρουσιάζει προβλήματα, αυτό 
συχνά οφείλεται στο ότι η νέα εφαρμογή αντικατέστησε κάποια κοινόχρηστη 
βιβλιοθήκη και επιδιόρθωσε κάποιο σφάλμα στο οποίο στηρίζονταν κάποιες 
υπάρχουσες εφαρμογές. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει τόσο συχνά, ώστε έχει και 
όνομα: DLL Hell.
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To .NET Framework περιλαμβάνει ορισμένες βελτιώσεις οι οποίες σχεδόν 
εξαλείφουν το DLL Hell. Πρώτον, περιλαμβάνει ένα πολύ ισχυρό σύστημα 
ονομάτων (namespace) που καθιστά πολύ δύσκολη τη σύγχυση δύο βιβλιοθηκών, 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν το ίδιο όνομα αρχείου. Αλλά εκτός από αυτό, 
περιλαμβάνει μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται "ταυτόχρονη ανάπτυξη". Εάν η 
νέα εφαρμογή του προηγούμενου παραδείγματος αντικαταστήσει μια κοινόχρηστη 
βιβλιοθήκη, η υπάρχουσα εφαρμογή έχει τη δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης. 
Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει η υπάρχουσα εφαρμογή, θα ελέγξει όλα τα 
κοινόχρηστα αρχεία της. Εάν εντοπίσει κάποια μη συμβατή αλλαγή σε ένα από 
αυτά, μπορεί να ζητήσει από τα στοιχεία χρόνου εκτέλεσης να χρησιμοποιήσουν 
μια έκδοση με την οποία γνωρίζει ότι μπορεί να συνεργαστεί. Λόγω του 
συστήματος ασφαλείας, είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία από τα στοιχεία 
χρόνου εκτέλεσης και η εφαρμογή μπορεί να επιδιορθωθεί.

3.6 Συμπέρασμα
Πολύ συχνά, οι άνθρωποι κάνουν κοινότυπες παρατηρήσεις, όπως "το 

Internet αλλάζει τα πάντα." Πολύ συχνά, οι άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν 
υπερβολές τύπου μάρκετινγκ, όταν μιλούν για την επίδραση του Internet. Αλλά το 
Internet στην πραγματικότητα άλλαξε την ανάπτυξη εφαρμογών με θεμελιώδη 
τρόπο. Η παροχή λογισμικού ως υπηρεσίας είναι το μέλλον και η XML παίζει 
σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίησή του. To .NET Framework αποτελεί 
σημαντικό μέρος της στρατηγικής προγραμματιστών της Microsoft και αποσκοπεί 
στην απλοποίηση της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της εκτέλεσης υπηρεσιών 
Web.

[21]
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4. Ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ιστού με το .NET 
Framework

To Visual Studio .NET έχει built-in δυνατότητες για ανάπτυξη Web 
Services. Δεν χρειάζονται επιπλέον εργαλεία SDKs και είναι όλα ενοποιημένα στο 
περιβάλλον ανάπτυξης του Visual Studio. Εδώ θα φτιάξουμε με χρήση της 
ASP.NET ένα απλά web service που προσθέτει και αφαιρεί αριθμούς. Ξεκινάμε 
φτιάχνοντας ένα απλό ASP.NET Web Service project όπως φαίνεται στην εικόνα 
παρακάτω.

To Visual Studio θα δημιουργήσει άλα τα απαραίτητα αρχεία 
συμπεριλαμβανομένων και των servicel.asmx και servicel.asmx.vb. Στην 
επόμενη εικόνα φαίνονται τα αρχεία στον solution explorer δεξιά και ο web service 
designer αριστερά. Μπορούμε να δούμε το vb αρχείο σε design view ή να δούμε 
απ' ευθεία τον κώδικα πατώντας code view.

Στο παράθυρο του κώδικα ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για να 
φτιάξουμε το Web Service.

1. Μετονομάζουμε το servicel σε MathService.
2. Δημιουργούμε δύο συναρτήσεις Add και Subtract. Κάθε κλάση πρέπει 

να είναι public και να έχει την οδηγία <WebMethod()> μπροστά για να 
δείξει στο .NET Framework ότι πρόκειται να το χειριστεί σαν web 
υπηρεσία.
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Παρατίθεται ο κώδικας με την κλάση και τις συναρτήσεις.

Imports System.Web.Services

Public Class MathService
Inherits System.Web.Services.WebService

'Add function
<WebMethod()> Public Function Add( _ 

ByVal a As Double, _
ByVal b As Double) As Double 

Return a + b 
End Function 
'Subtract function
<WebMethod()> Public Function Subtract( 

ByVal a As Double, _
ByVal b As Double) As Double 

Return a - b 
End Function 

End Class

3. Κάνουμε Build στον κώδικα από το ομώνυμο μενού

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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4. Πατώντας το κουμπί Play στην μπάρα εργαλείων εμφανίζεται ο Internet 
Explorer. Η εικόνα που βλέπουμε είναι κάπως έτσι:

Η σελίδα αυτή δημιουργείται από το ΙΕ όταν προσπελαύνει μια web 
υπηρεσία (ένα αρχείο .asmx). Παρέχει ένα απλό Interface για να μπορεί κανείς να 
ελέγχει την λειτουργία τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Στην περίπτωσή μας 
το URL είναι το http://localhost/webtest/Math/Servicel.asmx. Στο ίδιο μηχάνημα 
εκτελείται και ο IIS όπου φιλοξενούνται τα αρχεία που συνιστούν το Web Service.

Αρχικά στη σελίδα υπάρχει ένας σύνδεσμος για το Service Description. 
Ακολουθώντας τον σύνδεσμο αυτόν εμφανίζεται το αρχείο περιγραφής του Web 
Service που είναι γραμμένο σε WSDL. Η WSDL περιγραφή του Web Service 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Ακόμη πιο πέρα, κάνοντας κλικ στο Add ο ΙΕ μας παρέχει μια σελίδα όπου 
μπορούμε να εισάγουμε τις παραμέτρους που δέχεται η συνάρτηση. Πριν 
εισάγουμε δύο τιμές για να ελέγξουμε τη λειτουργία της web υπηρεσίας θα δούμε 
κάποιες οδηγίες που παρέχονται στην ίδια σελίδα. Έτσι δίνεται ένα παράδειγμα 
μιας SOAP αίτησης και απάντησης για το συγκεκριμένο web service.

POST /WebServicel/Servicel.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/Add"

<?xml version="l.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>
<Add xmlns="http://tempuri.org/">

<a>double</a>
<b>double</b>

</Add>
</soap:Body>
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</soap:Envelope>

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε το κομμάτι του header που περιγράφει τι είδους 
είναι οι πληροφορίες που ακολουθούν. Έτσι βλέπουμε τη διεύθυνση του server 
(localhost), το είδος των πληροφοριών (text/xml), το character set και το 
namespace (http://tempuri.ora/Add) το οποίο στην περίπτωσή μας είναι ένα ειδικό 
namespace που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη και έλεγχο ενός web service. 
Παρακάτω ακολουθεί το xml/soap μήνυμα όπως περιγράφηκε στο πρώτο μέρος 
(Envelope, Body κτλ.). Με μπλε φαίνονται τα σημεία τα οποία αντικαθίστανται με 
τις τιμές που θα εισάγει ο χρήστης και στην συνέχει θα προστεθούν.

Με τον ίδιο τρόπο απαντά και το web service.

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="l.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>
<AddResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

<AddResult>double</AddResult>
</AddResponse>

</soap:Body>
</soap:Envelope>

Στο πολύ απλό αυτό παράδειγμα μας όμως, δεν χρησιμοποιήσαμε SOAP 
μηνύματα. Αυτό θα προϋπέθετε την λειτουργία ενός SOAP server και τον ανάλογο 
κώδικα. Στην πραγματικότητα η αίτηση και η απάντηση του web service ελήφθη 
με GET πρωτόκολλο που αποτελεί τμήμα του HTTP. Οι παράμετροι στην περίπτωση 
αυτή περνιούνται μέσα στην διεύθυνση κλήσης του Web Service. Έτσι, αν 
καλέσουμε τη διεύθυνση:

http://localhost/WebServicel/Servicel.asmx/Add?a=108.2&b=32,0981 
καλούμε το web service με παραμέτρους, Add, 108,2 και 32,0981. Η ίδια 

διεύθυνση θα κληθεί και εισάγοντας τις παραμέτρους αυτές στα αντίστοιχα πεδία 
εισαγωγής. Ακολουθούν η απάντηση με GET.

GET /WebServicel/Servicel.asmx/Add?a=stringSb=string HTTP/1.1 
Host: localhost 
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length

<?xml version="l.0" encoding="utf-8"?>
<double xmlns="http://tempuri.org/">double</double>
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Σχήμα. Εισαγωγή παραμέτρων

Βάζοντας δύο τιμές και πατώντας Invoke παίρνουμε τα αποτελέσματα που 
μας παρέχονται από την Web υπηρεσία, όπως φαίνεται παρακάτω.

3 htlp://localhost/webtest/Math/Service1 .asmx/Add?a=108.2&b-3... ΘΘ®
File Edit View Favorites Tools Help

L*] [g] Search Favorites *}· Media φ »•Ψ

Address .g] http:/..1ocalhost/webtest,lMath,,Servicel.asmx/Add?a=l08. v jj^J Go »

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<double xmlns="http://tempuri.org/">140.2981</double>

έ] Done Local intranet

Σχήμα. Η XML απάντηση της web υπηρεσίας

Παρατηρούμε ότι η απάντηση δίνεται σε μορφή XML.
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Παραρτημα 1. Παράδειγμα αρχείου WSDL
<?xml version="1.0" encoding = "utf-8" ?>

«definitions xmlns:s="http://www, w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdi/mime/textMatching/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas,xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:sO="http://tempuri.org/" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">

·; <types>
2 <s:schema attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault= "qualified" 

targetNamespace = "http://tempuri.org/">
2 <s:element name="Add">

■·■ <s:complexType>
- <s:sequence>

<s:element minOccurs="l" maxOccurs="l" name="a" 
type='s:double" />

<s:element minOccurs="l" maxOccurs="l" name="b" 
type="s:double" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
- <s:element name="AddResponse>

··■ <s:complexType>
- <s:sequence>

<s:element minOccurs="l" maxOccurs="l" 
name="AddResult" type="s:double" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
- <s:element name="Subtract">

·· <s:complexType>
- <s:sequence>

<s:element minOccurs="l" maxOccurs="l" name="a" 
type="s:double" />

<s:element minOccurs="l” maxOccurs="l” name="b" 
type="s:double" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
- <s:element name="SubtractResponse">

2 <s:complexType>
2 <s:sequence>

<s:element minOccurs="l" maxOccurs="l"
name="SubtractResult" type="s:double" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="double" type="s:double" />

</s:schema>
</types>

2 «message name="AddSoapIn">
«part name="parameters" element="sO:Add" />

</message>
2 «message name="AddSoapOut">

«part name="parameters" element="sO:AddResponse" />
</message>

2 «message name="SubtractSoapIn">
«part name="parameters" element="sO:Subtract“ />

</message>
2 «message name="SubtractSoapOut">

«part name="parameters" element="sO:SubtractResponse" />
</message>
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- <message name= AddHttpGetIn >
<part name="a" type="s:string'' />
<part name="b" type="s:string" />

</message>
- <message name="AddHttpGetOut">

<part name="Body" element = "sO:double" />
</message>

- <message name="SubtractHttpGetIn">
<part name="a" type = "s:string" />
<part name="b" type="s:string" />

</message>
- <message name="SubtractHttpGetOut"»

<part name="Body" element="sO:double" />
</message>

2 <message name="AddHttpPostln"»
<part name="a" type="s:string" />
<part name="b" type="s:string" />

</message>
- <message name= AddHttpPostOut">

<part name="Body" element="sO:double" />
</message>

- <message name= "SubtractHttpPostln'">
<part name="a" type=''s:string" />
<part name="b" type="s:string" />

</message>
; «message name="SubtractHltpPostOut">

«part name="Body" element = "sO:double" />
</message>

- «portType name= MathServiceSoap >
- «operation name="Add">

«input message="sO:AddSoapIn" />
«output message="sO:AddSoapOut" />

</operation>
- «operation name="Subtract">

«input message="sO:SubtractSoapIn" />
«output message="sO:SubtractSoapOut" />

</operation>
</portType>

- «portType name="MathServiceHttpGet">
- «operation name="Add">

«input message="sO:AddHttpGetIn" />
«output message="sO:AddHttpGetOut" />

</operation>
- «operation name="Subtract">

«input message=MsO:SubtractHttpGetIn" />
«output message="sO:SubtractHttpGetOut" />

«/operation»
«/portType»

- «portType name= "MathServiceHttpPost"»
- «operation name=MAdd">

«input message='"sO:AddHttpPostIn" /»
«output message= "sO:AddHttpPostOut" />

«/operation»
;;; «operation name = "Subtract">

«input message="sO:SubtractHttpPostIn" />
«output message= sO:SubtractHttpPostOut /»

«/operation»
«/portType»

- «binding name="MathServiceSoap" type= "sO:MathServiceSoap ">
«soap:binding transport= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

styles "document" />
- «operation name="Add">

«soap operation soapAction = "http://tempuri.org/Add"
style="document" />

- «input»
<soap:body use = "literal" />
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</input>
2 <output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
- <operation name="Subtract">

<soap:operation soapAction = "http://tempuri.org/Subtract"
style="document" /> 

j- <input>
<soap:body use="literal" />

</input>
- <output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
</binding>

- <binding name="MathServiceHttpGet" type="sO:MathServiceHttpGet">
<http:binding verb="GET" />

- <operation name="Add">
<http:operation location = "/Add" />

- <input>
<http:urlEncoded />

</input>
;· <output>

<mime:mimeXml part="Body" />
</output>

</operation>
- <operation name="Subtract">

<http:operation location = "/Subtract" />
;;; <input>

<http:urlEncoded />
</input>

- <output>
<mime:mimeXml part="Body" />

</output>
</operation>

</binding>
- <binding name="MathServiceHttpPost" type= sO:MathServiceHttpPost">

<http:binding verb="POST" />
··· <operation name="Add">

<http:operation location="/Add" />
;;; <inpUt>

<mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
</input>

2 <output>
<mime:mimeXml part="Body" />

</output>
</operation>

- <operation name="Subtract">
<http:operation location = "/Subtract" />

- <input>
<mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />

</input>
<0utput>

<mime:mimeXml part="Body" />
</output>

</operation>
</binding>

- <service name="MathService">
- <port name="MathServiceSoap" binding = "sO:MathServiceSoap">

<soap:address
location = "http://localhost/WebServicel/Servicel.asmx" />

</port>
- <port name= MathServiceHttpGet“ binding="sO:MathServiceHttpGet">

<http:address
location = "http://localhost/WebServicel/Servicel.asmx" />

</port>
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2 <port name="MathServiceHttpPost" binding = "sO:MathServiceHttpPost">
<http:address

location = "http://localhost/WebServicel/Servicel.asmx" />
</port>

</service>
</definitions>
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ΜΕΡΟΣ Β :
Ανάλυση Αρχιτεκτονικής μιας 

ολοκληρωμένης εφαρμογής με χρήση
Web Services
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Έχοντας δει τις βασικές αρχές για τη δημιουργία υπηρεσιών Ιστού, θα 
περάσουμε στην ανάλυση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής βασισμένης σε αυτή 
την τεχνολογία. Η εφαρμογή Jaggle είναι ένα τέτοιο ολοκληρωμένο παράδειγμα 
που προέρχεται από τη Microsoft σαν παράδειγμα ανάπτυξης και χρήσης 
υπηρεσιών Ιστού στο Πλαίσιο .NET με τη χρήση του Visual Studio.NET.

1. Λειτουργία του Jaggle

To Jaggle είναι μια Web εφαρμογή ενός κτηματομεσιτικού πρακτορείου. 
Προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να βρουν κτηματομεσιτικά προϊόντα που 
καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Η εφαρμογή καθοδηγεί τους χρήστες μέσω μιας 
διαδικασίας επιλογής προϊόντων, που θέτει ερωτήσεις και συλλέγει πληροφορίες 
για τις επιθυμητές προδιαγραφές και τους τυχόν περιορισμούς. Οι απαντήσεις των 
χρηστών μετατρέπονται στα κριτήρια, και βασιζόμενη σε αυτά τα κριτήρια, η 
εφαρμογή συνθέτει τα ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές των πελατών. Οι 
χρήστες μπορούν έπειτα να ζητήσουν πιο λεπτομερείς περιγραφές των προϊόντων.

Αρχικά θα κάνουμε μια παρουσίαση της λειτουργίας της εφαρμογής. Η 
αρχική κλήση εμφανίζει μία εισαγωγική σελίδα. Χωρίζεται σε τρία τμήματα: επάνω 
το λογότυπο και οι βασικές επιλογές, στο μέσο το περιεχόμενο της σελίδας και 
χώρος για διαφημιστικά λογότυπο στο κάτω μέρος. Αυτή είναι και η δομή όλων 
των σελίδων που παρουσιάζονται στο χρήστη.
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About Jaggle.com

jaggle® Is a generic framework that supports a web-based process for mapping consumer requirements to product 
characteristics A product can be defined in multiple ways Examples for a product are an insurance, a mortgage, the booking of a 
holiday etc. The entire framework consists of several web services, so it can be consumed by multiple applications, devices and 
operating systems

The Jaggle.com website is used to demonstrate a fictitious real estate application. So we have defined a product as Real Estate. 
This application offers any user the possibility to find real estate product information by leading the user through a product 
selection process. This process consists of a set of questions the user must answer. The questions deal with specific information 
about a user's individual requirements and restrictions with respect to real estate. The user's answers during this dialogue are 
converted to criteria Based on these criteria a selection of real estate products is offered to the user. The user can make a 
selection from these matching products to find more detailed information about each particular product

It's time to Jaggle!

1
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Σχήμα: Η αρχική σελίδα της εφαρμογής Jaggle

Αφού εισέλθουμε στο βασικό τμήμα της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα 
στο χρήστη να ψάξει για το ακίνητο (σπίτι, κατάστημα) που τον ενδιαφέρει. Έτσι 
πρέπει πρώτα να εισάγουμε τα κριτήρια επιλογής. Μια ενδεικτική σελίδα φαίνεται 
παρακάτω. Στη συνέχεια και με βάση τις απαντήσεις που θα δοθούν εμφανίζεται 
νέα σελίδα με περισσότερες επιλογές στα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Αφού 
απαντηθούν όλα τα σύνολα των ερωτήσεων προς τον χρήστη, η εφαρμογή
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αναζητά τα ακίνητα που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά. Τα αποτελέσματα φαίνονται 
στη παρακάτω εικόνα.
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Describe the where and how much
City j No Selection Jj|

Custom price range in $

Predefined price range No Selection

Property type No Selection

Listed since (mm-dd-yyyy) [~ 

Available per (mm-dd-yyyy) [ 

Built in (year)

Copyright Σ 2001 Microsoft Corporation

'Continue

Donr Local Intranet

Σχήμα: Η πρώτη σελίδα ερωτήσεων για εισαγωγή κριτηρίων του χρήστη
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Free standing house, Miami

* 295,000

1950
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Based on your answers we are pleased to offer you the these properties
Free standing house, Miami

$ 580,000

1945

Semi Attached house, Miami

$ 454,500

1995

fx |
*
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Copyright i 2001 Microsoft Corporation
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Σχήμα: Τα αποτελέσματα με βάση τα κριτήρια που εισήγαγε ο χρήστης
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Κάνοντας κλικ σε μια επιλογή εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του 
ακινήτου.
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General Information
Price
Listed since 
Available per 
City 
State
Description 
Type 
Built in

$ 580,000 
13-12-2001 
28-12-2001 
Miami 
FL
Beautiful house on a beautiful location. Roof is made out of grass.
Free Standing House
1945

Rooms 5
Bed rooms 4
Bath rooms 2
Toilets 1
Fireplace NO
Heating Stove
Exteriour of the house
Malrnrtv n

fcjOone Local Intranet

Σχήμα: Τα λεπτομερή στοιχεία για ένα ακίνητο

Αυτή είναι μια περιήγηση στην εφαρμογή από τη σκοπιά του χρήστη. Θα 
προχωρήσουμε στον τρόπο υλοποίησης και την ανάλυση της δομής της 
εφαρμογής.

Παρόλο που το παράδειγμα αναφέρεται σε Real Estate, η εφαρμογή μπορεί 
εύκολα να μετατραπεί και να επεκταθεί για περιγραφές άλλου είδους προϊόντων, 
όπως ασφαλιστικά προϊόντα, δάνεια, ταξίδια κτλ.

1.1 Το μοντέλο των υπηρεσιών ιστού

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής Jaggle αποτελείται ένα web site και 5 web 
services. To web site παρέχει τη διαπροσωπεία με τον χρήστη, ενώ οι υπηρεσίες 
Ιστού είναι οι λειτουργικές διαπροσωπείες που διαθέτουν τις διαδικασίες. Οι web 
υπηρεσίες είναι οι λειτουργικές μονάδες που καθιστούν διαθέσιμη την 
επιχειρησιακή λογική . Κάθε web υπηρεσία χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων της.

Η λειτουργία του web site ανταποκρίνεται στις ανάγκες συγκεκριμένης 
επιχειρησιακής λογικής - είναι σχεδιασμένο για πληροφορίες κτηματομεσιτικών 
προϊόντων. Οι Web υπηρεσίες, εντούτοις, είναι γενικές και μπορούν 
ναχρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο site με σκοπό να βρει ή/και να 
συγκρίνει προϊόντα. Έτσι, ενώ στην περίπτωσή μας η βάση δεδομένων για τις Web 
υπηρεσίες περιέχει στοιχεία ακίνητων, θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί με τα 
στοιχεία όσον αφορά αυτοκίνητα, λογισμικό, ταξίδια, ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν 
που παρέχονται από μια άλλη Web υπηρεσία από την ίδια ή από άλλη επιχείρηση
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που την παρέχει στο Internet. Ένα διάγραμμα του μοντέλου της εφαρμογής 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο διάγραμμα.

Web Services Databases

Σχήμα. Η αρχιτεκτονική Web κτηματομεσιτικής εφαρμογής Jaggle

Από το διάγραμμα μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα τρία επίπεδα στα οποία 
χωρίζεται κάθε Web εφαρμογή (3-tier application). Το επίπεδο του Web site 
υλοποιεί το επίπεδο παρουσίασης, είναι υπεύθυνο δηλαδή για την παρουσίαση των 
δεδομένων στο χρήστη και την διαπροσωπεία με αυτόν. Το δεύτερο επίπεδο των 
Web Services υλοποιεί το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής. Αυτό ενσωματώνει όλες 
της λειτουργίες που αφορούν την κύρια λειτουργία της επιχείρησης. Τέλος στο 
τελευταίο επίπεδο υπάρχει το επίπεδο δεδομένων που διατηρεί να δεδομένα που 
επεξεργάζονται οι web υπηρεσίες καθώς και τη διαπροσωπεία με τις 
προγραμματιστικές αυτές μονάδες.

Το κάθε επίπεδο από αυτά για να υλοποιηθεί απαιτεί διαφορετικές 
τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε επίπεδου, όπως θα 
αναλύσουμε παρακάτω.

1.2 To Web site

Συνεχίζοντας την ανάλυση της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής μπαίνουμε 
πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο του ιστοχώρου (web site). To web site παρουσιάζει 
τις ερωτήσεις και τις πληροφορίες προϊόντων στο χρήστη και υλοποιείται με 
τεχνολογίες ASP.NET και χρησιμοποιεί server-side controls. To site είναι αρμόδιο 
για την κλήση των web υπηρεσιών με συγκεκριμένη ακολουθία. Κατ' αρχήν, καλεί 
την υπηρεσία Questionnaire προκειμένου να παρουσιαστούν οι ερωτήσεις στο 
χρήστη. Λαμβάνει τις απαντήσεις του χρήστη από το Questionnaire και παράγει 
ένα σύνολο κριτηρίων από αυτές τις απαντήσεις. Ο ιστοχώρος στέλνει τα κριτήρια 
στην υπηρεσία Matching και παρουσιάζει τον κατάλογο των προϊόντων που 
επιστρέφονται από αυτήν την υπηρεσία. Τέλος καλέι την υπηρεσία InfoRretrieval 
και παρουσιάζει τις λεπτομέρειες προϊόντων που παρέχονται από αυτήν.

1.3 Web υπηρεσίες

1.3.1 Web υπηρεσία : Questionnaire
Αυτή η Web υπηρεσία καθορίζει ποιες ερωτήσεις θα υποβληθούν αρχικά 

στον χρήστη, και έπειτα, ανάλογα με τις απαντήσεις του, καθορίζει τη ροή των 
ερωτήσεων για τη συνέχεια του διαλόγου. Οι απαντήσεις του χρήστη στέλνονται
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στον ιστοχώρο και κρατιούνται διαθέσιμες για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου επικοινωνίας με το χρήστη (statefull session). Οι απαντήσεις του χρήστη 
καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων, όπου υπόκεινται σε στατιστική ανάλυση.
1.3.2 Web υπηρεσία : Matching

Η υπηρεσία Matching ψάχνει τα προϊόντα που αντιστοιχούν στα κριτήρια 
που παρείχε ο χρήστης στον ιστοχώρο. Η υπηρεσία επιστρέφει έναν κατάλογο 
κτηματομεσητικών προϊόντων, βασισμένο σε product IDs, τα οποία περιέχουν 
βασικές πληροφορίες προϊόντων.
1.3.3 Web υπηρεοία : InfoRetrieval

Η Web υπηρεσία InfoRetrieval παρέχει έναν κατάλογο προϊόντων 
βασισμένων στα product IDs που παρήχθησαν στο προηγούμενο στάδιο από την 
Matching. Παρέχει επίσης περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν που επιλέγεται από το χρήστη από τον κατάλογο, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από τις εξωτερικές 
πηγές. Αυτές οι εξωτερικές πληροφορίες λαμβάνονται από τις εξωτερικές Web 
υπηρεσίες.
1.3.4 Εξωτερικές Web υπηρεσίες

Οι εξωτερικές Web υπηρεσίες -- Neighbourhoodlnfo και Shoppinglnfo — 
παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά γειτονιάς και τις 
εγκαταστάσεις αγορών από άλλους ιστοχώρους. "Εξωτερικός" δεν σημαίνει 
οστόσο, ότι κάποιοι τρίτοι υλοποιούν αυτές τις Web υπηρεσίες. Αντίθετα οι 
υπηρεσίες αυτές είναι ενδιάμεσες και λαμβάνουν πληροφορίες για το προϊόν που 
επέλεξε ο χρήστης από άλλα sites και web υπηρείες.
1.3.5 Αρχιτεκτονική των Web υπηρεσιών

Κάθε μεμονωμένη Web υπηρεσία υλοποιείται με μια στρωματοποιημένη 
αρχιτεκτονική. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει ένα χονδρικό σχέδιο αυτών των 
λογικών στρωμάτων και των πιθανών εφαρμογών τους.

Σχήμα. Στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική Web υπηρεσιών'

Το επίπεδο δεδομένων (Data) καταχωρεί τις πληροφορίες που απαιτούνται 
από την Web υπηρεσία. Το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων (Data access) παρέχει 
τις λογικές όψεις των δεδομένων και εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων. 
Η επιχειρησιακή λογική υλοποιείται από το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής 
(Business Logic). Η πρόσοψη (facade) αντιστοιχεί άμεσα στις διαδικασίες που 
εκτίθενται από την Web υπηρεσία. Τα μηνύματα που προέρχονται από το site 
μεταφράζονται σε κλήσεις μεθόδων (method calls) των COM αντικειμένων του 
επιπέδου επιχειρησιακής λογικής. Όπου πρέπει να υλοποιηθεί επικοινωνία μέσω 
SOAP τότε υλοποιείται και ο αντίστοιχος SOAP Listener.
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1.4 Σχεδιαστικές επιλογές

Αν και οι σχεδιαστικές αποφάσεις μπορεί να διαφέρουν από τη μια Web 
υπηρεσία στην άλλη, ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού πρέπει να ισχύσουν 
συνολικά για τις Web υπηρεσίες του Jaggle.

1.4.1 Πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού
Χαρακτηριστικό του .NET είναι η δυνατότητα συγγραφής κώδικα σε πολλές 

γλώσσες προγραμματισμού. Η κάθε web υπηρεσία συγγράφεται στην γλώσσα που 
ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαιτερότητές του. Κάθε προγραμματιστικό component 
συγγράφεται και ελέγχεται ξεχωριστά. Έτσι, για την ανάπτυξη του Jaggle 
χρησιμοποιήθηκαν τόσο η C# όσο και η Visual Basic.NET.

1.4.2 Πρόσβαση από το Διαδίκτυο
Έχουμε καταστήσει τις Web υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου 

με τη χρησιμοποίηση της πρόσοψης (fagade). To .NET Framework παρέχει όλα τα 
εργαλεία που απαιτούνται για αυτήν την δυνατότητα. Αυτό περιλαμβάνει την 
δημιουργία server-side listeners στον Web Server IIS, την δημιουργία των 
αρχείων περιγραφής (WSDL) και των XML δεδομένων που είναι απαραίτητα για 
την σύνθεση των SOAP μηνυμάτων. Η κλάση Facade είναι το περιτύλιγμα 
(wrapper) της εσωτερικής πολυπλοκότητας του web service, επιτρέποντας την 
πρόσβαση στις λειτουργίες του με μια κλήση. Εάν θέλαμε να παρακάμψουμε τις 
μεθόδους προσόψεων και προσπέλασης άμεσα, απαιτούνται πολλαπλάσιες κλήσεις.
1.4.3 Σχεδιασμός του Facade

Οι προσόψεις σχεδιάζονται για να ενθυλακωθεί η λειτουργικότητα της Web 
υπηρεσίας και να δοθούν κάποια handles για την κλήση τους. Το σχέδιο των 
προσόψεων είναι δομικό πρότυπο, συνδυάζει δηλαδή δομές για την δημιουργία 
άλλων μεγαλύτερων. Το πρότυπο σχεδίου προσόψεων παρέχει μια ενοποιημένη, 
απλή διαπροσωπεία στο υπόλοιπο πιο σύνθετο υποσύστημα της web υπηρεσίας και 
έχει σκοπό να απομονώσει τον client από την επιχειρησιακή λογική.
1.4.4 XML Format

Η επιλογή του φορμάτ δεδομένων δεν επηρεάζει την ανάπτυξη και 
λειτουργία της web υπηρεσίας. Έτσι επιλέγεται η XML που είναι μια self-describing 
γλώσσα και ανεξάρτητη από την πλατφόρμα που τα χρησιμοποιεί.
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2. To Web site του Jaggle

2.1 Γενική περιγραφή
Ο σκοπός του site είναι να παρουσιάσει στον χρήστη μια σειρά ερωτήσεων 

που παραλαμβάνονται στην υπηρεσία Questionnaire. Επιπλέον, το site παράγει ένα 
σύνολο κριτηρίων βασισμένων στις απαντήσεις του χρήστη, και κρατά αυτά τα 
δεδομένα διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του ενεργού session (statefull). To site 
στέλνει τα κριτήρια στη Matching και παρουσιάζει τον κατάλογο των προϊόντων 
που αυτή η υπηρεσία επιστρέφει. Καλεί επίσης την InfoRetrieval και παρουσιάζει 
τις λεπτομέρειες προϊόντων που αυτή η υπηρεσία παρέχει. Παρακάτω φαίνεται η 
θέση του site στη γενική αρχιτεκτονική της εφαρμογής Jaggle.

Web services Databases

\ /

Questionnaire 
Web service

..... '4

. ; Hatching
)r*qu*«t* ή web service

X

X

Questions and answers data

{ info Retrteva? |) Web service t

PewSijctdtite

Product details data

External 
NeigWbcrhoodlnfo | 

Web service

External 
Shoppinglnfo 
Web service

Σχήμα 1. To site στην εφαρμογή ακίνητων περιουσιών Jaggle
Προδιαγραφές:

■ To site πρέπει να είναι σε θέση:
■ Να εμφανίσει ερωτήσεις στο χρήστη.
■ Να επιτρέπει στο χρήστη να δίνει απαντήσεις
■ Να καθορίσει ένα σύνολο κριτηρίων αναζήτησης βασισμένων στις 

απαντήσεις του χρήστη.
■ Να εμφανίσει προϊόντα στο χρήστη με βάση τα κριτήρια αυτά.
■ Να εμφανίσει λεπτομέρειες προϊόντων στο χρήστη.
■ Να διαχειριστεί τη ροή της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει την ακολουθία των 

εργασιών που συνθέτουν την εφαρμογή.
■ Διατήρηση της κατάστασης (state) του site. Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις 

και τα κριτήρια του χρήστη παραμένουν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου επικοινωνίας. Αυτό απαιτείται ώστε να επιτευχθεί ένα διάλογος 
ερωταποκρίσεων αφού το site από τη φύση του, δεν διατηρεί την 
κατάσταση (stateless).

■ Μετατροπή δεδομένων. Αναφέρεται σε μετασχηματισμούς των δεδομένων 
που διαβιβάζονται μεταξύ του site και των web service.

2.2 Επισκόπηση ανάλυσης και σχεδίου

2.2.1 Παράδειγμα χρήσης
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Ο χρήστης του site είναι ο τελικός χρήστης. Το ακόλουθο διάγραμμα δίνει 
ένα παράδειγμα αλληλεπίδρασης του χρήστη με το Haggle.

ο

λ
«84!

«us»» vCSesSonCortfra·
"-"·■»»{ (qi»ctioo«ie. ((2K»stionC‘ori!roi

\._ esp*) y \ «aw) ν'
K «usssi

is.ses.i-
t' \W«ij service/

ifrtstciang 4U£e$> ...
P«*S.«S|»$ J

V (MatchCsntoail. S-™ asm*) V

. Matching \

y trtcRetriestti “N. «use» ^lioauctconifoK. «use» wfiSlSwS' 
”~-^edudO«i«ilPe9e. ^ft'servee)

Σχήμα. Παράδειγμα αλληλεπίδρασης με τον χρήστη

2.2.2 Ακολουθία Ενεργειών
Πιο αναλυτικά παρουσιάζεται η ακολουθία των ενεργειών όπως αυτή ξεκινά 

από τον χρήστη.
1. Εισαγωγική σελίδα
2. Ανάκτηση ερωτήσεων (κριτήρια αναζήτησης)
3. Εμφάνιση ερωτήσεων
4. Απάντηση τοον ερωτήσεων από το χρήστη
5. Αναζήτηση με βάση τα κριτήρια
6. Εμφάνιση αποτελεσμάτων
7. Ανάκτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών
8. Εμφάνιση λεπτομερέστερων πληροφοριών

2.2.4 Ιεραρχία κλήσεων
Παρακάτω παρατίθεται το απαραίτητο διάγραμμα κλάσεων απ' όπου 

φαίνεται η σχέση μεταξύ των κλάσεων.

Βλέπουμε τις 5 web σελίδες που απαρτίζουν το site και τις UserControl 
κλάσεις που χρησιμοποιούν. Όλες οι σελίδες χρησιμοποιούν και την MenuControl 
και την Banner (παραλήφθηκαν οι γραμμές για λόγους απλότητας του 
σχεδιαγράμματος).
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2.2.3 Διαγράμματα κλήσεων
Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν την ακολουθία των ενεργειών κατά 

την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή, οι μέθοδοι που καλούνται και η ροή των 
δεδομένων.
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Σχήμα. Διάγραμμα κλήσεων, QuestionnairePage
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Σχήμα. Διάγραμμα κλήσεων, MatchingPage

Deficit Pro dudDeteilPiKia ProcSuctCcirtlrol InfoRelneval 'i,\feb service

Σχήμα. Διάγραμμα κλήσεων, InfoRetrievalPage

2.3 Κλάσεις τον web site

2.3.1 Default.aspx
To Default.aspx είναι η αρχική σελίδα του site.

2.3.2 Κλάση JaggleRealEstate. QuestiomiairePage
To QuestionnairePage αποτελείται από τρία user controls: 

MenuControl.ascx, QuestionControl.ascx, και Banner.ascx. Η βασική λειτουργία 
για αυτήν την σελίδα βρίσκεται στο QuestionControl.ascx.

2.3.2.1 Oiie.siionnairePage.aspx
Αυτή η σελίδα εμφανίζει τις ερωτήσεις στους χρήστες και αλληλεπιδρά με 

την υπηρεσία Questionnaire. Οι στοιχειώδεις εργασίες που εκτελούνται σε αυτήν 
την σελίδα περιλαμβάνουν:

■ Ανάκτηση των ερωτήσεων από την υπηρεσία Questionnaire (οι 
ερωτήσεις διατηρούνται στην cache).

■ Εμφάνιση ερωτήσεων.
■ Επεξεργασία των απαντήσεων (οι απαντήσεις διατηρούνται για την 

συνεδρία (session)).
■ Αποστολή των απαντήσεων στην υπηρεσία Questionnaire.

2.3.2.2 Κ/.άαη JaggleRealEstate. Question! \mtrol
To QuestionControl εκτελεί τις ακόλουθες στοιχειώδεις εργασίες 

χρησιμοποιώντας το QuestionnaireFacade:
• Εμφανίζει ερωτήσεις στο χρήστη.

• Καταχωρεί τις απαντήσεις του χρήστη.
To QuestionControl απαιτεί τις παραμέτρους στη συμβολοσειρά ερώτησης:

Παράμετρος Περιγραφή
Root Για τον καθορισμό του σετ ερωτήσεων που χρησιμοποιείται.
Page Για τον καθορισμό ποιας σελίδας από το σύνολο των ερωτήσεων

χρησιμοποιείται.
Retry Για να ζητηθεί επανάληψη αφού δεν βρέθηκε κανένα αποτέλεσμα.
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Αντικείμενο Περιγραφή
Page_Load Αυτό το γεγονός ελέγχει για τις παραμέτρους στη; 

URL συμβολοσειρά και φορτώνει την αρχική; 
σελίδα.

ContinueButton Click Αυτό το γεγονός επεξεργάζεται τις απαντήσεις.
QuestionsDoc Έγγραφα DOM XML για τις ερωταποκρίσεις.
GetQuestionlnfo Ανακτά τις ερωτήσεις για μια σελίδα από το; 

QuestionnaireFacade. Οι ερωτήσεις για κάθεί 
σελίδα αποθηκεύονται σε μνήμη cache για να| 
βελτιώσουν την απόδοση. Σε περίπτωση που ένα; 
νέο σύνολο ερωτήσεων υποβάλλεται, οι παλαιέςί 
απαντήσεις αφαιρούνται μπαίνουν οι νέες. Μετά! 
την κλήση και αν όλα πήγαν καλά, το! 
QuestionDoc γεμίζει με τις κατάλληλες ερωτήσεις.;

SetTitle Γεμίζει την ετικέτα τίτλου με τον τίτλο από το! 
QuestionsDoc.

CreateQuestionTable Δημιουργεί τις στήλες και γραμμές του) 
TableQuestion που περιέχει τις ερωτήσεις. Για] 
κάθε ερώτηση στο QuestionsDoc, προστίθεται ένα; 
control με επικύρωση. Μετά από την τελευταία! 
ερώτηση, προστίθεται ένα κουμπί "Continue".

CreateValidationSummaryTable Γεμίζει το TableValidationSummary με το!
ValidationSummary.

StoreAnswers Στέλνει τις απαντήσεις σε AnswerDoc στο! 
QuestionnaireFacade και αναμένει την επόμενη 
σελίδα.

CreateAnswerDocs Δημιουργεί τα δύο XMLDocs για την καταχώρηση! 
των απαντήσεων — το SessionAnswerDoc για τις| 
απαντήσεις που διατηρούνται στο τρέχον session,) 
και το AnswerDoc για τις ίδιες απαντήσεις που! 
στέλνονται στο QuestionnaireFacade. Εάν ένα! 
SessionAnswerDoc είναι ήδη διαθέσιμο στο! 
session, χρησιμοποιείται.

CreateAnswerNode Προσθέτει ένα στοιχείο απάντησης στο 
παρεχόμενο έγγραφο DOM.

DeleteAnswerNode Αφαιρεί μια απάντηση. Αυτό χρησιμοποιείται όταν 
επιλέγεται η επιλογή "ΑΝ” ή όταν χρήστης; 
διαγράφει το κείμενο.

FillAnswers Σαρώνει όλα τα controls απαντήσεων και! 
δημιουργεί τα κείμενα SessionAnswerDoc και! 
AnswerDoc.

AddDataTypeValidator Προσθέτει έναν validator σε ένα control για την 
επικύρωση τύπων.

AddBetweenValidator Προσθέτει validator σε δύο controls για την! 
επικύρωση σειράς.

AddOtherValidators Προσθέτει τα απαραίτητα validators, και τις! 
ελάχιστες/μέγιστες τιμές για έναν έλεγχο.
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lAddLabelField
|AddTextField
AddlntegerField
)AddCurrency Field
AddDateField
AddDoubleField
|AddDropDownListField
lAddCheckBoxField
(Add Rad ioButton Field
lAddSelectField

Οι συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να! 
προσθέσουν το αντίστοιχο στοιχείο στη σελίδα.) 
Χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση της| 
σελίδας κατά την διάρκεια της μετάφρασης του) 
XML κειμένου που περιγράφει τις ερωτήσεις.

2.3.3 Κλάση JaggleRealEstate. MatchingPage
To MatchingPage αποτελείται από τρία μέρη: MatchControl.ascx,

MenuControl.ascx, και Banner.ascx. Η βασική λειτουργία για αυτήν την σελίδα 
βρίσκεται σε MatchControl.ascx.

2.3.3.1 MatchingPage. aspx
Αυτή η σελίδα εμφανίζει το αποτέλεσμα των προϊόντων, βασισμένος στις 

απαντήσεις του χρήστη. Οι στοιχειώδεις εργασίες που εκτελούνται σε αυτήν την 
σελίδα περιλαμβάνουν:

• Μετατροπή των απαντήσεων σε κριτήρια.

• Ανάκτηση των πληροφοριών των προϊόντων από την υπηρεσία Matching.

• Ανάκτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών για τα προϊόντα από την 
υπηρεσία InfoRetrieval.

• Παρουσίαση της λίστας προϊόντων χρησιμοποιώντας templates.
2.3.3.2 Κλάση JaggleRealEstate. MatchControl

To MatchControl περιέχει τις μεθόδους για τα προϊόντα που πληρούν τα 
κριτήρια του χρήστη.

Μέθοδος
ProductDef

Περιγραφή
Ανακτά το αρχείο ορισμού προϊόντων και το 
τοποθετεί σε ένα XMLDocument.

LoadCriteria Ανακτά τις πληροφορίες κριτηρίων και τις 
τοποθετεί σε ένα XMLDocument.

CreateMatchi ng Doc Δημιουργεί ένα XMLDocument που θα σταλεί 
στην υπηρεσία Matching.

CreatelnfoRequestDoc Δημιουργεί ένα XMLDocument που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ανακτήσει τις πληροφορίες 
για ένα σύνολο προϊόντων από την υπηρεσία 
InfoRetrieval.

GetMatchingResult Διαχειρίζεται τη διαδικασία αντιστοίχησης των 
κριτηρίων και ανάκτησης των πληροφοριών των 
προϊόντων.

FillResultSet Παίρνει τις πληροφορίες προϊόντων και τις 
εμφανίζει σε μια λίστα χρησιμοποιώντας data 
binding.

GetRoot Επιστρέφει την διεύθυνση της ASP σελίδας, που 
απαιτείται για το data binding.
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2.3.3.3 Κλάση Joggle Real Estate. MenuControl
To MenuControl.ascx εμφανίζει το κατάλογο επιλογής και το λογότυπο.

2.3.3.4 JaggleRealEstate. Banner
Ο έλεγχος banner μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαφημιστικά 

μηνύματα από το αρχείο ads.XML.
2.3.4 Κλάση JaggleRealEstate. ProductDetailPage

To ProductDetailPage αποτελείται από τρία μέρη: ProductControl.ascx, 
MenuControl.ascx, και Banner.ascx. Η βασική λειτουργία για αυτήν την σελίδα 
βρίσκεται σε ProductControl.ascx.

2.3.4.1 ProductDetailPage. aspx
Αυτή η σελίδα εμφανίζει όλες τις λεπτομέρειες για ένα προϊόν. Οι 

στοιχειώδεις εργασίες που εκτελούνται σε αυτήν την σελίδα περιλαμβάνουν:
• Ανακτά τις λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντων από την InfoRetrieval (το 

προϊόν αποθηκεύεται σε cache).

• Καθορίζει ποιες πληροφορίες θα εμφανιστούν.

• Εμφανίζει πληροφοριών προϊόντων.
2.3.4.2 Κλάση JaggleRealEstate. ProductControl

To ProductControl χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών των 
προϊόντων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος Περιγραφή
ProductDef Ανακτά το αρχείο ορισμού προϊόντων και το τοποθετεί σε

ένα XMLDocument.
LoadDetails Ανακτά τις πληροφορίες προϊόντων και τις τοποθετεί σε

ένα XMLDocument.
CreateInfoRequestDocna00YCi ένα XMLDocument που θα χρησιμοποιηθεί για

να ανακτήσει τις λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντων 
από την υπηρεσία InfoRetrieval.
Γεμίζει τον πίνακα των πληροφοριών. Κάθε γραμμή 
εκπροσωπεί ένα προϊών. Υπάρχουν δύο στήλες: μια για 
τον τίτλο και μια για την πραγματική τιμή.
Διαχειρίζεται τη διαδικασία διαμόρφωσης της σελίδας, 
ανάκτησης των πληροφοριών των προϊόντων, και 
εμφάνισής τους στην οθόνη.
Προσθέτει μια ετικέτα στη σελίδα.
Προσθέτει έναν σύνδεσμο υπερ-κειμένου στη σελίδα. 
Προσθέτει μια εικόνα στη σελίδα.

FillTable

CreateProductDetails

AddLabelField
AddLinkField
AddlmageField
2.3.5 Κλάση JaggleRealEstate. EventLogger

Αυτή η κλάση περιέχει τις στατικές μεθόδους για την καταγραφή των 
γεγονότων. To EventID είναι ένα enum περιέχοντας όλα τα IDs των πιθανών 
γεγονότων που καταγράφεται στο event log.. Όσο πιο σοβαρό είναι ένα γεγονός, 
τόσο υψηλότερη η τιμή του ID του. Στο αρχείο ρυθμίσεων (configuration file), 
μπορεί να οριστεί ένα "event log level" για να καθορίσει ποια γεγονότα 
καταγράφονται.

Μέθοδος
LogException
LogError

Περιγραφή
Στατική μέθοδος για exceptions. 
Στατική μέθοδος για τα σφάλματα.
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LogWarning Στατική μέθοδος για τα προειδοποιήσεις. 
Loglnformation Στατική μέθοδος για τα ενημερωτικά μηνύματα.

2.4 Σχεδιαστικές επιλογές

2.4.1 Caching
To caching χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν για να βελτιώσει την 

απόδοση. To HTTP είναι ένα stateless πρωτόκολλο, που σημαίνει ότι ο server δεν 
γνωρίζει εάν ένας browser είναι ακόμα ενεργός. Χρησιμοποιούμε την αποθήκευση 
σε cache για να καταχωρήσουμε τις πληροφορίες που θα επαναχρησιμοποιήσουμε 
κατά τη διάρκεια του χρόνου που πολλοί χρήστες του site είναι ενεργοί. Η 
χρησιμοποίηση της cache αντί του αντικειμένου της εφαρμογής έχει το 
πλεονέκτημα της πιο ευέλικτης διαχείρισης μνήμης και ορισμό dependencies.

DetailsDoc = (XMLDocument)Cache[ Filename ]; 
if ( DetailsDoc == null )
{
DetailsDoc = new XMLDocument();
DetailsDoc.Load( Context.Server.MapPath(".") + Filename );
Cache.Add( Filename, DetailsDoc,
new CacheDependency( Context.Server.MapPath(".") + Filename ), 
Cache.NoAbsoluteExpiration,
Cache.NoSlidingExpiration,
CacheltemPriority.BelowNormal,
CacheltemPriorityDecay.Default, 
null );
}

2.4.2 Κατσχώρηση ρυθμίσεων
Καμία βάση δεδομένων δεν χρησιμοποιείται για να καταχωρήσει τις 

ρυθμίσεις του site, γιατί τα απαραίτητα roundtrips είναι χρονοβόρα. Για να 
καταχωρήσουμε τις πληροφορίες ρυθμίσεων, χρησιμοποιούμε .config XML αρχεία 
όπως ορίζει το namespace SYSTEM.CONFIGURATION. Ξεχωρίζουμε τρία 
διαφορετικά αρχεία .config:

• ProductDef. XML: Περιέχει τις πληροφορίες για το ποια αρχεία και κείμενα 
θα χρησιμοποιηθούν για κάθε τύπο προϊόντος (residential, commercial). Ο 
τύπος του προϊόντος καθορίζεται με το questionroot που περνά ως 
παράμετρος.

<?XML version="l.0" encoding="utf-8" ?>
<ProductDefinitions>
<ProductDef QuestionRoot="residentia1"

Criteria="\\realestate.XML"
ProductType="homes" Details="\\residential.XML" />
</ProductDefinitions>

• Criteria.XML: To ακριβές όνομα αρχείων καθορίζεται στο ProductDef. 
XML (Criteria attribute). Περιέχει τον πίνακα μετατροπής των απαντήσεων 
του χρήστη σε κριτήρια.

<?XML version^"1.0" encoding="utf-8" ?>
<criteria>

<criterium questionid="ll" operator="Equal"
matchingid="City" />

•ccriterium questionid="12" operator="Between"
matchingid="Price" />

</criteria>

• Deatails.XML: To ακριβές όνομα αρχείων καθορίζεται στο ProductDef. 
XML (Details attribute). Περιέχει πληροφορίες για το ποια αντικείμενα
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πρέπει να εμφανιστούν στη σελίδα για την περιγραφή ενός τύπου 
προϊόντος.

< ?XML version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Details>
<Title>House information</Title>
<Section Description="General" type="Single">
<Field Code="H_PRICE" Label="Price" Control="Label" 

Type="text" Format="" />
<Field Code="H_DESCRIPTION" Label="Description"

Control="Label"
Type="text" Format="" />
<Field Code="H_IMAGEURL" Label="" Control="Image" 
Tooltip="Nice house! Did you know it is for sale?" /> 
</Section>
<Section Description="Pizzerias" type="List"

root="Pizzerias"
elementname="address">
<Field Code="name" Label="Name" Type="text" Format="" /> 
<Field Code="city" Label = "C.ity" Type="text" Format = "" /> 
<Field Code="zip" Label="Zip" Type="text" Format="" />
<Field Code="phone" Label="Phone" Type="text" Format="" /> 
</Section>
</Details>

2.4.3 Ροή εργασιών
Η ενδεδειγμένη αρχιτεκτονική για web εφαρμογές θέλει το επίπεδο 

παρουσίασης και το επίπεδο ροής εργασιών (Workflow) ξεχωριστές.

Presentation Layer

I t
—Γ

■ Fulfillment
Workflow 1

I Workflow
Layer 1

1 Layer

t I
Business Logic Layer

t J

Παρόλα αυτά στη δική μας εφαρμογή, τα επίπεδα αυτά είναι αρκετά μικρά 
και μπορούν για λόγους απλότητα να συγχωνευτούν. Σε μεγαλύτερες όμως 
εφαρμογές ενδείκνυται να διαχωρίζονται. Αυτό δίνει μεγαλύτερη σταθερότητα 
στην εφαρμογή και την κάνει πιο εύκολα επεκτάσιμη.

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος



Η εφαρμογή Jaggie 44

2.5 Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

2.5.1 User Controls
Τα user controls είναι τα στοιχεία της σελίδας που μπορεί να χειριστεί ο 

χρήστης, όπως πλαίσια κειμένου (textboxes), σύνθετα πλαίσια (comboboxes) κ.α. 
Στην εφαρμογή Jaggle αυτά τα GUI στοιχεία έχουν ομαδοποιηθεί (MenuControl, 
QuestionControl κτλ.) Οι κλάσεις αυτές μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθούν και 
από άλλες εφαρμογές. Οι έλεγχοι χρηστών μεταγλωττίζονται όταν 
χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά από έπειτα καταχωρούνται στη μνήμη του 
κεντρικού υπολογιστή δικτύου.

<ucl:QuestionControl id="QuestionControll" style="LEFT: Ορχ;
TOP: Ορχ"

runat="server">
</ucl:QuestionControl>

2.5.2 Δυναμική δημιουργία των user controls
Τα user controls παράγονται δυναμικά, βασισμένα στο αποτέλεσμα των web 

υπηρεσιών που καλούν. Παραδείγματος χάριν, η υπηρεσία Quesionnaire δίνει την 
πρόσβαση στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις θα εμφανιστούν αυτόματα στο 
ερωτηματολόγιο. Τα user controls (drop-down lists, check boxes) και άλλα 
στοιχεία GUI θα παραχθούν δυναμικά για τις απαντήσεις. Τα εισαγώμενα από το 
χρήστη δεδομένα για τις απαντήσεις επικυρώνονται αυτόματα από τους ελέγχους 
του server, βασισμένα στα μεταδεδομένα των απαντήσεων.

private void AddDropDownListField ( XMLElement Question, 
TableCell Container, string ID, string DefaultValue )

{
XMLNodeList Answers = Question.SelectNodes("Answer"); 
DropDownList InputControl = new DropDownList();
InputControl.ID = ID;
InputControl.CssClass = "Control";

Listltem Emptyltem = new Listltem();
Emptyltem.Text = All
Emptyltem.Value = EmptyValue;
InputControl.Items.Add(Emptyltem);

for ( int i = 0 ; i < Answers.Count ; i ++ )
{

XMLElement Answer = (XMLElement)Answers.Item(i);
Listltem ListAnswer = new Listltem();
if ( DefaultValue == Answer.GetAttribute("Answer") )
{

ListAnswer.Selected = true;
I
ListAnswer.Text = Answer.GetAttribute("Answer");
ListAnswer.Value = Answer.GetAttribute("Id");
InputControl.Items.Add(ListAnswer);

}
Container.Controls.Add( InputControl);

}
2.5.3 Server Controls

Τα ASP.NET server controls ομαδοποιούν τα GUI στοιχεία και τη 
λειτουργικότητα τους και εκτελούνται στον server. Τα server controls μπορεί να 
έχουν event handlers. Με τα server controls διαχωρίζεται το προγραμματιστικό 
μοντέλο από τις GUI πληροφορίες που αποστέλλονται στον browser. Αυτό κάνει 
δυνατή την παραγωγή διαφορετικού HTML για τους διαφορετικούς browsers,
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διατηρώντας ίδιο το προγραμματιστικό μοντέλο. Τέλος, οι προγραμματιστές δεν 
δεν ασχολούνται πλέον με τις δυνατότητες του browser, και επικεντρώνονται στην 
επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής.

Για παράδειγμα, τα user controls του Questionnaire περιέχουν ελέγχους 
επικύρωσης για τις τιμές των απαντήσεων. Ο Internet Explorer θα παραγάγει μια 
HTML σελίδα με ελέγχους επικύρωσης στον client σε JavaScript. Για τους browsers 
που δεν υποστηρίζουν JavaScript η επικύρωση θα γίνεται στην πλευρά του server.

<asp:datalist id="Resultset" runat="server" BorderColor="black" 
CellPadding="3">

<ItemTemplate>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tr>
<td rowspan="3">
<a href='ProductDetailPage.aspx? 
root=<%=GetRoot()%>&id=<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, 

"Name") %>'>
<img alt="Click to see all information." 
src='<1# DataBinder.Eval(Container.DataItern,

"H_IMAGETHUMBURL")i>' border="0">
</a>
</td>
<td>
<asp:label runat="server" cssclass="ListValue"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "H_NAME") %>'> 

</asp:label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<asp:label runat="server" cssclass="ListValue"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "H_PRICE") %>'> 

</asp:label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<asp:label runat="server" cssclass="ListValue"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "H_BUILDYEAR")

%>’>
</asp:label>
</td>
</tr>
</table>
</ItemTeinplate>
</asp:datalist>

2.5.4 Διαχείρηση Σφαλμάτων
Οι συναρτήσεις που αλληλεπιδρούν με web υπηρεσίες ή αρχεία 

χρησιμοποιούν διαχέιρηση σφαλμάτων (exception handling). Άλλα σφάλματα 
πιάνονται από τον γενικό διαχειριστή σφαλμάτων. Αυτός ο διαχειριστής είναι μέρος 
το αρχείο Global.asax.

protected void Application_Error(Object sender, EventArgs e)
{

EventLogger.LogException ( Server.GetLastError());
Response.Redirect ( "Maintenance.aspx" );

}
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2.5.5 Κώδικας-πίσω από σελίδες
Πρόλο που στην ASP ο κώδικας scripting είναι μέρος της ίδιας σελίδας με 

την HTML, στην ASP.NET χρησιμοποιείται η δυνατότητα CodeBehind, η οποία 
χωρίζει τον πηγαίο κώδικα της επιχειρησιακής λογικής από τα στοιχεία 
παρουσίασης του επιπέδου παρουσίασης.

<%θ Page language="c#" Codebehind="ProductDetailPage.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false"

Inherits="JaggleRealEstate.ProductDetail Page"

2.5.6 Caching
Χρησιμοποιούμε τρία πιθανά σενάρια caching:

• Με εξάρτηση αρχείων. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στην cache 
χρησιμοποιώντας εξαρτήσεις αρχείων για να εξασφαλιστεί ότι η cache θα 
απορρίφθει αν το αρχείο αλλάξει.

• Με ορισμένη λήξη.

• Με τη ολισθαίνουσα λήξη (LIFO).
ProductDoc = (XMLDocument)Cache[DefNode.GetAttribute("ProductType")+ 

Request.Params.GetValues("id")[0]]; 
if ( ProductDoc == null )
{

InfoRequestDoc = CreatelnfoRequestDoc 
( DefNode.GetAttribute("ProductType"));
Facade IRSF = new Facade!);
string ProductInfo = IRSF.Retrievelnfo ( InfoRequestDoc.OuterXML

);
if ( ProductInfo == null )
{

Exception e = new Exception! "Error in info retrieval service"
);

throw(e) ;
}
ProductDoc = new XMLDocument();
ProductDoc.LoadXML( ProductInfo );

Cache.Add( DefNode.GetAttribute("ProductType") +
Request.Params.GetValues("id")[0],

ProductDoc,
null,
Cache.NoAbsoluteExpiration, TimeSpan.FromMinutes(5),
CacheltemPriority.Low, CacheltemPriorityDecay.Fast,
null);
}
2.5.7 Σύνδεση με τα δεδομένα

Οι web υπηρεσίες του Jaggle επιστρέφουν τα δεδομένα XML με τη μορφή 
κειμένου. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά στις βάσεις 
δεδομένων, πρέπει να βάλουμε τα XML δεδομένα σε ένα SYSTEM.DATA dataset. 
Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το SYSTEM.DATA namespace σε 
συνδυασμό με τις πληροφορίες των σχημάτων XML (XSD) για τα συγκεκριμένα 
δεδομένα.

StringReader SchemaReader = new StringReader ( IDListSchema ); 
ResultDoc = new XMLDataDocument();
ResultDoc.DataSet.ReadXMLSchema( SchemaReader );
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ResultDoc.LoadXML( IDListResult );

XMLDataDocument ResultDoc = GetMatchingResult(); 
if ( ResultDoc != null )
{

Resultset.RepeatDirection = RepeatDirection.Horizontal; 
Resultset.RepeatColumns = 2;
Resultset.DataSource = ResultDoc.DataSet;
Resultset.DataBind();

}
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3. Η Υπηρεσία ιστοί) Questionnaire

3.1 Γενική Περιγραφή
Ο σκοπός της Web υπηρεσίας Questionnaire είναι να παρέχει ένα γενικό 

μηχανισμό παραγωγής ενός συνόλου ερωτήσεων. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα 
δείχνει την θέση του Questionnaire στη συνολική αρχιτεκτονική της εφαρμογής.

Web Services Databases

/J
l
i
' /

Questionnaire _ t 
Web service

Quertjc.is and answers data
f

/ V
/

Web site
11—

Matching 
Web service ‘ .

InfoBetrieval w- 
Web service

Product data 

Product details data

Fx tfrn.il
Neighborhood Info 

Web service

External 
Shop ping Info 
Web service

Σχήμα. H Web υπηρεσία Questionnaire στην κτηματομεσιτική εφαρμογή
Jaggle

Για να ξεκινήσει η αναζήτηση ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
χρήστη, το site παρουσιάζει στο χρήστη ένα σύνολο ερωτήσεων. Βασισμένη στις 
απαντήσεις του χρήστη η υπηρεσία παρουσιάζει ένα νέο σύνολο ερωτήσεων για 
τον περαιτέρω καθορισμό των κριτηρίων αναζήτησης. Η διαδικασία αυτή των 
ερωταποκρίσεων μεταξύ του site και της web υπηρεσίας καταλήγει σε ένα καλά 
ορισμένο σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Matching για να βρει 
ποια ακίνητα ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας Questionnaire προκύπτουν από το κείμενο 

της περιγραφής της. Η υπηρεσία πρέπει να:
1. Δέχεται αιτήσεις για ερωτήσεις

2. Βρίσκει το κατάλληλο σύνολο ερωτήσεων.

3. Σαρώνει το σύνολο των ερωτήσεων.

4. Διατηρεί τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις

5. Αποθηκεύει απαντήσεις.

6. Ανακτά απαντήσεις.
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3.2 Ανάλυση και σχεόιασμός

3.2.1 Η διαδικασία ερωταποκρίσεων
Παρακάτω φαίνεται η ακολουθία των ενεργειών της διαδικασίας 

ερωταποκρίσεων
1. Ανάκτηση ενός συνόλου ερωτήσεων
2. Αποθήκευση ερωτήσεων
3. Αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις επανάληψη από το Ιο βήμα

3.2.2 Ιεραρχία Κλασεων
Το παρακάτω UML διάγραμμα παριστά το μοντέλο αντικειμένων που 

αποτελούν την υπηρεσία Questionnaire καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Τα 
αντικείμενα μπορεί να χωριστούν στο Fagade, στις κλάσεις της επιχειρησιακής 
λογικής (GroupCursor, Group, Question, και Answer) και στις κλάσεις 
πρόσβασης δεδομένων (StoreData, RetrieveData, DBConnection). Οι κλάσεις 
περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρακάτω.

Σχήμα 4. Η κλάσεις και οι σχέσεις της υπηρεσίας Questionnaire
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3.2.3 Διάγραμμα κλήσεων
Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την ακολουθία κλήσεων των 

συναρτήσεων. Υπάρχουν και άλλες αλληλεπιδράσεις που θα μπορούσαν να 
συμβούν αλλά αυτή είναι η πιο συνηθισμένη λειτουργία για το Questionnaire web 
service.

Σχήμα. Διάγραμμα κλήσεων για την υπηρεσία Questionnaire

3.2.4 Μοντέλο Δεδομένων
Παρακάτω δίνεται το μοντέλο της βάσης δεδομένων που συνδέεται με την 

υπηρεσία Questionnaire. Υπάρχουν πέντε πίνακες που έχουν κανονικοποιηθεί.
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Σχήμα. Μοντέλο δεδομένων για την υπηρεσία Questionnaire

Περιγραφή του μοντέλου δεδομένων
Πίνακας Περιγραφή
Groups Ερωτήσεις και απαντήσεις ομαδοποιούνται σε μια ομάδα που

περιγράφεται από τον πίνακα Groups. Μια ομάδα μπορεί να περιέχει 
κάποια άλλη (με χρήση των Id/Parentld), και μπορεί να υπάρχει 
διαφορετική αρχική ομάδα για διαφορετικά σύνολα ερωτήσεων. Μια 
ομάδα είναι ένα σύνολο ερωτήσεων και απαντήσεων, και ένα 
σύνολο ομάδων περιέχει όλες τις ερωτήσεις μιας διαδικασίας 
ερωταποκρίσεων.

Question Μια ανοιχτή ερώτηση μπορεί να έχει πολλές πιθανές απαντήσεις 
αλλά μια ερώτηση κλειστού τύπου έχει μόνο μία προκαθορισμένη 
απάντηση.

QuestionType Υπάρχουν δύο διαφορετικού τύπου ερωτήσεις:
Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου :
Character = Απαιτείται κειμένου.
Numeric = Αριθμητική ερώτηση.
Bigger = Ερώτηση «μεγαλύτερο από».
Between = Ερώτηση εύρους (ανάμεσα σε δύο τιμές).
Smaller = Ερώτηση «μικρότερο από».
DateType = Ημερομηνία.
BiggerDate = Ερώτηση «αργότερα από» μια ημερομήνία. 
BetweenDate = Μεταξύ δύο ημερομηνιών.
SmallDate = «Αργότερα από» μια ημερομηνία.
Ερωτήσεις κλειστού τύπου:
Multiple = Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων.
MultipleBetween = Εύρος πολλαπλών απαντήσεων.
MultipleSelect = Ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων με 
περισσότερες της μιας απαντήσεις (check box).

Answer Απαντήσεις πολλαπλών επιλογών σε ερώτηση κλειστού τύπου.
UserAnswer Οι απαντήσεις σε μια ομάδα ερωτήσεων ενός χρήστη.
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3.3 Οι κλάσεις της υπηρεσίας Questionnaire
Όλες οι κλάσεις της Questionnaire είναι μέρος του Jaggle.Questionnaire 

namespace. Οι κλάσεις μπορούν να χωριστούν σε τρία μέρη: κλάσεις
διαπροσωπεϊας με το χρήστη, κλάσεις που υλοποιούν την επιχειρησιακή λογική και 
κλάσεις πρόσβασης δεδομένων. Φαίνονται επίσης τα components που υλοποιούν 
το κάθε επίπεδο.

Σχήμα. Η διαστρωματοποιημένη αρχιτεκτονική του Questionnaire

3.3.1 Το επίπεδο Facade
To .NET Framework παρέχει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις για την 

διάθεση της web υπηρεσίας μέσω της κλάσης Fagade. Αυτό περιλαμβάνει τους 
server-side listeners, τη διαμόρφωση των WSDL αρχείων και τω XML δεδομένων 
όπως ορίζει το SOAP πρωτόκολλο. To Fagade είναι ένα interface για την πιο 
περίπλοκη υπηρεσία Questionnaire.

3.3.1.1 Η κλάπη Facade
Η κλάση Fagade είναι το interface μεσω του οποίου οι άλλες κλάσεις έχουν 

πρόσβαση πάνω από περιβάλλον LAN. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις 
συναρτήσεις της Fagade, την εμβέλεια τους, τις παραμέτρους, την επιστρεφόμενη 
τιμή και μια σύντομη περιγραφή τους.

Οι συναρτήσεις της κλάσης Fagade:
Όνομα
Συνάρτησης

Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρε-
φόμενη
τιμή

Περιγραφή

GetRootld Public ByVal
GroupsName 
As String

String Επιστρέφει την αρχική 
ομάδα ερωτήσεων ενός 
συνόλου με το όνομα 
GroupsName

GetGroups Public ByVal
GroupsName 
As String

String Ανακτά ένα σύνολο 
ομάδων ερωτοαπαντήσεων 
σε XML μορφή

GetGroupsSchema Public String Ανακτά το XSD σχήμα για 
ένα σύνολο ομάδων

GetQuestions Public ByVal
Groupld As 
String

String Επιστρέφει τις ερωτήσεις 
και τις πιθανές απαντήσεις 
για μια συγκεκριμένη 
ομάδα σε XML

GetQuestionsSchema Public String Επιστρέφει το XSD σχήμα 
για μια συγκεκριμένη 
ομάδα

GetAnswers Public ByVal
GroupsName,

String Επιστρέφει τις απαντήσεις 
ενός χρήστη στις
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StoreAnswers Public

GetAnswersSchema Public

Userid As 
String
ByVal String
Groupld As 
String, ByVal 
Answers As 
String

String

ερωτήσεις μιας 
συγκεκριμένης ομάδας 
Αποθηκεύει τις απαντήσεις 
σε XML μορφή μιας ομάδας 
απαντήσεων ενός χρήστη

Επιστρέφει το XSD schema 
για το StoreAnswers.

3.3.2 Το επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής
Το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής ορίζει ένα αντικείμενο που περιέχει 

όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες της υπηρεσίας Questionnaire. Οι κανόνες 
αυτοί εφαρμόζονται σε δεδομένα από datasets. Τα datasets είναι μη συνδεδεμένα 
XML αντικείμενα που ανακτήθηκαν από το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων. Οι 
κανόνες είναι ουσιαστικά ένα λεπτό επίπεδο πάνω από τα datasets και δημιουργεί 
το επίπεδο BussinessFacade που δίνει πρόσβαση στα υποκείμενα δεδομένα. Ένα 
παράδειγμα εφαρμογής των επιχειρησιακών κανόνων είναι η κλάση Group. Η 
κλάση αυτή αποθηκεύει απαντήσεις μιας συγκεκριμένης ομάδας ερωτήσεων. Μετά 
αποφασίζει, εφαρμόζοντας του επιχειρησιακούς κανόνες και με βάση τις 
αποθηκευμένες απαντήσεις, ποια θα είναι η επόμενη ομάδα ερωτήσεων.

3.3.2.1 Η κλάση GroupCursor
Η κλάση GroupCursor δίνει πρόσβαση στο σύνολο των ομάδων 

ερωτοαπαντήσεων που διατίθενται στο χρήστη. Μια ομάδα μπορεί να περιέχει μια 
άλλη. Η σχέση αυτή φαίνεται στην κλάση από τις συναρτήσεις Root και Child. Η 
GroupCursor είναι το interface για την κλάση Group. Ο επόμενος πίνακας δείχνει 
τις συναρτήσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας. Συναρτήσεις της GroupCursor

Όνομα Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρεφό- Περιγραφή
Συνάρτησης
New Public ByVal

μενη τιμή
Constructor: η GroupsCursor

overloads GroupsName αρχικοποιείται με ένα GroupsName που
as string είναι μονοδικό για κάθε σύνολο ομάδων 

ερωτήσεων.
New Public Constructor: αρχικοποίηση για όλα τα

overloads σύνολα ερωτήσεων.
Retrieve Private Ανακτά ένα σύνολο ομάδων 

ερωτοαπαντήσεων. Αυτό το σύνολο είναι 
μια ιεραρχία ομάδων

GroupData Public String Επιστρέφει ένα σύνολο ομάδων 
ερωταπαντήσεων σε μορφή XML

GroupSchema Public String Επιστρέφει το XSD σχήμα του GroupData, 
ενός συνόλου ομάδων.

Selects Public ByVal
Groupld as 
string

GroupCursor Επιλέγει την ομάδα GroupID

GetSelection Public ByVal
Groupld as 
string

Group Επιλέγει την ομάδα GroupID..

Root Public GroupCursor Επιστρέφει την πρώτη ομάδα σαν 
GroupCursor.

GetRoot Public Group Επιστρέφει την πρώτη ομάδα σαν Group.
Child Public GroupCursor Αναδρομική συνάρτηση για την 

μετακίνηση στο GroupCursor
GetChild Public Group Επιλέγει την ενεργή ομάδα
RetrieveAnswe Public ByVal Userid String Επιστρέφει όλες τις απαντήσεις ενός
rs as string χρήστη στο σύνολο ομάδων GroupsName
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3.3.2.2 Η κλάση Group
Η Group είναι το interface για πρόσβαση στην Question. Ο παρακάτω 

πίνακας αναφέρει τις διαθέσιμες συναρτήσεις με τα χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας. Οι συναρτήσεις της Group

Όνομα Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρεφό- Περιγραφή
Συνάρτησης
New Public ByVal

μενη τιμή
Constructor: Η ομάδα

Retrieve

GroupData

Private

Public

Groupld as 
string

String

αρχικοποιείται με ένα 
Groupld, που είναι 
μοναδικό για κάθε 
ομάδα.
Ανακτά τις ερωτήσεις και 
απαντήσεις μιας ομάδας 
Επιστρέφει μια ομάδα

GroupSchema Public String

ερωτοαπαντήσεων σε 
XML
Επιστρέφει το XSD σχήμα

RetrieveAnswers Public ByVal String

του GroupData, μια
ομάδας
ερωτοαπαντήσεων. 
Ανακτά τις απαντήσεις

StoreAnswers Public

Userid as
string
ByVal String

συγκεκριμένου χρήστη 
και ομάδας
Αποθηκεύει τις ερωτήσεις

AnswersSchema Public

AnswersXML 
as string

String

μιας ομάδας ενός χρήστη 
και απιστρέφει το 
GroupID της επόμενης 
ομάδας.
Επιστρέφει το XSD

QuestionsCount Public Integer

σχήματων απαντήσεων 
που μπορούν να 
ανακτηθούν με την 
συνάρτηση
StoreAnswers.
Επιστρέφει τον αριθμό

Id Public String

των ερωτήσεων της 
ομάδας.
Επιστρέφει το ID της

Name

Readonly
property
Public String

τρέχουσας ομάδας 

Επιστρέφει το όνομα της
Readonly
property

ομάδας.

3.3.2.3 Η κλάση Question

Η κλάση Question παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μέσω 
της Question μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στην Answer. Παρακάτω 
φαίνονται τα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων της κλάσης Question.
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Πίνακας. Συναρτήσεις της Question

Όνομα Εμβέλεια Παράμετ Επιστρεφό- Περιγραφή
Συνάρτησης ροι μενη τιμή
New Public ByVal Constructor: αρχικοποιεί

Index as μια ερώτηση μέσω ενός
integer, 
ByRef 
Group as 
DataSet

αριθμού index

AnswersCo Public Integer Επιστρέφει τον αριθμό των
unt απαντήσεων σε αυτή την 

ερώτηση
Id Public Readonly String Επιστρέφει το ID της

property τρέχουσας ερώτησης
Type Public Readonly QuestionTyp Επιστρέφει τον τύπο της

property e τρέχουσας ερώτησης
QuestionTy Public Enum Οι διαφορετικοί τύποι των
pe Character = 1 

Numeric = 2 
Multiple = 3 
Bigger = 4 
Between = 5 
Smaller = 6 
DateType = 7 
BiggerDate = 8 
BetweenDate = 9 
SmallDate = 10 
MultipleBetween 
= 11
MultipleSelect = 
12
End Enum

ερωτήσεων

Value Public Readonly String Επιστρέφει το κείμενο της
property ερώτησης

MaxLength Public Readonly Integer Επιστρέφει το μέγιστο
property επιτρεπόμενο μήκος της 

ερώτησης
MinValue Public Readonly Long Επιστρέφει την ελάχιστη

property επιτρεπτή τιμή
MaxValue Public Readonly Long Επιστρέφει την μέγιστη

property επιτρεπτή τιμή

Required Public Readonly Boolean Επιστρέφει TRUE αν η
property ερώτηση πρέπει να

απαντηθεί

3.3.2.4 Η κλάση Answer
Η κλάση Answer παρέχει πρόσβαση σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

πολλαπλής επιλογής. Παρακάτω φαίνονται τα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων 
της Answer.
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Πίνακας. Συναρτήσεις της κλάσης Answer
Όνομα
Συνάρτησης

Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρεφό- 
μενη τιμή

Περιγραφή

New Public ByVal Index 
as Integer, 
By Ref
Answers as 
DataRowQ

Constructor: 
μια απάντηση 
αριθμό index.

αρχικοποιεί 
με έναν

Id Public
Readonly
property

String Επιστρέφει το 
απάντησης.

ID της

Value Public

3.3.3 To επίπεδο Πρόσβασης Δεδομένων

String Επιστρέφει την 
απάντησης.

τιμή της

Το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων είναι ένα stateless component που 
περιμένει αιτήσεις από το επιχειρησιακό επίπεδο. Το επίπεδο πρόσβασης 
δεδομένων είναι υπεύθυνο για την ανάκτηση δεδομένων από την βάση δεδομένων 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν θα περάσουν σαν 
αποσυνδεδεμένα datasets στα ανώτερα στρώματα.

3.3.3.1 Η κλάση DbConnection
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συναρτήσεις της DbConnection και τα 

χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας. Συναρτήσεις της κλάσης DbConnection 
Όνομα Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρεφόμενη Περιγραφή
Συνάρτησης τιμή
BuildDBConn Friend OleDbConnection Αρχικοποιεί τη

Shared σύνδεση με τη βάση
δεδομένων.

3.3.3.2 Η κλάση RctrieveDatci

Πίνακας. Συναρτήσεις της κλάσης RetrieveData
Όνομα
Συνάρτησης

Εμβέ
λεια

Παράμετροι Επιστρε
φόμενη
τιμή

Περιγραφή

GroupSet Public ByVal
GroupsName 
as string

DataSet Επιστρέφει ένα σύνολο 
ομάδων
ερωτοαπαντήσεων.

GroupSetAnswer
s

Public ByVal Userid, 
GroupsName 
as string

DataSet Ανακτά τις απαντήσεις σε 
ένα σύνολο ομάδων που 
ταυτοποιούνται με ένα 
GroupsName, ενός 
συγκεκριμένου χρήστη.

Group Public ByVal Groupld 
as string

DataSet Ανακτά την ομάδα 
ερωτοαπαντήσεων με 
συγκεκριμένο GroupID.

GroupAnswers Public ByVal Userid, 
Groupld as
string

DataSet Ανακτά τις δοθεϊσες 
απαντήσεις μιας 
συγκεκριμένης ομάδας 
(GroupID), ενός 
συγκεκριμένου χρήστη.

UserAnswers Public ByVal Userid DataSet Ανακτά όλες τις
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as string απαντήσεις ενός χρήστη.
NextGroups Public ByVal Groupld DataSet Επιστρέφει την επόμενη

as string ομάδα σε ένα σύνολο
ομάδων.

3.3.3.3 Η κλάση Store Data
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συναρτήσεις της StoreData και τα 

χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας. Συναρτήσεις της StoreData 
Όνομα Εμβέλεια Παράμετροι
Συνάρτησης
GroupAnswers Public ByVal

AnswersXML as 
string

GetAttribute Private By Ref
AnswerElement
as
XmlElement, 
ByRef Name as 
string

Επιστρεφό- Περιγραφή 
μενη τιμή

Αποθηκεύει τις 
απαντήσεις ενός χρήστη 
και μιας συγκεκριμένη 
ομάδας ερωτήσεων. 

String Βοηθητική συνάρτηση
που επιστρέφει ένα 
χαρακτηριστικό από ένα 
XML στοιχείο.

3.4 Σχεδιαστικές Επιλογές

3.4.1 Ολοκλήρωση εργασίας με μία κλήση
Η κλάση Fagade επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία Questionnaire με 

μία κλήση. Αν θέλαμε να παρακάμψουμε το Fagade και χρησιμοποιούσαμε απ' 
ευθείας την Group, θα απαιτούνταν πολλαπλάσιες κλήσεις: Πρώτα θα καλούσαμε 
τον constructor της Group, θα διαλέγαμε μια συγκεκριμένη ομάδα, και θα 
καλούσαμε επαναλαμβανόμενα όλες τις ερωτήσεις που περιέχει. Αυτό θα ήταν μια 
ενδεδειγμένη λύση αν είχαμε την βάση των ερωτήσεων στο μηχάνημά μας 
αποθηκευμένη. Από τη στιγμή όμως που η υπηρεσία αυτή παρέχεται πάνω από το 
Internet πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις κλήσεις. Αν θέλουμε να μάθουμε ποιες 
ερωτήσεις υπάρχουν σε μια ομάδα, τότε κάνουμε μια απλή κλήση και η υπηρεσία 
μας επιστρέφει τις ερωτήσεις σε XML μορφή.
3.4.2 XML

Οι απαντήσεις και οι ερωτήσεις, τα δεδομένα δηλαδή που ανταλλάσσονται 
ανάμεσα στον χρήστη και την υπηρεσία είναι σε μορφή XML. Αυτό είναι μια απλή 
συμβολοσειρά. Αυτό κάνει την υπηρεσία Quetionnaire χρησιμοποιήσιμη από άλλες 
πλατφόρμες. Θα μπορούσαμε να στέλνουμε τα δεδομένα απ' ευθεία σε μορφή 
dataset (SYSTEM.DATA), αλλά αυτό θα σήμαινε ότι άλλες πλατφόρμες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα. FI αλλαγή από dataset σε XML 
και το αντίστροφο είναι εύκολη αφού παρέχονται όλα τα κατάλληλα εργαλεία.
3.4.3 Stateless ή State-Full;

Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα επεκτάσιμο σύστημα, προσπαθήσαμε 
να μείνουμε στο stateless μοντέλο. Παρόλα αυτά υπήρχε ανάγκη για διατήρηση 
κοινών μεταβλητών για κάθε χρήστη (statefull) στις κλάσεις κάτω από την Fagade. 
Αλλιώς θα έπρεπε να ξαναφτιάχναμε το dataset όταν λαμβάναμε απαντήσεις σε 
δύο διαφορετικές ερωτήσεις μιας ομάδας. Επειδή το Fagade διεκπεραιώνει τις 
εργασίες με μία κλήση, οι μεταβλητές μένουν ενεργές μόνο για όσο το Fagade 
χρειάζεται, το σύντομο διάστημα που απαιτείται για να ανακτηθούν οι 
ερωτοαπαντήσεις. Τα δεδομένα αυτά ανακτώνται γρήγορα και άρα δεν χρειάζεται 
statefull συμπεριφορά για το αντικείμενο σύνδεσης.
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3.4.4 Σχετικά με τη Βάση Δεδομένων
Για λόγους απόδοσης, τα roundtrips στη βάση πρέπει να ελαχιστοποιηθούν.
Η κλάση Group παρέχει, μέσω της GetAnswersScheme, το XSD σχήμα των 

απαντήσεων που αποθηκεύονται μέσω της StoreAnswers. Αυτό παράγεται από το 
namespace SYSTEM.DATA και όταν αυτό γίνει το σχήμα αποθηκεύεται σε ένα 
αρχείο. Την επόμενη φορά που θα ζητηθεί το σχήμα, αυτό θα ανακτηθεί από το 
αρχείο και έτσι δεν θα απαιτείται roundtrip.

Stored procedures δεν χρησιμοποιήθηκαν στην υπηρεσία Questionnaire, 
γιατί δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα απόδοσης. Παρόλα αυτά αν υπάρξει 
τέτοιο ζήτημα τα stored procedures θα είναι μια καλή επιλογή για την βελτίωση 
της απόδοσης της υπηρεσίας. Κανονικά η απόδοση του συστήματος πρέπει να 
μετρηθεί σε κανονικές συνθήκες χρήσης.
3.4.5 Πέρασμα τιμών με αναφορά

Στη Visual Basic.NET, οι παράμετροι περνιούνται προεπιλεγμενα με τιμή 
(ByVal) και όχι με αναφορά. Παρόλα αυτά το πέρασμα των παραμέτρων σε κλάσεις 
με αναφορά είναι πιο γρήγορο και αποδοτικό και γι' αυτό χρησιμοποιείται η 
επιλογή ByRef σε συναρτήσεις και υπορουτίνες.
3.4.6 Διαχείριση Σφαλμάτων

Είναι συνήθως πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν try-catch παρά να 
ελεγχθούν όλα τα λάθη που μπορεί να εμφανιστούν. Για παράδειγμα, όταν μια 
συνάρτηση ανακτά μια γραμμή από έναν πίνακα, θα μπορούσαμε να γράψουμε 
κώδικα που να ελέγχει αν ο πίνακας περιέχει τη γραμμή που θέλουμε. Παρόλα 
αυτά μπορούμε να προσπαθήσουμε να προσπελάσουμε τη γραμμή αυτή και να 
δούμε αν συμβαίνει κάποιο σφάλμα. Διαλέγουμε το τελευταίο γιατί είναι πιο 
εύκολο και συνήθως πιο αποτελεσματικό. Όμως υπάρχουν και κάποια λάθη που 
πρέπει να ελεγχθούν και άρα δεν εφαρμόζεται αυτή η τακτική.

Οι clients που καλούν την υπηρεσία Questionnaire πάνω από το Internet, 
μέσω του fagade, μπορεί να πυροδοτήσουν σφάλματα στέλνοντας δεδομένα σε 
λάθος μορφή. Σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό να λάβει ο client ένα μήνυμα 
που να εξηγεί το σφάλμα που παρουσιάστηκε. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελε ο 
προγραμματιστής του client να γνωρίζει αν το σφάλμα προκλήθηκε από την ίδια 
την υπηρεσία ή από τα δεδομένα που στέλνει. Για παράδειγμα ένα σφάλμα που 
στέλνει το SYSTEM.DATA δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να αποθηκευτεί 
αλφαριθμητική τιμή σε ένα αριθμητικό πεδίο έχει νόημα για τον προγραμματιστή 
του client, ενώ ένα λάθος αδυναμίας σύνδεσης με τη βάση δεν τον ενδιαφέρει 
γιατί δεν ευθύνεται γι' αυτό. Για λόγους απλότητας όλα τα σφάλματα στην 
εφαρμογή φτάνουν στο χρήστη και αποφασίζει αυτός τι τον ενδιαφέρει και τι όχι.
3.4.7 Πληροφορίες Ρυθμίσεων

Στο .NET μπορεί κανείς να αποθηκεύσει πληροφορίες ρυθμίσεων στο 
registry, αλλά είναι καλύτερα αυτή η πληροφορία να αποθηκευτεί σε ένα XML 
αρχείο. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται από ένα .config αρχείο 
χρησιμοποιώντας το SYSTEM.CONFIGURATION namespace.

<configuration>
<appSettings>

Odd key="ConnectionString" 
value="Provider=SQLOLEDB.1;etc."/>

</appSettings>
</configuration>
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4. Η υπηρεσία Mathcing

4.1 Γενική Περιγραφή
Η υπηρεσία Matching παρέχει ένα γενικό μηχανισμό για εύρεση προϊόντων 

που ταιριάζουν στις απαιτήσεις ενός χρήστη. Το σχήμα παρακάτω δείχνει τη θέση 
της υπηρεσίας αυτής στην γενική αρχιτεκτονική της εφαρμογής Jaggle.

Web Services Databases

/

Questionnaire 
Web service -Oj

Questions *nd answers data

Wt?b site I τ
Mali hlni|

*j Writ service * I 
s TKiluct ii»u

InfoRetrieval |*- 
Web service

Product details data

/y

j*L.
Extemal

Meighborboodlnfo 
Web service

External 
Shoppingtnfo 
Web service

Σχήμα. Η υπηρεσία Matching στην κτηματομεσιτική εφαρμογή Jaggle

Κατά τη διάρκεια των ερωτοαπαντήσεων συλλέγονται οι απαιτήσεις του 
χρήστη και το site δημιουργεί κριτήρια βασιζόμενο στις απαιτήσεις αυτές. Τα 
κριτήρια περνούν από το site στην υπηρεσία Matching η οποία αναζητεί για 
προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά. Η υπηρεσία επιστρέφει μια λίστας από 
αντικείμενα σε μορφή XML και φθίνουσα σειρά ως προς τον αριθμό των κριτηρίων 
που ικανοποιούνται.

Η Questionnaire θέλει να γνωρίζει ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του προϊόντος και ποιες τιμές είναι επιθυμητές για τα χαρακτηριστικά αυτά. Για 
παράδειγμα ένας χρήστης μπορεί να αναζητεί ένα σπίτι (προϊόν), μέσα σε ένα 
εύρος τιμών. Η τιμή είναι χαρακτηριστικό του σπιτιού. Έτσι, η Matching παρέχει 
μια μέθοδο που επιστρέφει το σχήμα που περιγράφει τα χαρακτηριστικά των 
ακινήτων και τις πιθανές τιμές τους.

Προδιαγραφές
Κατά την σχεδίαση της Matching θέτουμε τις παρακάτω προδιαγραφές:

■ Να δέχεται κριτήρια.
• Να βρίσκει προϊόντα που ταιριάζουν με τα κριτήρια αυτά.
■ Να επιστρέφει δείκτες (product Ids) στα αντικείμενα αυτά.
« Να παρέχει μια περιγραφή των χαρακτηριστικών με βάση τα οποία θα βρεθούν 

τα προϊόντα.
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■ Να παρέχει τις επιτρεπτές τιμές για τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα να 
ορίζει ότι οι μόνες αποδεκτές απαντήσεις στο χαρακτηριστικό «παρουσία 
πισίνας» είναι «Ναι» και «Όχι»

4.2 Ανόυ.οση και σχεόιασμός

4.2.1 Ακολουθία ενεργειών
Παρακάτω δίνονται οι πιθανοί τρόποι λειτουργίας της υπηρεσίας. Υπάρχουν 

δύο διαφορετικές ακολουθίες. Η μία δέχεται κριτήρια και επιστρέφει μια λίστα 
προϊόντων και η δεύτερη επιστρέφει το σχήμα που περιγράφει ένα προϊόν. Η 
ακολουθία που επιλέγεται πυροδοτείται από τον χρήστη, ανάλογα με το σημείο της 
διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται.

■ Πάρε τα κριτήρια
■ Μετάφρασε τα κριτήρια
■ Επέλεξε τα ακίνητα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά
■ Ανάκτησε τα χαρακτηριστικά και τις τιμές τους
■ Φτιάξε το σχήμα περιγραφής
■ Επέστρεψε τα παραπάνω

4.2.2 Ιεραρχία κλάσεων
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το μοντέλο των αντικειμένων που 

αποτελούν την Web Υπηρεσία Matching, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Τα 
αντικείμενα μπορεί να διαχωριστούν στην κλάση της web υπηρεσίας, στις κλάσεις 
των επιχειρησιακών κανόνων και σε αυτές που αναφέρονται στην πρόσβαση 
δεδομένων. Οι κλάσεις αναλύονται παρακάτω.
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Σχήμα. Οι κλώσεις και οι σχέσεις της υπηρεσίας Matching

4.2.3 Διάγραμμα κλήσεων
Τα παρακάτω σχεδιαγράμματα δείχνουν την ακολουθία κλήσεων που 

συνιστούν την διαδικασία Matching. Παρουσιάζονται μόνο οι public συναρτήσεις.
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Σχήμα. Ακολουθία κλήσεων της Matching
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4.2.4 Μοντέλο δεδομένων
Παρακάτω δίνεται το μοντέλο δεδομένων που χρησιμοποιεί η Matching. Οι 

πίνακες έχουν κανονικοποιηθεϊ. Δίνονται επίσης, τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 
κλειδιά.

Property

_9 PRO_CODE
PRO.NAME
PROJjESCPIPTION
PRO_PROTP_CODE

Range
VAL_CODE
VAL_VALUE j
VAL_PROTP_CODE

—
VAL_XML_TYPE

PropertyType

V PROTP_CODE
PROTP_NAME
PROTP_DESCRIPTION
PROTP_XML _T YPE

—
PROTP_BASIC_TYPE

ITMPRO_CODE 
ITMPRO_F'ROPERTY_CODE 
ITMPRO_ITEM_CODE 
ITMPRO VAL VALUE

Item

jr ITM_COOE

ITM.NAME
ITM_DESCRIPTIC'N

Figure 6. Μεοντέλο Δεδομένων της Matching

Οι πίνακες Property, PropertyType και Range αποθηκεύουν μεταδεδομένα.
Ένα αντικείμενο στον πίνακα Item έχει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά στον 
πίνακα ItemProperty. Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιούνται για την επιλογή 
προϊόντων όπως τα προσδιόρισε ο χρήστης. Κάθε χαρακτηριστικό πρέπει να είναι 
καταχωρημένο στον πίνακα Property. Κάθε χαρακτηριστικό είναι συγκεκριμένου 
τύπου που καθορίζεται στον πίνακα PropertyType, και δέχεται συγκεκριμένο εύρος 
τιμών που ορίζεται στον πίνακα Range. Στην εφαρμογή μας, οι πίνακες Item και 
ItemProperty περιέχουν δεδομένα για ακίνητα, αλλά μπορούν εύκολα να 
τροποποιηθούν για άλλου είδους προϊόντα.

Πίνακας. Κλειδιά
Property PropertyType Range ItemProperty Item

Πρωτεύον PRO_CODE PROTP_CODE VAL_CODE ITMPRO_CODE ITM_CODE
κλειδί
Δευτερεύον PRO^PROTP_CODE - VAL_PROTP_CODE ITMPRO_PROPERTY_CODE, -
Κλειδί ITMPRO_ITEM_CODE

Για παράδειγμα, το παράδειγμα της πισίνας, είναι ένα χαρακτηριστικό που 
έχει μια εγγραφή στον πίνακα Property. Εφόσον το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να 
πάρει τιμή YES ή NO, ο τύπος του θα είναι Boolean. Αυτό θα εμφανιστεί στον 
πίνακα PropertyType ενώ το YES, NO στον πίνακα Range. Ένα σπίτι θα έχει μια 
εγγραφή καταχωρημένη στον πίνακα Items, ενώ εφόσον διαθέτει πισίνα, θα έχει 
καταχωρημένο το YES στον πίνακα ItemProperty.

4.3 Οι κλάσεις της Matching
Όλες οι κλάσεις της Matching είναι μέρος του Jaggle.Matching namespace.

Οι κλάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Οι κλάση της web υπηρεσίας 
(Jaggle. Matching. Webservice), η κλάση των Επιχειρησιακών Κανόνων
(Jaggle.Matching.BusinessRules), και οι κλάσεις της Πρόσβασης Δεδομένων.
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Figure 7. Τα επίπεδα και τα αντίστοιχα components της Matching

4.3.1 Το επίπεδο web υπηρεσίας

Η κλάση MatchService υλοποιεί την web υπηρεσία για την υπηρεσία 
εύρεσης των προϊόντων.

4.3.2 Η κλάση Matchservice
Η Matchservice είναι το βασικό interface για άλλες κλάσεις που 

προσπελαύνουν αυτό το αντικείμενο από το Internet. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει 
τις συναρτήσεις, την εμβέλειά τους, τις παραμέτρους, την επιστρεφόμενη τιμή και 
μια σύντομη περιγραφή.

Table. Matchservice class functions
Όνομα
Συνάρτησης
Dispose

Εμβέ
λεια
Public

Παράμετροι Επιστρεφό- 
μενη τιμή

Περιγραφή

Αποδεσμεύει τους 
πόρους που 
καταλαμβάνει η 
κλάση

GetMatchinglte
ms

Public String xmlCriteria String Ανακτά τα Ids των 
αντικειμένων που 
ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια.

GetProperties Public Ref string 
xmlPropertySche 
ma, ref string 
xmlPropertyRang
p

Void Ανακτά τα 
χαρακτηριστικά και 
το XML σχήμα που τα 
περιγράφει.

InitializeCompo
nent
Matchservice

Private

Public

Void Αρχικοποίηση

Constructor

4.3.2 To επίπεδο Επιχειρησιακών Κανόνων

Το επίπεδο Επιχειρησιακών Κανόνων περιέχει τις κλάσεις MatchingEngine 
και την XMLSchemaEngine, που καλύπτουν την επιχειρησιακή λογική της 
Matching. Οι επιχειρησιακοί κανόνες βρίσκονται σε ένα επίπεδο ακριβώς πάνω από 
το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων που προσπελαύνει τα υποκείμενα δεδομένα.
4.3.2.1 Η κλάση MatchingEngine

Πίνακας. MatchingEngine class functions
Συνάρτηση Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρεφό- Περιγραφή

μενη τιμή
Add Private Criterion Void Προσθέτει το

customerCriteri κριτήριο στο σύνολο
on των κριτηρίων.
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(criteriaList).
ExecMatch Private ItemDataSet Επιστρέφει ένα

σύνολο δεικτών σε 
αντικείμενα που 
πληρούν 
τουλάχιστον ένα 
κριτήριο.

Flush Private Void Αποθηκεύει το
αντικείμενο
criteriaList.

GoMatch Public String String Επιστρέφει σε XML
xmlMatchCriteri αναφορές στοιχείων
a που ικανοποιούν 

τουλάχιστον ένα 
δοθέν κριτήριο.

MatchingEngi Public Constructor
ne

4.3.2.2 Η κλάση XmlSchemetEngine
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συναρτήσεις της XmlSchemaEngine και τα 

χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας. Οι συναρτήσεις της XmlSchemaEngine

Συνάρτηση Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρεφό- 
μενη τιμή

Περιγραφή

GetPropertie Public Ref string Void Επιστρέφει σε XML ένα
sSchema propertySche σχήμα που περιγράφει

ma, ref string τα χαρακτηριστικά
propertyRang ενός αντικειμένου
e καθώς και το πεδίο 

των τιμών που 
παίρνουν.

XmlSchemaE Public Constructor.
ngine

4.3.3 Το επίπεδο Πρόσβασης Δεδομένων
Το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων υλοποιεί την πρόσβαση των 

αντικειμένων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της Matching.

4.3.3.1 Η κλάση Configuration

Πίνακας.Οι συναρτήσεις της Configuration

Συνάρτηση

Configuration
GetDsn

Εμβέλεια Παρά
μετροι

Public
Public static

Επιστρε- Περιγραφή
φόμενη τιμή

Constructor
String Επιστρέφει μια

συμβολοσειρά 
σύνδεσης με τη βάση 
JaggleMatch.
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4.3.3.2 Η κλάση Item Access

Πίνακας. Οι συναρτήσεις της ItemAccess

Περιγραφή

Επιστρέφει ένα 
Dataset με 
αντικείμενα που 
ικανοποιούν 
τουλάχιστον ένα 
κριτήριο από τη 
λίστα κριτηρίων.

4.4 Σχεδίασηκές αποφάσεις

4.4.1 Χαρακτηριστικά και οι τιμές τους
Οι πελάτες της υπηρεσίας αυτής παίρνουν τα χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου, το σχήμα που τα περιγράφει, καθώς και το πεδίο των τιμών που 
μπορούν να πάρουν. Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές έτσι 
ώστε να παρουσιάσουν τις πιθανές επιλογές στους χρήστες.

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι απλός. Ο παράγοντας ικανοποίησης 
των κριτηρίων εκφράζεται ως το ποσοστό του αριθμού των χαρακτηριστικών που 
ικανοποιούνται. Η απλή προσέγγιση ακολουθείται γιατί στόχος εδώ είναι να 
απιδειχθεί η χρήση των web υπηρεσιών.

Συνάρτηση Εμβέλεια Παράμετροι Επιστρε-
φόμενη τιμή

Getltems Public System.Collections.Arra Jaggle
yList criterionList Matching

Data
ItemDataSet
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ΜΕΡΟΣ Γ:
Διεηιχειρησιακή Ροή Εργασιών
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1. Ροή Εργασίας - Workflow

Στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας, ο συντονιστής της ομάδας αναθέτει σε 
ένα μέλος τη διεκπεραίωση μιας εργασίας. Η επιλογή του βασίζεται σε κριτήρια 
ικανότητας ταχύτητας, διαθεσιμότητας κτλ. Αφού το μέλος ολοκληρώσει την

εργασία αυτή, το προϊόν περνάει 
στα χέρια κάποιου άλλου που 
καλείται να διεκπεραιώσει την 
επόμενη προς το επιθυμητό 
αποτέλεσμα εργασία. Το 
επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η 
τελική και ολοκληρωμένη μορφή 

του προϊόντος. Για παράδειγμα, ένα χειρόγραφο βιβλίο περνά από τον συγγραφέα, 
στον δακτυλογράφο, μετά στον εκδότη, τον στοιχειοθέτη, τον βιβλιοδέτη, τον 
βιβλιοπώλη. Κάθε ένας από αυτούς τροποποιεί το προϊόν προς την τελική του 
μορφή.

Ροή εργασίας (Workflow)

Μια δεδομένη σειρά εργασιών μέσα σε έναν 
οργανισμό, για την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου.

Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και πολύ στις μέρες μας. Η ίδια λογική της 
γραμμής παραγωγής εφαρμόζεται και πάλι είτε από μηχανήματα, είτε τα τελευταία 
χρόνια από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και πάλι υπάρχει κάποιος συντονιστής που 
αναθέτει εργασίες και συλλέγει το τελικό αποτέλεσμα. Η ροή αυτή των εργασιών 
λέγεται workflow.

Στην εποχή της δικτύωσης και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ροή αυτή 
είναι συχνά ροή πληροφορίας. Ενδοεπιχειρησιακά, τα διάφορα τμήματα της 
επιχείρησης εκτελούν την εργασία τους πάνω στο προϊόν και το παραδίδουν στον 
επόμενο τμήμα. Ο διαχειριστής στη σύγχρονή και πιθανόν εικονική επιχείρηση 
μπορεί να είναι ένα μερικώς ελεγχόμενο μηχάνημα. Η πληροφορία ρέει μέσα σε 
καλώδια από σταθμό εργασίας σε σταθμό εργασίας. Όλη η ροή ελέγχεται από 
υπολογιστές. Ένα τέτοιου είδους ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ροής εργασιών 
λέγεται workflow management system ή σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών. [8]

1.1 Η διαχείριση ροής εργασιών στο Internet

Η σύγχρονη επιχείρηση λειτουργεί με βασικά εργαλεία τους υπολογιστές. Η 
ανάπτυξη του διαδικτύου έφερε στο προσκήνιο τις ηλεκτρονικές ή εικονικές 
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές πωλούν ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους on
line. Ο πελάτης, ο προμηθευτής αλλά και ο εργαζόμενος επικοινωνούν μέσω του 
Internet για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους. Έτσι, η σύγχρονη επιχείρηση έχει 
αναπτύξει τα ΣΔΡΕ για να αυτοματοποιήσει και να ελέγχει πιο αποτελεσματικά τη 
ροή των εργασιών.

Όσο όμως όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στο Internet, 
τόσο μεγαλύτερη προκύπτει η ανάγκη για Β2Β (Business to Business) επικοινωνία. 
Για ανταλλαγή δηλαδή πληροφοριών ανάμεσα στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται 
για την προσφορά στον πελάτη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η ανταλλαγή αυτή 
πληροφοριών και υποπροϊόντων συνιστά μια άλλου είδους ροή εργασιών την 
διεπιχειρησιακή ροή εργασιών ή Inter-Workflow.

Το θέμα του παρόντος μέρους της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός ΣΔΡΕ 
που θα βασίζεται σε Υπηρεσίες Ιστού (Web Services).

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος



Interworkflows 69

1.2 Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι για την παραγωγή ενός προϊόντος απαιτούνται δύο άλλα 
ως πρώτες ύλες. Βλέπουμε σχηματικά, τη ροή των εργασιών για το παράδειγμα 
αυτό.

Πελάτης | | Παραγΐΰνός~| Προμηθευτής 1 Προμηθευτής 2

παραγγελία Α Γ
L παραγγελία Β

παραγγελία Γ
ειδοποίηση

παράδοση Β
Α . .

►

παράδοση Γ
4 -1

παράδοση Α "

τιμολόγιο

πληρωμή

Σχήμα 1.2: Παράδειγμα Διεπιχειρησιακής Ροής Εργασιών [6]

Ο πελάτης παραγγέλνει το προϊόν Α. Ο παραγωγός για την κατασκευή του 
προϊόντος παραγγέλνει τα Β και Γ από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Ο πωλητής 
ειδοποιείτον πελάτη για το αν και πότα θα τον εξυπηρετήσει. Οι προμηθευτές 
παραδίδουν τα Β και Γ. Ο παραγωγός παράγει το Α και το παραδίδει στον πελάτη 
μαζί με το τιμολόγιό του. Ο πελάτης πληρώνει για το προϊόν.

Πέραν της διεπιχειρησιακής ροής εργασιών που φαίνεται στο σχήμα, πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι κάθε επιχείρηση (Παραγωγός, Προμηθευτής κτλ.) έχει μια 
δική του σειρά ροής εργασιών. Αυτή τη διαχειρίζεται ένα τοπικό ΣΔΡΕ που 
διατίθεται εσωτερικά και μόνο στην επιχείρηση. Η συσσωμάτωση του εσωτερικού 
με το διεπιχειρησιακό workflow είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα 
κατάλληλα πρωτόκολλα καθολικής αποδοχής.

1.3 Μοντέλα ροής εργασιών
Η παραπάνω είναι μια απλή περίπτωση ροής εργασιών. Είναι εμφανές ότι η 

ροή των εργασιών δεν είναι πάντα γραμμική. Παρακάτω βλέπουμε πιθανές 
περιπτώσεις ροής των εργασιών ως προς την θέση τους [12].

ο—ο—*ο
V ^ ^

{ _)------- κ._)------- ►( }

Σχήμα 1.3.α : Γραμμικές εργασίες
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Ο
x
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Σχήμα 1.3.β : Φωλιασμένες υποεργασίες

ο—Κ)—Κ )—Κ.)—>ο| Λ.

Ο—κ j—Ο——►Ο
Σχήμα 1.3.γ: Παράλληλες συγχρονισμένες εργασίες

1.3.1 Γραμμικές εργασίες (α)
Όταν μια εργασία τελειώσει, η άλλη συνεχίζει από το σημείο στο οποίο 

τελείωσε η προηγούμενη. Είναι το πιο απλό μοντέλο ροής.

1.3.2 Φωλιασμένες υποεργασίες (β)
Μια εργασία έχει ένα τμήμα της που ολοκληρώνεται από μια άλλη 

διαδικασία. Η εργασία αυτή αφού ξεκινήσει την υποεργασία, μπαίνει σε κατάσταση 
αναμονής και περιμένει την ολοκλήρωσή της για να συνεχίσει την επόμενη 
εργασία.

1.3.3 Παράλληλες συγχρονισμένες εργασίες (γ)
Δύο διαδικασίες που είναι ανεξάρτητες σε κάποιο σημείο συγχρονίζονται και 

ανταλλάσσουν πληροφορίες. Μετά συνεχίζουν και πάλι ανεξάρτητα.

1.4 Λογική Μοντελοποίηση της Ροής Εργασιών με Δίκτυα Πέτρι

Οι ροές εργασιών εξαρτώνται από την εργασία που περιγράφουν. 
Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι μια δήλωση φόρου, μια αίτηση για 
ασφάλιστρα, η έκδοση ενός δανείου, μια παραγγελία ή η αίτηση για παροχή 
πληροφορίας. Οι διαδικασίες αυτές συνήθως ξεκινούν από έναν εξωτερικό πελάτη. 
Παρόλα αυτά μπορεί να μια ροή εργασίας να ξεκινήσει εσωτερικά, για παράδειγμα 
από ένα άλλο τμήμα της εταιρίας.

Μια ροή εργασιών ορίζεται για να περιγράφει περιπτώσεις που είναι 
παρόμοιες. Η ροή αυτή είναι ένα σύνολο ενεργειών σε συγκεκριμένη σειρά. Ο 
ορισμός μιας ροής εργασιών (βλ. παρακάτω) περιγράφει ακριβώς αυτή τη σειρά. 
Στην περιγραφή της ροής εργασίας χρησιμοποιούνται κόμβοι για να περιγράφουν 
σειριακή, υπό συνθήκη, παράλληλη ή κυκλική ροή. Η περιγραφή τέτοιων 
διαδικασιών γίνεται με την βοήθεια των δικτύων Πέτρι.

Τα δίκτυα Πέτρι παριστάνονται γραφικά σαν ένα διάγραμμα ροής. Αυτά 
διατρέχονται από ένα token. Αυτό μπορεί στην πορεία της ροής να 
πολλαπλασιαστεί (σε έναν κόμβο AND-split πχ.), ή να υποπολλαπλασιαστεί και 
πάλι (σε ένα AND-join πχ.). Ένα γράφημα που περιγράφει μια ΡΕ λέγεται δίκτυο 
ροής εργασιών. Ένα δίκτυο ροής εργασιών είναι ένα συνεκτικό δίκτυο Πέτρι, έχει 
δηλαδή έναν εναρκτήριο και έναν καταληκτικό κόμβο και όλοι οι κόμβοι 
βρίσκονται σε κάποιο μονοπάτι ανάμεσα σε αυτούς τους κόμβους. Το δίκτυο ροής
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εργασιών έχει έναν αρχικό και έναν τελικό κόμβο γιατί μια εργασία (task) που 
παριστάνεται στο γράφημα δημιουργείται όταν εισαχθεί στο ΣΔΡΕ και αφαιρείται 
όταν διεκπεραιωθεί πλήρως. Κάθε μια από τις υποδιαδικασίες του παρακάτω 
σχήματος είναι ένα δίκτυο ΡΕ.

W. vem rfer Aafss/informalum & iihvmiWMmi .1? 67-75

Σχήμα 1.4.1. Παράσταση της περίπτωσης του σχήματος 1.2 σε δίκτυο
Πέτρι [6]

Στην αρχική κατάσταση το token βρίσκεται στον αρχικό κόμβο start. Ξεκινά 
η λειτουργία και το token περνά στην ενέργεια send order_a, την εκτελεί και 
μεταβαίνει στην κατάσταση send_order__a. Μετά περνά στην ενέργεια 
receive_order_a στην επιχείρηση Producer. Από εκεί το token γίνεται split στον 
κόμβο AND-split και έτσι τα tokens γίνονται δύο. Και η εκτέλεση του γραφήματος 
συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο.
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Οι εργασίες παριστάνονται με τις ακμές του γραφήματος ενώ οι κόμβοι σε 
καταστάσεις που μπορεί να αποτελούν προϋποθέσεις για την εκτέλεση μιας άλλης 
εργασίας. Τα τετράγωνα είναι μεταβάσεις και αντιστοιχούν σε εργασίες που πρέπει 
να εκτελεστούν. Οι κύκλοι χρησιμοποιούνται για να παραστήσουν καταστάσεις του 
δικτύου Πετρι. Οι κόμβοι AND-join είναι κόμβοι που διαθέτουν μία έξοδο, οι AND- 
split με πολλαπλές εξόδους ενώ οι OR- split και OR-join αντιστοιχούν σε κόμβους 
με πολλαπλές εισόδους και εξόδους.

Σχήμα 1.4.2. Παραδείγματα AND-join, AND-split, OR-join, OR-split

Μια διεπιχειρησιακή ροή εργασίας είναι ένα σύνολο χαλαρά συνδεδεμένων 
διαδικασιών ΡΕ. Γενικά υπάρχουν π επιχειρήσεις που είναι μέρη μιας συνολικής ΡΕ. 
Κάθε επιχείρηση έχει μια δική της «τοπική» ροή εργασιών, στην οποία έχει πλήρη 
έλεγχο. Παρόλα αυτά οι ΡΕ πρέπει να συνδεθούν για την παραγωγή του τελικού 
προϊόντος. Έτσι, πέρα από τις ΡΕ φτιάχτεται μια δομή αλληλεπίδρασης ανάμεσα 
στις ΡΕ. Η επικοινωνία αυτή γίνεται με ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 1.4.1.

1.5 Γλώσσα περιγραφής της Ροής Εργασιών

Όπως γίνεται αντιληπτό, για την υποστήριξη της παραπάνω αρχιτεκτονικής 
είναι αναγκαία μια γλώσσα περιγραφής των interworkflows. Η γλώσσα περιγραφής 
πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία[10]:

■ Διαδικασία (Process)
Η σειρά των ενεργειών που αποτελούν μια ΡΕ

■ Νήμα (Thread)
Μια ειδική υπο-διαδικασία που περιέχεται σε μια διαδικασία. Και εκτελείται 

παράλληλα με αυτό σε στενή επικοινωνία μαζί του.
■ Εργασία (Task)

Η εργασία ή αλληλεπίδραση με άλλη ροή εργασίας. Είναι το μικρότερο 
στοιχείο μιας διαδικασίας.

■ Μήνυμα (Message)
Η δομή και ο τύπος των ανταλλασσομένων δεδομένων μεταξύ των ΡΕ

Εργασία
Υπάρχουν δύο ειδών εργασίες. Οι εσωτερικές αφορούν ενέργειες που 

ανήκουν στην ίδια διαδικασία, ουσιαστικά εργασία με ένα συγκεκριμένο όνομα. Οι 
εξωτερικές αφορούν αλληλεπίδραση με άλλες διαδικασίες. Υπάρχουν τριών ειδών 
εξωτερικές διαδικασίες. Η έναρξη μιας άλλης διαδικασίας ή νήματος, η αποστολή 
μηνύματος σε μια διαδικασία, και η αποδοχή ενός μηνύματος. Ένα παράδειγμα 
εργασίας είναι η send_order στο σχήμα 1.4.1.
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Διαδικασία
Με τον όρο διαδικασία μια σειρά ενεργειών που καταλήγουν σε ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το σχέδιο της διαδικασίας μπορεί να είναι μια απλή 
ακολουθία ενεργειών, ή δύο τμήματα που εκτελούνται παράλληλα, ή δύο τμήματα 
από τα οποία το ένα εκτελείται με βάση κάποιες συνθήκες ή που ανακυκλώνεται 
μέχρι την ικανοποίηση κάποιας συνθήκης. Παράδειγμα διαδικασίας είναι το τμήμα 
της ΡΕ που ανήκει στον Παραγωγό (Producer σχ. 1.4.1).

Μήνυμα
Το μήνυμα αναπαριστά τα δεδομένα που ανταλλάσσονται στις ενέργειες 

αποστολής και αποδοχής μηνύματος. Κάθε μήνυμα έχει έναν αναγνωριστικό 
αριθμό που χρησιμοποιείται από τις παραπάνω ενέργειες.

Ένα μήνυμα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία με αναγνωριστικό 
αριθμό. Όταν υπάρχει ένα μήνυμα αποστολής, οι τιμές των πεδίων 
συμπληρώνονται μετά αντίστοιχα στοιχεία και αποστέλλονται. Όταν παρουσιάζεται 
μία ενέργεια αποδοχής οι τιμές περνούν στα εσωτερικά δεδομένα της ΡΕ.

Ένα παράδειγμα μηνύματος από το σχήμα 1.4.1 είναι το send_order_c που 
ξεκινά την διαδικασία του Supplier, 2.

Νήμα
Το νήμα είναι μια ειδική υπο-διαδικασία που δεν μπορεί να περιέχει άλλη 

υπο-διαδικασία στο εσωτερικό της. Τα νήματα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 
όπου μια διαδικασία πρέπει να ανταλλάξει μηνύματα με πολλές ενδιάμεσες 
διαδικασίες. Ένα παράδειγμα νήματος είναι η ΡΕ του Supplier_2 αφού ξεκινά με το 
μήνυμα send_order_c από τον Producer και τελειώνει αποδίδοντας τα 
αποτελέσματά του με το send del c.

Ας δούμε το παράδειγμα ενός μειοδοτικού διαγωνισμού. Ο φορέας δέχεται 
τις αιτήσεις και τις εξετάζει για να δει αν ισχύουν και πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο 
αριθμός των μειοδοτών είναι άγνωστος. Αν η διαδικασία αυτή εκφραζόταν με ένα 
βρόχο τότε οι μειοδότες θα εξετάζονταν σειριακά και η εξέταση της μιας θα 
ξεκινούσε μόνο όταν η άλλη είχε εξεταστεί. Αυτό δεν θα ήταν αποδοτικό και θα 
ήταν δύσκολο να εκφραστούν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της σύγκρισης των 
μειοδοτών.

1. 6 SWAP- Simple Workflow Access Protocol

[11] To SWAP είναι ένα XML standard που σχεδιάστηκε για να επιτρέψει 
την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης Ροής Εργασιών και 
των εφαρμογών τους. Προσδιορίζει τον τρόπο της επικοινωνίας τόσων των ΣΔΡΕ 
μεταξύ τους όσο και των εφαρμογών που τα υποστηρίζουν. Το πρότυπο είναι 
ακόμη υπό διαμόρφωση με την τυπική του ολοκλήρωση. Παρόλα αυτά μπορούμε 
να αναφέρουμε τις βασικές τους λειτουργίες.

■ Έναρξη (Initiate)
Δημιουργία και εξ αποστάσεως ρύθμιση μιας διαδικασίας ΡΕ. Περιλαμβάνει 

μεταβλητές, τιμές, δικαιώματα πρόσβασης καθώς και αναφορές σε δεδομένα που 
θα χρησιμοποιηθούν.

■ Επίβλεψη (Monitor)
Ελέγχει τη τρέχουσα κατάσταση, λαμβάνει ιστορικό των τελευταίων 

ενεργειών, πληροφοριών χρόνου εκτέλεσης κτλ.

■ Έλεγχος (Control)

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος



Interworkflows 74

Ανάγνωση και ανακαθορισμός της τρέχουσας κατάστασης της ΡΕ με χρήση 
των ανάλογων υπηρεσιών. Παύση, επανεκκίνηση ή τερματισμός μιας ΡΕ.

■ Ειδοποίηση (Notify)
Αποστολή ειδοποιήσεων ή αλλαγές στην τρέχουσα κατάσταση της ΡΕ σε 

ενδιαφερομένους παρατηρητές ή ελεγκτές, σε κανονική λειτουργία ή σε περίπτωση 
λάθους.

Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα κλήσης και απάντησης σε SWAP 
format. Το υποθετικό αυτό παράδειγμα αναφέρεται σε μια κλήση μια επιχείρησης 
προς το ΣΔΡΕ κάποιας άλλης για αγορά ενός Η/Υ.

>>Request
CREATEPROCESSINSTANCE /submit/order?proc=10 HTTP/1.1 
Host: www.widget-makers.com 
Content-Type: text/xml 
Content-Length: xxxx
Authorization: Digest username="skreddy" 
realm="skreddy@oracle.com", ...

<?xml version="1.0" ?>
<d:swap xmlns:d="SWAP:">

<d:observer>http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/swap/chair.ht 
ml</d:observer>

<d:name>equipment-purchase-process</d:name>
<d:subject>procurement</d:subject>
<d:description>New equipment purchase</d:description>
<d:contextData>
<z:processor xmlns:z=http://conf.pcmanufact.com> 

pentiumll 
</z:processor>
<z:memory xmlns:z=http://conf.pcmanufact.com>

<z:size>256 Meg</z:size>
<z:speed>60 ns</z:speed>
<z:type>DRAM</z:type>

</z:memory>
<!-- "name, billing address, etc." -->
</d:contextData>
<d:startImmediately>no</d:startlmmediatelyx!-- 

"available?" —>
</d:swap>
</xml>

Σχήμα 1.6.1: Κλήση SWAP

Η απάντηση (σχ 1.6.2) ενημερώνει τον χρήστη ότι κάποια από τα τμήματα 
που ζητά δεν είναι διαθέσιμα και συγκεκριμένα δεν υπάρχει μνήμη με τα επιθυμιτά 
χαρακτηριστικά. Έτσι, η απάντηση αυτή θα παρουσιαστεί στον χρήστη του ΣΔΡΕ 
και αυτός θα αποφασίσει αν θα ακυρώσει την παραγγελία ή θα την τροποποιήσει.

>>Response
HTTP/1.1 207 Multi-Status 
Content-Type: text/xml 
Content-Length: xxxxx

<?xml version="l.0" ?>
<d:swap xmlns:d="SWAP:">

<d:multistatus>
<d:response>
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<d:processInstance>
<d:href> http://www.widget-

makers .com/status?proc=10.1
</d:href>
<?-- "other items as defined by process" —> 

</d:processInstance>
<d:propstat>

<d: propxz: size/</d:prop>
<d:status>HTTP/1.1 409 Conflict</d:status>
<d:comment>part unavailable</d:comment>

</d:propstat>
<d: propstat>

<?-- "other resource properties" —>
</d:propstat>
</d:response>

</d:multistatus>
</d:swap>
</xml>

Σχήμα 1.6.2: Η απάντηση σε μία SWAP κλήση [11]

To SWAP παρέχει διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συστήματα workflow 
χρησιμοποιώντας το Web και το Internet. Επιτρέπει την πιο εύκολη ανάπτυξη και 
επικοινωνία κατανεμημένων workflow εφαρμογών. Η απλότητα του πρωτοκόλλου 
επιτρέπει την πιο φυσική περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών μιας 
επιχείρησης. Αυτό θα ενθαρρύνει την χρήση και συνεργασία των υπαρχόντων 
συστημάτων για την δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου δικτύου 
διεπιχειρησιακής Ροής Εργασιών. Τέλος η χρήση καθιερωμένων προτύπων, όπως 
XML και HTTP, το καθιστούν συμβατό και εύκολα υλοποιήσιμο στην ήδη 
υπάρχουσα δομή του Internet.
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2. Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασιών

2.1. Τεχνολογίες και πλατφόρμες Συστημάτων Διαχείρισης ΡΕ

Οι τεχνολογίες διαχείρισης ροής εργασιών κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις. 
Αντικειμενοστρεφή συστήματα, intelligent agents και Internet/Intranets [5]. Οι 
σχεδιαστές λογισμικού τέτοιων συστημάτων πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτές 
τις τρεις πιθανές παραμέτρους.

2.1.1 Αντικειμενοστρεφή ΣΑΡΕ
Η αντικειμενοστρεφής σχεδίαση είναι μια ιδανική για κατασκευή ΣΔΡΕ λόγω 

των πλεονεκτημάτων που παρέχουν και στον χρήστη και στον σχεδιαστή. Στην 
αντικειμενοστρεφή σχεδίαση, πραγματικές οντότητες παριστάνονται με φυσικό 
τρόπο σαν αντικείμενα. Τα χαρακτηριστικά της πολυμορφίας, της ενθυλάκωσης, 
και της κληρονομικότητας προσδίδουν ευελιξία. Το γεγονός ότι ένα σύστημα είναι 
(σχεδιασμένο σε αντικειμενοστρεφές περιβάλλον δεν σημαίνει ότι είναι και το ίδιο 
αντικεμνοστρεφές. Προϋποθέτει την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που 
προέρχονται από αυτό, όπως επαναχρησιμοποίηση, αφαιρετική σχεδίαση, 
κληρονομικότητα, ταυτότητα αντικειμένων κτλ.

2.1.2 Intelligent agents
Τα intelligent agents είναι τμήματα λογισμικού που ζουν σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο δικτυακό περιβάλλον. Μπορούν να εκπαιδευτούν για να χειριστούν 
πληροφορίες για λογαριασμό του χρήστη και έτσι μπορούν να παραστήσουν και να 
βελτιώσουν τη ροή των πληροφοριών. Τα intelligent agents είναι μια 
ενδιαφέρουσα αναπτυσσόμενη τεχνολογία που μπορεί να επεκτείνει τις 
δυνατότητες της ψηφιακής επικοινωνίας και ροής εργασιών.

2.1.3 Ροή Εργασιών πάνω από Intranets/Internet
Στην κατηγορία αυτή θα επικεντρωθούμε στην παρούσα εργασία αφού εδώ 

ανήκουν και οι web υπηρεσίες. Την περίοδο αυτή, οι κατασκευαστές ΣΔΡΕ 
προσαρμόζουν τα προϊόντα τους για χρήση στο Internet. Οι web servers αρχίζουν 
ήδη να αντιμετωπίζονται ως workflow servers. Το κέρδος από τη χρήση του 
Internet στα ΣΔΡΕ είναι ότι οι διαδικασίες μπορούν να επεκταθούν μέσα στο 
Internet και να μεταβάλλουν την αλληλεπίδραση των ανθρώπων σε μια μορφή 
ροής εργασιών. Το εκτεθειμένο στο Internet workflow δημιουργεί δύο βασικές 
αναγκες. Η πρώτη της καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη (επεξεργασία 
παραγγελιών, τεχνική υποστήριξη κτλ.) (B2C) και η δεύτερη ο συντονισμός των 
διαδικασιών στον οποίο μετέχουν πολλές επιχειρήσεις (Β2Β) για την παράδοση 
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

2.2 Πλεονεκτήματα της χρήσης Web υπηρεσιών σε ΣΔΡΕ

Όπως είναι κατανοητό η πρόταση της χρήσης web υπηρεσιών ανήκει στην 
τρίτη κατηγορία συστημάτων διαχείρισης ροής εργασιών. Θα δούμε παρακάτω τα 
πλεονεκτήματα και τις ανάγκες μιας τέτοιας επιλογής.
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2.2.1 Συσσωμάτωση υπαρχόντων τεχνολογιών
Από το 1993 που θεωρείται η επίσημη χρονολογία γέννησης του 

παγκόσμιου ιστού, έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί δεκάδες τεχνολογίες που 
αφορούν την επικοινωνία πάνω από το Internet. Αυτές αφορούν την δικτυακή 
επικοινωνία (TCP/IP), την ασφάλεια των επικοινωνιών (Κρυπτογραφία, SSH, PGP, 
RC4 κτλ.), αναπαράσταση δεδομένων (XML, HTML), εγκατάστασης και διαχείρισης 
servers (IIS, Apache, Firewalls) και πολλά άλλα. Η ανάπτυξη ενός συστήματος 
workflow management στο περιβάλλον του Internet παρέχει μια στέρεα και καλά 
δοκιμασμένη πλατφόρμα. Μειώνει επιπλέον το κόστος ανάπτυξης.

2.2.2 Συμβατότητα με Intranet συστήματα
Για λόγους παρόμοιους με τους παραπάνω πολλές επιχειρήσεις έχουν 

φτιάξει μια μικρογραφία του Internet για δική τους εσωτερική χρήση. Το γεγονός 
αυτό κάνει πιο εύκολη και πιο ευέλικτη την χρήση web services για παράσταση 
ροή εργασιών αφού οι ίδιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα και 
έξω από την επιχείρηση.

2.2.3 Συμφωνία με τα πρότυπα
Η λύση web service workflow management χρησιμοποιεί όλα τα πρότυπα 

κατασκευής και επικοινωνίας των web services. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην 
προσπάθεια του interworkflow που απαιτεί την επικοινωνία διαφορετικών ΣΔΡΕ 
που ενδεχομένως να βασίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες και να ανήκουν σε 
διαφορετική οικογένεια (βλ. παραπάνω κατηγοριοποίηση ΣΔΡΕ). Η ανάπτυξη και 
αποδοχή του SOAP, έχει ακριβώς αυτό τον στόχο την ενοποίηση ετερογενών 
συστημάτων και την ομαλή διαλειτουργικότητα.

2.2.4 Ευελιξία
Οι τεχνολογίες του Internet μπορούν να εκμεταλλευτούν τον γεωγραφικά 

κατανεμημένο χαρακτήρα του, τόσο σε περίπτωση που τα τμήματα της επιχείρησης 
είναι απομακρυσμένα όσο και στην περίπτωση διεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Μια 
web υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει σαν πύλη προς τον έξω κόσμο και σαν 
interface με τις άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρέχοντας το τμήμα των 
πληροφοριών του εσωτερικού ΣΔΡΕ που τις αφορά.
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2.3 Τμήματα ενός ΣΔΡΕ

- Ορισμός Ροής Εργασιών (Workflow Definition)
Στο τμήμα αυτό ορίζεται η Ροή Εργασίας. Εδώ απαιτείται ένας τρόπος 

περιγραφής των διαδικασιών της ΡΕ. Το τμήμα αυτό χρησιμοποιείται από την 
μηχανή ροής εργασίας για να δει σε ποιο σημείο της ΡΕ βρίσκεται και να 
αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ενέργεια, από ποιόν θα εκτελεστεί και υπό 
ποιες συνθήκες.

- Βάση Δεδομένων ΡΕ (Workflow Database)

Εδώ αποθηκεύεται το μοντέλο της ΡΕ καθώς και όλα τα απαραίτητα 
δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση, τη δομή της ΡΕ, τα αρχεία 
που ανταλλάσσονται και ό,τι άλλες πληροφορίες απαιτούνται για τη διεκπεραίωση 
των εργασιών.

- Μηχανή ΡΕ (Workflow Engine)
Εδώ ενσωματώνεται η «επιχειρησιακή λογική» του ΣΔΡΕ. Υποστηρίζει την 

ΡΕ κατά την εκτέλεσή της. Ελέγχει τις συνθήκες και όταν αυτές τηρούνται 
πυροδοτεί την επόμενη εργασία. Ενημερώνει τους χρήστες για την εργασία που 
τους ανατίθεται και τους χορηγεί τα απαραίτητα εργαλεία.

Η μηχανή βοηθείται από δύο άλλα τμήματα, το τμήμα Ανάλυσης ΡΕ 
(Workflow Analysis Component) που είναι εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου ο 
χρήστης περιγράφει την ΡΕ και το τμήμα Λογικής ΡΕ που μεταφράζει την ΡΕ από 
την αναπαριστάμενη μορφή στις πραγματικές ενέργειες που θα εκτελέση η 
μηχανή.

- Πράκτορας του χρήστη (User agent)
Είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας ο χρήστης επικοινωνεί με τη μηχανή ΡΕ. 

Μπορεί να είναι απλώς ένας πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Άλλες εφαρμογές
Εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να συνδέονται στο ΣΔΡΕ και να 

ανταλλάσσουν δεδομένα με αυτό. Αναφέρθηκε ήδη το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
άλλες βάσεις δεδομένων, εφαρμογές άλλων τμημάτων της επιχείρησης κα.

Όλα τα παραπάνω τμήματα συνδέονται με μια γραμμή επικοινωνίας και 
φαίνονται στο σχήμα και συνιστούν μια γενική αρχιτεκτονική ενός ΣΔΡΕ.

Σχήμα 3. Γενική αρχιτεκτονική ενός ΣΔΡΕ [2]

Παρόλα αυτά δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται όλα τα μέρη του ΣΔΡΕ 
μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα η Μηχανή ΡΕ συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα και
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διαχειρίζεται τους πόρους τους. Έτσι φαίνεται παρακάτω η βασική αρχιτεκτονική 
ενός ΣΔΡΕ.

Σχήμα 4. Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΡΕ (WMS)

Διακρίνουμε 5 συνδέσεις:
1: Μηχανή ΡΕ - Πράκτορας Χρήστη 
2: Μηχανή ΡΕ - Εξωτερικές Εφαρμογές 
3: Μηχανή ΡΕ - Τμήμα Περιγραφής ΡΕ 
4: Μηχανή ΡΕ - Βάση Δεδομένων ΡΕ 
5: Μηχανή ΡΕ - Μηχανή ΡΕ

Από όλες τις παραπάνω θα ασχοληθούμε κυρίως με την 5η σύνδεση που 
αφορά συνδέσεις Μηχανών ΡΕ μεταξύ τους. Υποθέτουμε πως όλο το σύστημα του 
σχήματος βρίσκεται σε μία επιχείρηση, πιθανόν εκτελούμενη σε ένα μηχάνημά. 
Όλη αυτή όμως η δομή μπορεί να συνεργάζεται με άλλες για τη επίτευξη της 
διεπιχειρησιακής ροής εργασιών - Interworkflow.

2.4 Αρχές Συνεργασίας ΣΔΡΕ

Πριν σχεδιάσουμε ένα σύστημα συνεργασίας των ΣΔΡΕ πρέπει να ορίσουμε 
τις προδιαγραφές ενός τέτοιου συστήματος. Οι αρχές του συστήματος αυτού θα 
είναι:
Αυτονομία

Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στη ροή εργασίας διαθέτει ένα ΣΔΡΕ που 
είναι ανεξάρτητο του συνολικού ΣΔΡΕ. Αυτό σημαίνει πως ο τρόπος διαχείρησης 
της ΡΕ ενδοεπιχειρησιακά μπορεί να ορίζεται από την ίδια την επιχείρηση 
ανεξάρτητα από τις άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Αυτό δίνει την δυνατότητα 
της ασφάλειας των δεδομένων αλλά και των επιχειρησιακών μεθόδων της 
επιχείρησης και μοιράζεται με την υπόλοιπη αλυσίδα επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στη ροή εργασιών μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να 
μοιραστεί. Επίσης η αρχή της αυτονομίας καθορίζει και την «προς τα πίσω
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συμβατότητα» (backwards compatibility) και καθιστά χρήσιμα τα legacy workflow 
management systems.

Κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας
Η σύγχρονη τάση στη συνεργασία τμημάτων λογισμικού αφήνει όλη την 

υλοποίηση στα χέρια του developer και τον περιορίζει μόνο στο επίπεδο της 
ανταλλαγής μηνυμάτων. Έτσι τα μηνύματα που ανταλλάσσονται πρέπει να είναι σε 
μια συμφωνημένη δομή για να γίνεται αντιληπτό από όλα τα συνεργαζόμενα 
συστήματα. Η ανάγκη για ορισμό προτύπων προβάλλει για μια ακόμη φορά. Κοινό 
ορισμό των ΡΕ, κοινή περιγραφή διαδικασιών, καταστάσεων ΡΕ, ενεργειών, 
κλήσεων λειτουργιών σε Μηχανές ΡΕ, μηνυμάτων ελέγχου, ανταλλασσόμενων 
αρχείων, δεδομένων κτλ.

Διαφανής λειτουργία και διευθυνσιοδότηση
Κάθε ΣΔΡΕ αντιμετωπίζεται σαν μαύρο κουτί με διατιθέμενα δημόσια 

handles επικοινωνίας με το εσωτερικό του. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε 
διαφορετικές τοποθεσίες. Πολλές φορές τμήματα της ίδιας επιχείρησης βρίσκονται 
σε διαφορετική φυσική θέση. Για την συνεργασία τους απαιτείται επικοινωνία με το 
κεντρικό σύστημα διαχείρισης του διεπιχειρησιακού συστήματος ΡΕ (Interworkflow 
Management System). Κάθε σύστημα χαρακτηρίζεται από τη δικτυακή του 
διεύθυνση. Η εύρεση του προορισμού και δρομολόγηση των μηνυμάτων, αφήνεται 
στο πρωτόκολλο δικτύου και στις υπηρεσίες ονοματοδοσίας.
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Αρχιτεκτονική διεπιχειρησιακού ΣΔΡΕ

Παρακάτω φαίνεται σχηματικά ένα Β2Β ΣΔΡΕ (βασικό) μαζί με τα 
συνεργαζόμενά του. Κάθε ένα από αυτά εκτελεί ένα τμήμα της ακολουθίας Ροής 
Εργασιών.

Σχήμα 5. Διεπιχειρησιακό ΣΔΡΕ (InterWMS) και τμήματα της ΡΕ που 
εκτελούνται από κάθε δευτερεύον EAPE(WMS-1, WMS-2)

Υποθέτουμε ότι στο βασικό ΣΔΡΕ έχει οριστεί η ακολουθία ΡΕ. Αν όλες οι 
αρχικές συνθήκες πληρούνται τότε η Μηχανή ΡΕ ξεκινά την εκτέλεση της πρώτης 
σε σειρά εργασίας. Αυτή ανατίθεται σε κάποιο από τα δευτερεύοντα ΣΔΡΕ που στην 
περίπτωσή μας ανήκουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Το βασικό ΣΔΡΕ μπορεί να 
έχει δυνατότητα επιλογής πολλών δευτερευόντων για την ανάθεση μιας εργασίας. 
Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται και ταυτόχρονα αν υπάρχουν τμήματα 
εργασιών που είναι παράλληλα και ανεξάρτητα. Στην περίπτωση αυτή η μηχανή 
μπορεί να αναθέσει περισσότερες από μία εργασίες σε αντίστοιχες δευτερεύουσες 
ΣΔΡΕ. Το σε ποιο από αυτά θα την αναθέσει εξαρτάται από τις παραμέτρους της 
μηχανής ΡΕ του βασικού ΣΔΡΕ και τον αλγόριθμο που έχει ενσωματωθεί σε αυτό 
στη διαδικασία σχεδιασμού.

Κατά την κλήση του δευτερεύοντος ΣΔΡΕ μεταβιβάζονται όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα. Μετά την εκτέλεση όλων των εργασιών από τον καλούμενο, 
όλα τα αποτελέσματα μεταβιβάζονται πίσω στο βασικό και τερματίζει την εκτέλεση 
της ροής εργασίας του.
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To μοντέλο αυτό της συνεργασίας το)ν συστημάτων διαχείρισης λέγεται 
κατανεμημένο μοντέλο. Ένα παράδειγμα τέτοιας λειτουργίας μπορεί να είναι στη 
δημόσια διοίκηση. Ένας πολίτης κάνει αίτηση για έκδοση κάποιου πιστοποιητικού ή 
άδειας λειτουργίας. Η έκδοση αυτού του εγγράφου απαιτεί ελέγχους ή επεξεργασία 
της αίτησης από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Πολλές από αυτές έχουν ως 
προαπαιτούμενα δικαιολογητικά από τρίτες υπηρεσίες. Αφού η αίτηση περάσει από 
όλη τη ροή των εργασιών, συνοδευόμενη από όλα τα ενδιάμεσα έγγραφα που 
εκδίδονται στα ενδιάμεσα στάδια, εκδίδεται το ζητούμενο έγγραφο. Σε ένα τέτοιο 
παράδειγμα, το εισαγόμενο (input) στη ΡΕ είναι το κείμενο της αίτησης και 
εξαγόμενο (output) είναι το πιστοποιητικό που ζητείται.

Υπάρχουν δύο πιθανά κατανεμημένα μοντέλα ανάλογα με το βαθμό 
συνεργασίας με το βασικό ΣΔΡΕ [2].

Κάθετα, στενά συνόεδεμένα
Η δομή αυτή είναι κάθετη ως προς τα συστήματα διαχείρισης. Κάθε ΣΔΡΕ 

είναι ανεξάρτητο. Το βασικό σύστημα αναθέτει μια εργασία σε ένα δευτερεύον 
ΣΔΡΕ. Η επικοινο,ινία και ανταλλαγή αρχείων συντελείται μόνο κατά την ανάθεση 
τμήματος ΡΕ και την επιστροφή των αποτελεσμάτων. Αφού ανατεθούν τα τμήματα 
της ΡΕ στα αντίστοιχα δευτερεύοντα συστήματα το βασικό σύστημα μπαίνει σε 
κατάσταση αναμονής. Επιστρέφει σε ενεργή κατάσταση μόνο όταν επιστραφούν τα 
αποτελέσματα των αναθέσεων. Έτσι η ροή των εργασιών είναι αρθρωτή και οι 
υποδιαδικασιες ΡΕ εκτελούνται εξ ολοκλήρου σε δευτερεύοντα ΣΔΡΕ.

Παράλληλα, χαλαρά συνόεδεμένα
Σε αυτή την κατανομή επιτρέπεται η επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων 

και μηνυμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ροής εργασίας. Η 
επικοινωνία αυτή γίνεται ασύγχρονα σε μη καθορισμένο χρόνο, από το σύστημα ή 
από τον χρήστη.

2.5 Ιεραρχίας ΣΔΡΕ

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένα δευτερεύον σύστημα μπορεί να αναθέσει 
την εκτέλεση κάποιας εργασίας σε κάποιο άλλο σύστημα που βρίσκεται είτε μέσα 
στην ίδια επιχείρηση (σε διαφορετικό τμήμα της) είτε σε κάποια άλλη 
συνεργαζόμενη επιχείρηση που διεκπεραιώνει μέρος της εργασίας της. Με τον 
τρόπο αυτό το δευτερεύον σύστημα λειτουργεί ως βασικό για κάποιο άλλο 
σύστημα. Αυτό ενδεχομένως να μην είναι γνωστό στο αρχικό ΣΔΡΕ και έτσι με 
δεδομένη την ανεξαρτησία των ΣΔΡΕ να δημιουργείται ένα δέντρο (ιεραρχία) 
Συστημάτων Διαχείρισης Ροής Εργασιών.

Επιπλέον κάθε σύστημα μπορεί να είναι μέρος περισσότερων του ενός 
ιεραρχιών, αφού μπορεί να συμμετέχει σε άλλη ΡΕ για την παραγωγή ενός 
προϊόντος και σε άλλη για την παραγωγή κάποιου άλλου. Το ίδιο ισχύει και για 
κάθε λειτουργία της επιχείρησης που μπορεί να κατατμηθεί σε μια ροή εργασίας. 
Με τον τρόπο αυτό ένα δέντρο ΣΔΡΕ μπορεί να υλοποιεί τη ροή εργασίας για την 
παραγωγή ενός σύνθετου προϊόντος, την έκδοση ενός δημοσίου εγγράφου, την 
αλυσίδα διανομής ενός προϊόντος κοκ.

Μειονέκτημα στην αρχιτεκτονική αυτή είναι το μοναδικό σημείο αποτυχίας 
(single point of failure). Αν το βασικό ΣΔΡΕ βγει εκτός λειτουργίας ή χάσει τη 
σύνδεσή του με τα δευτερεύοντα συστήματα, τότε η ροή εργασίας διακόπτεται και 
θα επαναλειτουργήσει όταν επανέλθει σε λειτουργία. Αυτό δεν είναι συχνό
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πρόβλημα ενδοεπιχειρησιακά, πάνω από LAN, αλλά στην περίπτωση της Β2Β 
επικοινωνίας πάνω από Wide Area Network ή το Internet η πιθανότητα αυτή 
αυξάνεται σε μη αμελητέο σημείο. Η απώλεια συνδεσιμότητας ή απώλεια πακέτων 
πληροφοριών είναι συχνή και μια σταθερή ιεραρχία ΣΔΡΕ πρέπει να έχει 
χαρακτηριστικά που να το εξασφαλίζουν από τέτοιους κινδύνους. Το πρόβλημα 
αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με παρόμοιες τεχνικές με αυτές του replication των 
Βάσεων Δεδομένων, του backup του βασικού ΣΔΡΕ, της αποθήκευσης 
πληροφοριών της ΡΕ στα δευτερεύοντα συστήματα και της δυνατότητας για απ' 
ευθείας επικοινωνίας των δευτερευόντων ΣΔΡΕ σε περίπτωση αποτυχίας του 
βασικού.
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3. Δείγμα ΣΔΡΕ (demo)

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί μια στοιχειώδης υλοποίηση ενός 
Διεπιχειρησιακού ΣΔΡΕ πάνω στις κατευθύνσεις που τέθηκαν παραπάνω. Το δείγμα 
έχει αναπτυχθεί σε .NET Πλαίσιο και προσομοιώνει μια ομάδα επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με πλειστηριασμούς έργων τέχνης και άλλων αντικειμένων αξίας. 
Υπάρχουν τρεις επιχειρήσεις: Μία συλλογής έργων τέχνης, μία διεξαγωγής 
πλειστηριασμών και μία μεταφοράς των έργων αυτών.

Οι τρεις αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν ένα ανεξάρτητο ΣΔΡΕ. Αυτά 
διασυνδέονται με το πρότυπο που προτάθηκε παραπάνω. Κάθε ΣΔΡΕ 
αναπαρίσταται με μια Υπηρεσία Ιστού (WS). Τα ΣΔΡΕ συντονίζονται από ένα 
Βασικό ΣΔΡΕ (Inter-WorkFlow Management System - βλ. σχήμα 5), που και αυτό 
είναι Υπηρεσία Ιστού.

Αρχικά ο έλεγχος δίνεται στο Βασικό ΣΔΡΕ και δίνεται η εντολή για έναρξη 
εκτέλεσης της Διεπιχειρησιακής ΡΕ. Αυτό ανακτά την ΡΕ από ένα αρχείο και με 
βάση την περιγραφή που υπάρχει σε αυτό ξεκινά την εκτέλεση αναθέτοντας τις 
ανάλογες εργασίες στο ανάλογο ΣΔΡΕ. Η γλώσσα περιγραφής θα αναλυθεί 
παρακάτω. Το κάθε ΣΔΡΕ παίρνει το τμήμα της ΡΕ που το αφορά και το εκτελεί. 
Όταν η εκτέλεση ολοκληρωθεί ειδοποιεί το Βασικό ΣΔΡΕ. Αυτό αναθέτει το 
επόμενο τμήμα της ΡΕ στο ανάλογο ΣΔΡΕ. Όταν τελειώσει το Βασικό ΣΔΡΕ 
ειδοποιεί τον χρήστη ότι η ΡΕ έχει ολοκληρωθεί.

Στην περίπτωσή του demo αυτού οι εργασίες εκτελούνται σειριακά και το 
κάθε ΣΔΡΕ κάθε επιχείρησης είναι πανομοιότυπο. Η Υπηρεσία Ιστού εισάγει μια 
μικρή καθυστέρηση για κάθε task προσομοιώνοντας έτσι την υλοποίησή του. Μετά 
το πέρας του χρόνου αυτού θεωρείται ότι η εργασία εκτελέστηκε και επιτρέπεται η 
έναρξη της επόμενης στη σειρά εργασίας. Πρέπει να τονιστεί ότι σε ένα 
πραγματικό περιβάλλον κάθε μια από αυτές τις εργασίες μπορεί να εκτελούνται 
από έναν εργαζόμενο ή ένα μηχάνημα (actors) κάθε φορά. Αυτός αφού 
ολοκληρώσει την εργασία την παραδίδει στο ΣΔΡΕ και αυτό με τη σειρά του 
ειδοποιεί τον επόμενο actor για την διεκπεραίωση του επομένου task. Επίσης, το 
demo εκτελέστηκε σε ένα μόνο μηχάνημα αλλά σε πραγματικές συνθήκες το κάθε 
ΣΔΡΕ βρίσκεται στο site της επιχείρησής του. Η υλοποίηση όμως είναι η ίδια διότι 
την διαφάνεια ως προς την τοποθεσία την εξασφαλίζουν τα προτόκολλα που 
προαναφέρθηκαν (SOAP κτλ). Έτσι το μόνο που αλλάζει είναι η Internet 
διεύθυνση όπου βρίσκεται το Web Service.

Τα παραπάνω γίνονται πιο κατανοητά αν αναλύσουμε περισσότερο το 
παράδειγμα. Τα όσα είδαμε στην προηγούμενη ενότητα θεωρητικά, θα δούμε και 
πάλι ένα-ένα στο συγκεκριμένο παράδειγμά μας.

3.1 Η Ροή Εργασιών και η γλώσσα, περιγραφής της

Με βάση την προτεινόμενη δομή ενός ΣΔΡΕ όπως φαίνεται στο σχήμα 4, 
ξεκινάμε την υλοποίηση από τη Γλώσσα Περιγραφής (Definition Tools) και το 
αποτέλεσμά της: τις Βάσεις Δεδομένων ΡΕ (Workflow Stores). Η περιγραφή της 
Ροής Εργασιών θα παρέχεται από ένα προκαθορισμένης δομής XML αρχείο του 
συστήματος.

Οι εργασίες που εκτελεί η κάθε επιχείρηση είναι οι εξής:
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Επινείοηση ZuAAovnc Έονων Τέννηε

Department: Item collecting
■ Search/Accept offers for auction items
■ Evaluate items in terms of their authenticity and internal value
■ Predict possible profit to be gained from auction procedure
■ List out not eligible offers 

Department: Archive
■ Register sellers' personal data to database
■ Evaluate seller's credibility
■ Register item's owner history 

Department: Legal
■ Ensure Legal ownership
■ Investigate legality of possession/sell of item
■ Retrieve certificate of authenticity 

Department Accounting
■ Buy eligible offers
■ Issue a check to seller
■ Retrieve invoice
■ Pay taxes/VAT contract expenses
■ File/Store credentials 

Department: Item caring
■ Find appropriate restoration service for the item
■ Send item for restoration/renewal 

Department: Marketing
■ Search for similar items to combine selling
■ Issue a brochure for item
■ Promote Items to Auction houses 

Department: Administration
■ Decide/Lock to specific Auction house
■ Negotiate/decide house's promotion

Επινείοηση ΔιεΕανωνήε Πλειστηοιοσυού

Department: Marketing
■ Decide launching price
■ Evaluate place/time/duration of Auction
■ Arrange place reservation/payment 

Department: Advertising
■ Issue a press release/conference to promote
■ Search old customers/inform possible buyers 

Department: Secretary
■ Open Database for customers interested in auction
■ Register participants
■ Arrange VIP participants' details 

Department: Auction expedition
■ Announce Auction launch
■ Accept offers
■ Lock to best bidder
■ Receive Auction proceedings 

Department: Legal and Clearence
■ Accept/Register objections
■ Evaluate objections
■ Evaluate legal issues
■ Accept/Decline objections
■ Evaluate highest bidder's credibility 

Department: Accounting
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■ Arrange way of payment
■ Receive payment
■ Issue invoice
■ Transfer contracts/certificates of ownership
■ Transfer Authenticity certificate

Επιχείρηση Μεταωοοάε Έονων Tevvnc

Department: Preparation
■ Arrange for time/place of transfer
■ Evaluate type/Send to appropriate department
■ Package and care 
Department: Accounting
■ Arrange insurance level/company
■ Arrange insurance contract details
■ Pay for insurance 
Department: Transfer
■ Transfer item 
Department: Public Relations
■ Validate transfer
■ Send a thanking letter

1..®

Σχήμα. Η δομή του .xsd για την Ροή Εργασιών (Definition Tool: XML Spy)

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράφει την ροή των εργασιών 
αυτών θα είναι η XML. To XML schema φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Η δομή 
του αρχείου περιγραφής έχει ως εξής. Η ροή εργασιών (<Workflow>) χωρίζεται σε 
τμήματα, κάθε ένα από τα οποία θα ανατεθεί σε διαφορετικά ΣΔΡΕ. Τα τμήματα 
αυτά χωρίζονται με το tag <assignToWms>, το οποίο φέρει και έναν τίτλο 
(<title>). Μέσα στο <assignToWms> βρίσκονται τα <task> που έχουν την 
περιγραφή των εργασιών και είναι χωρισμένα σε τμήματα (<department>), που 
έχουν τον τίτλο του τμήματος της επιχείρησης που είναι υπεύθυνο για την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών. To tag <paralel> χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
ότι η οι εργασίες του τμήματος αυτού μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα με 
αυτές του επομένου τμήματος. Τέλος το tag <task> έχει δύο χαρακτηριστικά: Το 
paralel που έχει την ίδια έννοια με το προηγούμενο αλλά σε επίπεδο task, και το id 
το οποίο έχει έναν χαρακτηριστικό αριθμό.

Παρατίθενται εδώ τα πλήρη .xsd και το .xml αρχείο που περιγράφουν το 
σχήμα και το workflow, αντίστοιχα.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault= "qualified" attributeFormDefault="unqualified">

2 <xs:element name="Workflow">
- <xs:annotation>
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<xs:documentation>Comment describing your root 
element</xs: docu mentation >

</xs:annotation>
- <xs:complexType>

2 <xs:sequence>
<xs:element name="title" />

- <xs:element name="assignToWms"
maxOccurs="unbounded">

2 <xs:complexType>
- <xs:sequence>

<xs:element name="paralel" type="xs:boolean" /> 
z <xs:element name="department"
maxOccurs="unbounded">

- <xs:complexType>
~ <xs:sequence>

<xs:element name="title" />
~ <xs: element name="task"
maxOccurs="unbounded" >

2 <xs:complexType>
2 <xs:simpleContent>

2 <xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="id" use="required" 

/>
<xs:attribute name="paralel" 

type="xs:boolean" use="optional" />
</xs: extension >

</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs: schema >

Σχήμα: To .xsd αρχείο που περιγράφει το XML σχήμα του workflow

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8" ?>
2 <Workflow xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\Documents and 
Settings\Administrator\Ta έγγραφά pou\dotnet
samples\jaggle\demo\wf.xsd">
<title>Auction</title>

2 <assignToWms>
<paralel>false</paralel>

2 <department>
<title>Item collecting</title>
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<task id=" 10" >Search/Accept offers for auction 
items </task>

<task id = "20" >Evaluate items in terms of their 
authenticity and internal value</task> 

ctask id="30" >Predict possible profit to be gained 
from auction procedure</task> 

ctask id="40">List out not eligible offers</task> 
</department>

2 <department>
<title>Archive</title>
ctask id="50">Register sellers' personal data to 

databasec/task>
ctask id="60">Evaluate seller's credibilityc/task> 
ctask id="70" >Register item's owner historyc/task> 

c/department>
- cdepartment>

ctitle>Legalc/title>
ctask id="80" >Ensure Legal ownershipc/task> 
ctask id="90">Investigate legality of posession/sell 

of item c/task >
ctask id=" 100" > Retrieve certificate of

authenticityc/task> 
c/department>

- cdepartment>
ctitle>Accountingc/title> 
ctask id="110">Buy eligible offersc/task> 
ctask id="120">Issue a check to sellerc/task> 
ctask id=" 130"> Retrieve invoicec/task>

ctask id="140">Pay taxes/VAT contract
expensesc/task>

ctask id="150">File/Store credentialsc/task>
c/department>

2 cdepartment>
ctitle>Item caringc/title>
ctask id=" 160">Find appropriate restoration service 

for the itemc/task>
ctask id="170">Send item for

restoration/renewalc/task>
c/department>

- cdepartment>
ctitle>Marketingc/title>
ctask id = "180">Search for similar items to combine 

sellingc/task>
ctask id="190">Issue a brochure for itemc/task> 

ctask id="200" > Promote Items to Auction
housesc/task>

c/department>
- cdepartment>

ctitle>Administrationc/title> 
ctask id="210">Decide/Lock to specific Auction 
housec/task>

ctask id="220">Negotiate/decide house's 
promotion c/task> 

c/department>
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</assignToWms>
- <assignToWms>

<paralel>false</paralel>
2 <department>

<title>Marketing</title>
<task id="230">Decide launching price</task>

<task id="240">Evaluate place/time/duration of 
Auction</task>

<task id="250">Arrange place
reservation/payment</task>

</department>
2 <department>

<title>Advertising</title>
<task id="260">Issue a press release/conference to 

promote</task>
<task id="270">Search old customers/inform 
possible buyers</task>

</department>
2 <department>

<title>Secretary</title>
<task id="280">Open Database for customers 
interested in auction</task>

<task id="290">Register participants</task>
<task id="300">Arrange VIP participants'

details</task>
</department>

2 <department>
<title>Auction expedition</title>
<task id="310">Announce Auction launch</task>
<task id="320">Accept offers</task>
<task id="330">Lock to best bidder</task>
<task id="340">Receive Auction proceedings</task> 

</department>
2 <department>

<title>Legal and Clearence</title>
<task id="350">Accept/Register objections</task> 
<task id="360">Evaluate objections</task>
<task id="370">Evaluate legal issues</task>
<task id="380">Accept/Decline objections</task>

<task id="390" > Evaluate highest bidder's
credibility </task>

</department>
2 <department>

<title>Accounting</title>
ctask id="400">Arrange way of payment</task>
<task id="410">Receive payment</task> 
ctask id="420">Issue invoice</task> 

ctask id="430">Transfer contracts/certificates of 
awnershipc/task>

ctask id="440">Transfer Authenticity 
certificatec/task>

c/department>
c/assignToWms>

2 cassignToWms>
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<paralel>false</paralel>
- <department>

<title>Preparation</title>
<task id="450" > Arrange for time/place of
transfer</task>

ctask id="460">Evaluate type/Send to appropriate 
department</task>

<task id= "470 ">Package and care</task>
</department>

- <department>
<title>Accounting</title>

ctask id="480" > Arrange insurance
level/company </task>
ctask id="490">Arrange insurance contract
detailsc/task>

ctask id="500">Pay for insurancec/task> 
c/department>

- cdepartment>
ctitle>Transferc/title> 
ctask id="510">Transfer itemc/task> 

c/department>
- cdepartment>

ctitle>Public Reiationc/title> 
ctask id="520">Validate transferc/task> 
ctask id="530">Send a thanking letterc/task> 

c/department> 
c/assignToWms> 

c/Workflow>

Σχήμα: To .xml αρχείο που περιγράφει τη Ροή Εργασιών (Workflow
Store)

3.2 Η Μηχανή Ροής Εργασιών

Η καρδιά του Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών (ΣΔΡΕ) είναι η 
Μηχανή PE (Workflow Engine - βλ. Σχήμα 4). Το τμήμα αυτό είναι ο εγκέφαλος 
του ΣΔΡΕ, ενσωματώνει την επιχειρηματική λογική και αποφασίζει για το ποια θα 
είναι η επόμενη εργασία προς εκτέλεση. Είναι μια Υπηρεσία Ιστού γραμμένη σε 
C#.NET. Παρακάτω θα εξηγήσουμε τον τρόπου που λειτουργεί και θα 
παραθέσουμε τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα του κώδικα.

3.2.1 Το συνεργαζόμενο ΣΔΡΕ

Η βασική συνάρτηση ενός ΣΔΡΕ είναι η ExecWf(). Η συνάρτηση δεν παίρνει 
ορίσματα και επιστρέφει σε String το όνομα της επόμενης εργασίας. Αυτήν θα 
καλέσει ο χρήστης για να επιστρέφει τα αποτελέσματα της εργασίας που 
διεκπεραίωσε ή ο διαχειριστής για να αναθέσει την εργασία.

Άλλες συναρτήσεις είναι η initializeWf() που παίρνει σαν όρισμα το σύνολο 
της Ροής Εργασιών σε XML (στο πρότυπο που περιγράφθηκε παραπάνω), καθώς 
και τον αναγνωριστικό αριθμό id που χρησιμοποιείται για να ταυτοποιείται το ΣΔΡΕ 
έναντι του Βασικού ΣΔΡΕ και των άλλων συνεργαζόμενων.
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Τέλος υπάρχει και η getStatuw που επιστρέφει την κατάσταση που 
βρίσκεται το ΣΔΡΕ την τρέχουσα στιγμή.

Οι συναρτήσεις του Web Service WMS1:
Παράμετροι Επιστρεφόμενη ΠεριγραφήΌνομα 

Συνάρτησης
InitiateWf

xmlSch,
int id

ExecWf

getStatus

τιμή
String

String

String

Αρχικοποιεί το ΣΔΡΕ με
Workflow το xmlsch και 
αναγνωριστικό το id. 
Επιστρέφει το xmlSch για 
επιβεβαίωση
Επιστρέφει την επόμενη
εργασία προς εκτέλεση 
Επιστρέφει την τρέχουσα 
κατάσταση του ΣΔΡΕ

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας των global μεταβλητών της Υπηρεσίας 
Ιστού. Κυριότερη είναι η xmlWf που χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του ΣΔΡΕ.

Οι μεταβλητές του WMS1:
Όνομα Τύπος Εμβέλεια Περιγραφή
Συνάρτησης
xmlwf string static Περιέχει την ΡΕ που θα εκτελεστεί

pointer in

id in

Δείκτης στην επόμενη προς εκτέλεση 
εργασία
Αναγνωριστικό του ΣΔΡΕ

Η Υπηρεσία WMS1 θα χρησιμοποιηθεί από το Βασικό ΣΔΡΕ που είναι και 
αυτό μια άλλη Υπηρεσία Ιστού. Το Βασικό ΣΔΡΕ θα αρχικοποιήσει τα 
συνεργαζόμενα, θα συντονίσει τη λειτουργία τους και θα συλλέξει τα κοινά 
δεδομένα τους.

[WebMethod]
public string ExecWf()

string ret; e; . . . .
int count; ' ‘ . ■ . · : :; e

StringReader sr = new StringReader(xmlwf);
XmlTextReader WfReader = new XmlTextReader(sr);

count = 0;ret = .w
while ( (WfReader. Read () ) && (count <pointer)) / /Bead : li tft v e task
{

if (WfReader.NodeType == XmlNodeType.Element)
{

if ((WfReader.LocalName.Equals("title")) && (count==pointer-l))
{

ret += " Department: " + WfReader.Readstring () +"\r\n"; 
WfReader.Read(); e

}
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}

if (WfReader.LocalName.Equals("task")) 
{

++count;

if (count==pointer)
{

ret += "No: " + WfReader.GetAttribute ("id"); 
ret += " - " + WfReader.Readstring(); 
++pointer eak;

if (ret==""l parentWMS.ExecWf(id);

return ret;

Σχήμα. Ο κώδικας της συνάρτησης ExecWfQ που υλοποιεί το Wf Engine
του WMS1

3.2.2 Το Βασικό ΣΔΡΕ

Παρόλο που τα Συνεργαζόμενα ΣΔΡΕ έχουν πανομοιότυπη δομή το Βασικό 
έχει διαφορετική. Περιέχει μια αναφορά (Web Reference) στη διεύθυνση καθώς 
και τις συναρτήσεις που διαθέτει (expose) το Συνεργαζόμενο ΣΔΡΕ. Με βάση την 
αναφορά αυτή επικοινωνεί μαζί του και αναθέτει σε αυτό το τμήμα της ΡΕ που το 
αφορά.

Στην αρχικοποίηση η συνάρτηση initializeWfQ διαβάζει το αρχείο με την ΡΕ 
για το παράδειγμα και διαχωρίζει τις ΡΕ που θα ανατεθούν σε διαφορετικά ΣΔΡΕ. 
Κατόπιν καλείται η ExecWf με παράμετρο id = 0, κλήση που καλεί το πρώτο ΣΔΡΕ. 
Όταν αυτό τελειώσει δηλώνει την ολοκλήρωση της ΡΕ καλώντας την ExecWf με το 
id του 1. Αυτή η κλήση αναθέτει στο 2° WMS το δικό του τμήμα της ΡΕ προς 
εκτέλεση. Όταν τελειώσει και το 3° WMS η συνολική Ροή Εργασιών έχει τελειώσει.

Παρακάτω δίνεται πίνακας με τις διαθέσιμες συναρτήσεις και τις περιγραφές
τους.

Οι συναρτήσεις του Web Service CWMS:
Όνομα Παράμετροι Επιστρεφόμενη Περιγραφή
Συνάρτησης τιμή
InitiateWf int id String Αρχικοποιεί το Βασικό ΣΔΡΕ 

ανακτώντας το ΡΕ από 
προκαθορισμένο αρχείο

ExecWf int id int Αναθέτει το επόμενο τμήμα 
της ΡΕ στο επόμενο ΣΔΡΕ. -1 
σε περίπτωση αποτυχίας

getStatus String Επιστρέφει την τρέχουσα 
κατάσταση

Τα διαφορετικά τμήματα της ΡΕ αποθηκεύονται σε έναν πίνακα String 
(xmlFragf]), ενώ υπάρχουν και web references για το κάθε Συνεργαζόμενο ΣΔΡΕ.

[WebMethod]
public string initiateWf(int id)

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος



Interworkflows 93

xmlFrag = new String[5J; 
wmslst = new wmsl.wmsli);

string xmlFileName = "C:/Inetpub/wwwroot/scheraata/ex.xml"; 
int xmlFragmentNumber;
StreamReader re = File.OpenText(xmlFileName); 

xmlFragmentNumber = 0;

string input = null; 
input = re.ReadLine();

while (input!=null)
<

xmlFrag [xmlFragmentNumber] = ■■•..■n:tain tail Fragment between

•while ((input!-null) && (input.LastIndexOf ("<assignToWms>")<0)) 
input = re.ReadLine();

while ((input!«null) && (input.LastlndexOf("</assignToWms>")<0)) 
{

xmlFrag[xmlFragmentNumber] += input.Trim() + "\n"; 
input = re.ReadLine();

)
xmlFrag[xmlFragmentNumber] += input + "\n";
++xmlFragmentNumber; nt

}
re.Close() ;

ExecWf(0); .

return xmlFrag[0];

Σχήμα. Ο κώδικας της συνάρτησης initializeWf() που αρχικοποιεί το 
Wf Engine του Βασικού ΣΔΡΕ (CWMS)

3.3 WMS Client

Για την χρήση των παραπάνω Web services απαιτείται ένα Client 
πρόγραμμα με το κατάλληλο interface που προσομοιώνει την χρήση των ΣΔΡΕ. Ο 
Client είναι ένα πρόγραμμα των Windows (Windows Application) γραμμένο σε 
C#.NET.

Το πρόγραμμα αυτό οπτικοποιεί τη λειτουργία και των τριών ΣΔΡΕ. 
Αποτελείται από τρία TextBoxes που αναπαριστούν την κονσόλα επικοινωνίας για 
το κάθε ΣΔΡΕ. Αρχικά, πατώντας το πλήκτρο Initialize Workflow το πρόγραμμα 
επικοινωνεί με το Βασικό ΣΔΡΕ και καλεί την initilizeWfQ που αρχικοποιεί τη ΡΕ. 
Στη συνέχεια το πρόγραμμα προσομοιώνοντας τους actors που εκτελούν τις 
εργασίες, επικοινωνεί με το 1° ΣΔΡΕ και ζητώντας του την πρώτη εργασία. Μετά 
την υποτιθέμενη διεκπεραίωσή της το ανακοινώνει στο ΣΔΡΕ και ζητεί την επόμενη 
(καλώντας της execWf()). Όταν όλη η ΡΕ που ενός ΣΔΡΕ τελειώσει τότε αυτό 
ανακοινώνει το πέρας της ΡΕ στο Βασικό ΣΔΡΕ. Το βασικό ΣΔΡΕ αναθέτει το 
επόμενο τμήμα εργασιών στο επόμενο ΣΔΡΕ (WMS 2) και η διαδικασία συνεχίζεται 
με τον ίδιο τρόπο.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιεί τον user agent που αναφέρεται στο Σχήμα 4. 
Παρακάτω φαίνεται ένα screenshot της εκτέλεσης του προγράμματος
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Inter Workflow Management System demo - Komtenllnos Papadopoutos MBA thesis -iPi x.i

WMS 1

Initialize WorkFlow

WMS 2 WMS 3

Department: Item collecting Department: Marketing
No: 10 - Search/Accept offers foi auction items No: 230 · Decide launching price
No: 20 - Evaluate items in terms of their authenti No: 240 - Evaluate place/time/duration of Auc
No: 30 - Predict possible profit to be gained from No: 250 - Arrange place reservation/payment
No: 40 - List out not eligible offers Department: Advertising

Department Archive No: 260 - Issue a press release/conference to
No: 50 - Register sellers' personal data to datab< No: 270 Search old customers/inform possibl
No: 60 - Evaluate seller's credibility Department Secretary
No: 70 - Register item's owner history No: 280 · Open Database for customers intere

Department: Legal No: 290 - Register participants
No: 80 - Ensure Legal ownership No: 300 · Arrange VIP participants' details
No: 90 - Investigate legality of poses sion/sell of Department Auction expedition
No: 100 - Retrieve certificate of authenticity No: 310 · Announce Auc tion launch

Department: Accounting No: 320 - Accept offers
No: 110 - Buy eligible offers No: 330 - Lock to best bidder
No: 120 - Issue a check to seller No: 340 · Receive Auction proceedings
No: 130 - Retrieve invoice Department Legal and Clearence
No: 140 - Pay taxes/VAT contract expenses No: 350 · Accept/Register objections
No: 150 - File/Store credentials No: 360 - Evaluate objections

Department Item caring No: 370 · E valuate legal issues
No: 160 - Find appropriate restoration service foi No: 380 - Accept/Decline objections
No: 170 - Send item for restoration/renewal No: 390 - Evaluate highest bidder's credibility

Department Marketing Department: Accounting
No: 180 - Search for similar items to combine sel No: 400 - Arrange way of payment
No: 190 - Issue a brochure for item No: 410 - Receive payment
No: 200 - Promote Items to Auction houses No: 420 - Issue invoice

Department Administration No: 430 - Transfer contracts/certificates of aw
No: 210 - Decide/Lock to specific Auction hous 
No: 220 - Negotiate/decide house's promotion

No: 440 - Transfer Authenticity certificate

zi
.li____________ _____________ 1<1................................... 1

Department: Preparation 
No: 450 - Arrange for time/place of transfer 
No 460 - Evaluate type/Send to appropriate c 
No: 470 · Package and care 

Department: Accounting 
No: 480 - Arrange insurance level/company 
No: 490 - Arrange insurance contract details 
No: 500 - Pay for insurance 

Department: Transfer 
No: 510 - Transfer item

3

.1

Σχήμα. To πρόγραμμα Client των ΣΔΡΕ του παραδείγματος

Παρατίθεται και το βασικό τμήμα του κώδικα που εκτελεί το βρόχο 
εκτέλεσης των εργασιών της ΡΕ.

retwmsl = " 
consoleNumber =0; 
wmsConsole = wmslConsole;

while (retwmsl!="" && consoleNumber<4)
{

retwmsl = wmsl.ExecWf();
wmsConsole.Text += retwmsl.Replace("\n","\r\n") + "\r\n";
wmsConsole.Refresh();
for (long j=0;j<10000000;j++);

if (retwmsl=="")
{

if (consoleNumber==0) wmsConsole = wms2Console;

else if (consoleNumber==l) wmsConsole = wms3Console;

retwmsl="
++consoleNumber;

Σχήμα. Η κλήση της ExecWfQ από το Client πρόγραμμα
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Παράρτημα: Κώδικας του Demo

wmsl.asmx.es

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Xml;
using System.10;

namespace wmsl

{

public class wmsl : System.Web.Services.WebService

{
cwfms.cwfms parentWMS;

static string xmlwf;

static int pointer;

static int id; 
t he Centra1RMS}

public wmsl()

{

InitializeComponent() ; 

parentWMS = new cwfms.cwfms();

}

#region Component Designer generated code 

private IContainer components = null;

private void InitializeComponent() 

'{
}

protected jverride void Dispose! bool disposing )

{

if(disposing && components != null)
{
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components.Dispose();

}
! :s .Dispose(disposing);

}

#endregion

Π WEB SER /ICE EXAMPLE
// The Hel odor Id(5 example e r vice rc r urns the st ring

Hello World
// To bull :i, uncomment the £■ >.] .owing lines then save and

build the pi t-i ~y
// To test this weir service, press Ft

/ / / / [ Web-Met hod
/ / public clr Lng HelloWorld()

{
return "Hello World";

[WebMethod]
publ ic stri ng initiateWf(string xmlsch, Int id) 
{

■ tialize prop
xmlwf = xmlsch; 
pointer = 1; 
wmsl.id = id;

return xmlwf;
}

[WebMethod]
public string ExecWf()
//Returns the next Task in the Workflow
{

//Scroll through the xml fragment to the point of
the next Task

/inert task is pointed by pointer (global static
Property)

str:ng ret;
int count; . the xml

fragment

StringReader sr = new StringReader(xmlwf); 
XmlTextReader WfReader = new XmlTextReader(sr);

until you reach

is one)

count = 0;ret = .
whi e ((WfReader.Read()) && (count<pointer)) //Read

he next task.
{

if (WfReader.NodeType == XmlNodeType.Element)

{

//Go out; the "Depar tment" (if there

if
((WfReader.LocalName.Equals("title")) && (count == pointer-1))

WfReader.Readstring() + "\r\n";
ret += Department: " +
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WfReader.Read(); //read the task

if (WfReader.LocalName.Equals("task" ) )

{
++count;

if (count==pointer)

{
ret += "No: " +

WfReader.GetAttribute("id");
ret += " - " +

WfReader.Readstring();
++pointer;break;

}

if (ret=="") parentWMS.ExecWf(id);

return ret; //.....■ r rue
}

[WebMethod]
pub1ic s t ring get S t at u s()

{
return "Current Status";

}

}
}
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cwfms.asmx.cs

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Xml;
using System.10;

namespace cwfms

{

public class cwfms : System.Web.Services.WebService 

*{
static st.i 1 ng[] xmlFrag; ■'·/:’ ■ ,

fragments
at at :: wmsl.wmsl wmslst; .

publ
{

}

#region Component Designer generated code 

private IContainer components = null;

c cwfms()

?b

InitializeComponent();

private void InitializeComponent()

protected override void Dispose( bool disposing )
{

if(disposing && components != null)
{

components.Dispose();

}
i as·' . Dispose (disposing) ;

}

lendregion
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Hello World
H e 1.1 o W o r 1. d {) e x amp 1 e

// To build, uncomment the 
build the project

/./ To test this web .service

ervice returns the string 

•1lowing lines then save and 

oress F5

// (WebMethodj
// pub lie striricf Ηe 11 *:>WorId \}

//
// r e i'. uj: r) ,fHello World”

[WebMethod]
public string getAvailableWfs()

f
re; . c "Auction";

}

[WebMethod]
pub 1 ic str i rig initiateWf (int id) 
~{

/ /1 n i t: i a 1 i ze Ac 1.1 οn s
xmlFrag = new String[5]; 
wins 1st = new wmsl.wmsl();

//Thisi is the XML file describing the Workflow
string xmlFileName =

"C:/Inetpub/wwwroot/schemata/ex.xml";
irat xmlFragmentNumber;
StreamReader re = File.OpenText(xmlFileName);

xmlFragmentNumber = 0; ;r: t, e 1?

//Read the XML file and break dcv-in to Workflows 
string input = null; 
input = re.ReadLine();

//Until the end of the file
while (input!=nu11)
{

xmlFrag[xmlFragmentNumber] = //Will
contain the xmlFragment between <assigntoWM3>. . . <\assignToWMS>

//Find the staring tag {<assignToWms>)
while ((input!=null) &&

(input.LastlndexOf("<assignToWms>")<0)) input = re.ReadLine();
/ /Un t: i 1 f: fie end ing t ag ( <\assignToWms>) 

append to xm 1 Frag ; χιη I Fragment Number j
wh i 1 e ( ( input! -riu 1.1 ) & &

(input.LastlndexOf("</assignToWms>")<0))
{

xmlFrag[xmlFragmentNumber] +=
input.Trim() + "\n";

input = re.ReadLine(); //read the next
line

}
xmlFrag[xmlFragmentNumber] += input + "\n"; 
++xmlFragmentNumber; oignToWMSt

re.Close();
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ExecWf (0) ; ..' , .. . ι oh ■
xmlFrag[ΰ]

return xmlFrag[0];
iridicat e sucoess

}

/ / / <suinmai
/// ExecWf Executes the next:: "task" of the central KMS which is 
/// to assign the next Workfiov? (or xml Fragment) to the next WHS
// / < / Surnn’S r y >

[WebMethod]
public int ExecWf(int id)

{
string ret="";
int returnValue=id; <

if ((id>=0) && (id<=2) && (xmlFrag[id].Length>10)) 
ret = wmslst.initiateWf(xmlFrag[id],id+1);

else returnValue = -1; //"-i" fn.i. 1.·.:· i

}

retu r returnValue;

at

}

[WebMethod]
public string getWfStatus(int id)

{
return "The Workflow with id:

state No: x";
}

}

"+id.ToString()+" is
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WMSCIient.Forml.es

using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data;

namesj WindowsApplicationl

{

public class Forml : System.Windows.Forms.Form

{
private System.Windows.Forms.Button buttonl;

5 System.Windows.Forms.TextBox wmslConsole; 
private System.Windows.Forms.TextBox wms2Console;
I'1 i. ival:e System. Windows . Forms. TextBox wms3Console; 
private System.Windows.Forms.Label labell; 
private System.Windows.Forms.Label label2; 
private System.Windows.Forms.Label label3;

private System.ComponentModel.Container components =
nu 11 ;

pub : Forml.O 
{

InitializeComponent();

Initial! zeComponerit

protected override void Dispose! bool disposing )
{

if( disposing )
{

if (components != null)

{
components.Dispose();

}
}
base.Dispose( disposing );

#region Windows Form Designer generated code
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private void InitializeComponent()
{

this . wmslConsole = nev;
System.Windows.Forms.TextBox();

this.buttonl = new System.Windows.Forms.Button(); 
t h i s. wra s 2 C on s ο 1 e = n e w 

System.Windows.Forms.TextBox();
this.wms3Console = new 

System.Windows.Forms.TextBox();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
this.Iabel2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
this.Iabel3 = new System.Windows.Forms.Label(); 
this.SuspendLayout();

this.wmslConsole.AcceptsReturn = true; 
this.wmslConsole.AcceptsTab = true; 
nh:: .-·. wmslConsole . AccessibleRole = 

System.Windows.Forms.AccessibleRole.Document;
this.wmslConsole.ImeMode =

System.Windows.Forms.ImeMode.NoControl ;
this.wmslConsole.Location = new 

System.Drawing.Point(16, 72);
this.wmslConsole.Multiline = true; 
thi3.wmslConsole.Name = "wmslConsole"; 
thi. wmslConsole. ScrollBars =

System.Windows.Forms.ScrollBars.Both;
this.wmslConsole.Size = new 

System.Drawing.Size(248, 432);
this.wmslConsole.Tablndex = 0;
this.wmslConsole.Text =
this:. wms IConsole . Wordwrap = false;

this.buttonl.Font = new
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((System.Byte)(161)));

this.buttonl.Location = new 
System.Drawing.Point(280, 16);

this.buttonl.Name = "buttonl";
this.buttonl.Size = new System.Drawing.Size(240,

23) ;
thic.buttonl.Tablndex = 1; 
this.buttonl.Text = "Initialize WorkFlow "; 
this.buttonl.Click += new 

System. EventHandler (tr. s .buttonl_Click) ;

this.wms2Console.Location = new 
System.Drawing.Point(280, 72);

this.wms2Console.Multiline = true; 
this.wms2Console.Name = "wms2Console"; 
this.wms2Console.ScrollBars =

System.Windows.Forms.ScrollBars.Both;
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thi :■. wms2Console . Size = new 
System.Drawing.Size(240, 432);

this.wms2Console.Tablndex = 2;
this.wms2Console.Text =
this·wms2Console.Wordwrap = false;

this.wms3Console.Location = new 
System.Drawing.Point(536, 72);

this.wms3Console.Multiline = true; 
this.wms3Console.Name = "wms3Console"; 
this.wms3Console.ScrollBars =

System.Windows.Forms.ScrollBars.Both;
this.wms3Console.Size = new 

System.Drawing.Size(240, 432);
this.wms3Console.Tablndex = 3;
this.wms3Console.Text =
thi. . wms3Console . Wordwrap = fa i. se ;

this.labell.BackColor =
System.Drawing.SystemColors.Window;

this.labell.BorderStyle =
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;

this.labell.Font = new
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((System.Byte)(161)));

this.labell.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
this.labell.Location = new System.Drawing.Point(88,

48) ;
this.labell.Name = "labell";
this.labell.Size = new System.Drawing.Size(88, 16); 
this.labell.Tablndex = 4; 
this.labell.Text = "WMS 1"; 
this.labell.TextAlign =

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;

this.Iabel2.BackColor =
System.Drawing.SystemColors.Window;

this.Iabel2.BorderStyle =
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;

this.Iabel2.Font = new
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((System.Byte)(161)));

this.Iabel2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
this.Iabel2.Location = new 

System.Drawing.Point(360, 48);
this.Iabel2.Name = "label2";
this.Iabel2.Size = new System.Drawing.Size(88, 16); 
thin .Iabel2.Tablndex = 5; 
this.Iabel2.Text = "WMS 2"; 
this.Iabel2.TextAlign =

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
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this.Iabel3.BackColor =
System.Drawing.SystemColors.Window;

this.Iabel3.BorderStyle =
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;

this.Iabel3.Font = new
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((System.Byte)(161)));

this.Iabel3.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
this.Iabel3.Location = new 

System.Drawing.Point(616, 48);
this.Iabel3.Name = "label3";
this.Iabel3.Size = new System.Drawing.Size(88, 16); 
this.Iabel3.Tablndex = 6; 
this.Iabel3.Text = "WMS 3"; 
this.Iabel3.TextAlign =

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter ;

13) ; 

517) ;

this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(784,

this.Controls.AddRange(new 
System.Windows.Forms.Control[] {

this.Iabel3,

this.Iabel2,

this.label1,

this.wms3Console,

this.wms2Console,

this.button1,

this.wmslConsole});
this.Name = "Forml"; 
this.StartPosition =

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
this.Text = "Inter-Workflow Management System demo 

- Konstantinos Papadopoulos MBA Thesis";
this.ResumeLayout(false);

}
tendregion

[STAThread]
s ta tic v oid Main()
{

Application. Run (; · /. Forml ()) ;

}
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private void buttonl_Click(object sender 
System.EventArgs e)

cwfmsService.cwfms cwms = new cwfmsService.cwfms(); 

wmslService.wmsl wmsl = new wmslService.wmsl(); 

string ret,retwmsl;
int consoleNumber; .· . t o

ret = cwms.initiateWf(1);

wmslConsole.Text = 
wms2Console.Text = 
wms3Console.Text =

retwmsl = " "; 
consoleNumber =0; 
wmsConsole = wmslConsole;

while (retwmsl!="" && consoleNumber<4)

{
retwmsl = wmsl.ExecWf();

write to
TextBox wmsConsole; soles

wmsConsole.Refresh();
for (long j=0;j<10000000;j++)

1 xtsoxi
if (retwmsl==___  If II

if (consoleNumber==0) wmsConsole
wms2Console;

if (consoleNumber==l) wmsConsole
wms3Console;

retwmsl=" "; 
++consoleNumber;
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