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Περίληψη 
Η ενσωμάτωση υπήρξε πάντα ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Το Service 

Oriented Architecture (SOA) υπόσχεται να απαλείψει αυτό το πρόβλημα με την 

εισαγωγή της αρχής της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική SOA για να λύσουν καθημερινά προβλήματα 

ενσωμάτωσης, καθιστώντας το με αυτόν τον τρόπο ως μια κυρίαρχη τεχνολογία.  

Η προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες αρχιτεκτονική (SOA) υποβοηθούμενη από 

τις τεχνολογίες όπως η XML, οι υπηρεσίες Ιστού, και το SOAP, κερδίζει έδαφος 

καθημερινά στο να καταστεί η δεσπόζουσα λύση στις επιχειρηματικές λειτουργίες. 

Ένα από τα βασικά πρότυπα που επιταχύνουν την υιοθέτηση του SOA είναι η 

γλώσσα εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών για τις υπηρεσίες Ιστού (BPEL). Η 

BPEL δημιουργήθηκε για να εξετάσει τις απαιτήσεις της σύνθεσης των υπηρεσιών 

Ιστού σε ένα προσανατολισμένο προς τις υπηρεσίες περιβάλλον. Προσφέρει στις 

επιχειρήσεις ένα νέο επίπεδο ευελιξίας στην ανάπτυξη των εφαρμογών σύμφωνα με 

το μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό τοπίο. Η BPEL επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

αυτοματοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους με την ενορχήστρωση των 

υπηρεσιών. Η επικοινωνία με τους εξωτερικούς προμηθευτές και τους συνεργάτες 

γίνεται μέσω των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες επαναχρησιμοποιούνται σε διαφορετικές 

εφαρμογές. 

Το XML, το SOAP, οι υπηρεσίες Ιστού, και η BPEL είναι βασικά αντικείμενα 

οποιασδήποτε εφαρμογής SOA. Στη παρούσα εργασία αναφερόμαστε στον τρόπο 

με τον οποίο αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

δημιοιυργηθεί μια απλή λύση SOA. Αναπτύσσουμε υπηρεσίες με τη βοήθεια της 

αρχιτεκτονικής SOA, των επιχειρησιακών διαδικασιών BPEL και της Java Enterprise 

Edition για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης εφαρμογής που παρουσιάζει τη 

δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης των επιχειρηματικών διαδικασιών 

αρχιτεκτονικής SOA με τη χρήση της γλώσσας BPEL και των υπηρεσιών Ιστού. 

Αναφερόμαστε στις βασικές έννοιες της σύνθεσης υπηρεσιών Ιστού με τη BPEL. 

Εξετάζουμε τις βασικές έννοιες της BPEL, περιγράφουμε πώς μπορούμε να 

καλέσουμε τις υπηρεσίες Ιστού σύγχρονα ή ασύγχρονα, και αναλύουμε το ρόλο της 

WSDL. 

Εξετάζουμε πως η Java ως πλατφόρμα ανάπτυξης για την αρχιτεκτονική SOA έχει 

ενισχύσει σημαντικά την ευκολία χρήσης των υπηρεσιών Ιστού, παρέχοντας τα 
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εργαλεία που οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται για να ενσωματώσουν τις 

εφαρμογές τους στο SOA. 

 

 

Abstract 
Integration has long been a problem for the enterprises. Service Oriented 

Architecture (SOA) promises to help alleviate this problem with the introduction of  

integration of services. Enterprises use SOA in order to resolve everyday problems of 

integration, making it this way as a predominant technology.  

Service Oriented Architecture assisted by technologies such as XML, Web services, 

and SOAP, is moving towards to becoming the de facto solution to business 

operations. One of the key standards that accelerate the adoption of SOA is 

Business Process Execution Language (BPEL). BPEL was created in order to 

examine the requirements of composition of web services in a service oriented 

environment. It offers to businesses a new level of flexibility in the development of 

applications depending on the changing operational landscape. BPEL allows the 

enterprises to automate their operational processes by orchestration of services. 

Communication with vendors and collaborators is done with services. The services 

are reused in different applications. 

XML, SOAP, Web Services, and BPEL are basic functional parts of any SOA 

application. In this dissertation we present a way that these technologies can be used 

in order to build a simple SOA solution. We develop services with the aid of SOA, 

BPEL operational processes and Java Enterprise Edition for the creation of an 

original application that presents the capability of creating  and managing SOA 

enterprise processes with the use of BPEL language and Web services. We describe 

the basic concepts of composition of Web services with BPEL. We examine the basic 

concepts of BPEL, we describe how to invoke Web services synchronously or 

asynchronously, and we discuss the role of WSDL. 

Finally, we examine how Java as a major development platform for SOA has 

strengthened considerably the usability of Web services, providing the tools that 

modern enterprises need in order to incorporate their applications into SOA. 
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1 Εισαγωγή 
 
Οι επιχειρηματικές εφαρμογές και τα συστήματα πληροφοριών αποτελούν σήμερα 

ένα σημαντικό ενεργητικό για τις επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται σ’ αυτά για την 

εκτέλεση των επιχειρηματικών λειτουργιών. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν 

να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων μέσω της αυτοματοποίησης 

των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ο στόχος σχεδόν κάθε επιχείρησης είναι οι 

εφαρμογές που χρησιμοποιεί να παρέχουν αναλυτική υποστήριξη για τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες. Τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να 

προσαρμόζονται στη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να 

υποστηρίζουν τις αλλαγές αυτές γρήγορα και αποτελεσματικά. Η πλειοψηφία των 

επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων είναι ετερογενής, περιέχοντας μια 

ποικιλία από διαφορετικά συστήματα, εφαρμογές, τεχνολογίες, και αρχιτεκτονικές. Η 

ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών είναι σημαντική, δεδομένου ότι μόνο τα 

ενσωματωμένα συστήματα πληροφοριών μπορούν να είναι αποδοτικά για μία 

επιχείρηση, και να παρέχουν ικανή υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, άμεση 

πρόσβαση στη πληροφορία, και αξιόπιστα στοιχεία μαζί με μειωμένο κόστος 

ανάπτυξης και συντήρησης του  λογισμικού.  

Αποδοτικότερη ανάπτυξη, σημαίνει δημιουργία μεγαλύτερης λειτουργικότητας σε 

λιγότερο χρόνο, με λιγότερο κόστος. Αυτό εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης των υπηρεσιών και της 

δυνατότητας σύνθεσης των εφαρμογών γρήγορα από αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό 

απαιτεί στη συνέχεια μια διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη υπηρεσιών και 

λύσεων από την προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. 

Οι υπεύθυνοι developers για την ανάπτυξη υπηρεσιών δεν μπορούν πλέον να 

δημιουργούν απομονωμένες υπηρεσίες, αλλά οι υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζουν 

στη γενική αρχιτεκτονική και να προσαρμόζονται στις επιχειρήσεις και στα 

πληροφοριακά πρότυπα. Εντούτοις, η αρχική έκδοση μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να 

αναμένεται να καλύψει τις απαιτήσεις όλων των πιθανών, μελλοντικών χρηστών. 

Πρέπει να υπάρχει μια ελεγχόμενη διαδικασία σχετικά με την αναβάθμιση και την 

εξυπηρέτηση των επιπλέον χρηστών. Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση των υπηρεσιών 

πρέπει να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο που να διατηρεί την ακεραιότητα της 

αρχιτεκτονικής και του σχεδίου, και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις συμβατότητας. 
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2 Η Υπόσχεση του SOA 
 

2.1 Η Έννοια της Επαναχρησιμοποίησης 

Η επανάσταση των αντικειμένων (objects)  στα τέλη της δεκαετίας του '80 

υποσχέθηκε μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγικότητα και μειώσεις του κόστους 

βασισμένη στην επαναχρησιμοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, η επαναχρησιμοποίηση δεν 

επετεύχθη πραγματικά, εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Αλλά, ο 

αντικειμενοστραφής προγραμματισμός αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για την 

ανάπτυξη σύνθετων συστημάτων λογισμικού και είναι το κύριο πρότυπο που 

υποστηρίζεται από τα εργαλεία ανάπτυξης. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μία 

ιστοσελίδα, βλέπουμε επαναχρησιμοποίηση αντικειμένου. Κατά συνέπεια, έχει 

υιοθετηθεί ευρέως παρά το γεγονός της μη επίτευξης της υπόσχεσης της 

επαναχρησιμοποίησης αντικειμένου. 

Τώρα, στη δεκαετία του 2000 επανήλθε η υπόσχεση της επαναχρησιμοποίησης με 

τις υπηρεσίες. Η πιο πρόσφατη αρχιτεκτονική σχεδιασμού στην εξέλιξη της 

επαναχρησιμοποίησης είναι η προσανατολισμένη στις υπηρεσίες αρχιτεκτονική 

(Service Oriented Architecture ή SOA). Οι κατασκευαστές προϊόντων κατασκευάζουν 

τα πάντα, από τις υποδομές ως τις εφαρμογές λογισμικού και τα  εργαλεία 

ανάπτυξης με στόχο να υποστηρίξουν την προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες 

προσέγγιση.  

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της προσανατολισμένης στις υπηρεσίες 

αρχιτεκτονικής και των προηγούμενων προσεγγίσεων, είναι ότι η εφαρμογή της 

αρχιτεκτονικής σχεδιασμού σε σύγκριση με το SOA ήταν στενά συνδεδεμένη στα 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα εκτέλεσης, και η επαναχρησιμοποίηση περιοριζόταν 

συνήθως μέσα στα όρια του τμήματος ΙΤ. Εντούτοις, με το SOA, για πρώτη φορά 

στην ιστορία, αυτός ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης έχει επεκταθεί πέρα από τα 

ετερογενή περιβάλλοντα εκτέλεσης, ξεπέρασε τα παραδοσιακά όρια του τμήματος ΙΤ, 

και έφθασε στους τελικούς χρήστες.  

2.2 Προϊόντα και υπηρεσίες 

Αρχικά, οι επιχειρήσεις εξαρτούνταν από τα παραδοσιακά μέσα για τις 

επιχειρησιακές συναλλαγές τους, συμπεριλαμβανομένων του μάρκετινγκ και της 

προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αν και οι παραδοσιακοί τρόποι 

διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών ήταν απλοί, οι καινοτόμοι και 
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δημιουργικοί τρόποι που ακολουθήθηκαν από πολλές επιχειρήσεις ήταν αρκετά 

ισχυροί να στηρίξουν την επιχείρηση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο κύκλος 

ζωής διακίνησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών περιελάμβανε τα εξής απλά 

βήματα: 

 

• Δημιουργία των προϊόντων ή των υπηρεσιών και τρόποι εμπορίας  

• Ανεύρεση των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους πελάτες  

• Διαπραγμάτευση μεταξύ προμηθευτών και πελατών 

• Πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών  

• Συντήρηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση του 

κύκλου ζωής 

 

Αν και τα προϊόντα έχουν υλική υπόσταση, η φύση των υπηρεσιών είναι κυρίως 

άυλη. Η τεχνική εκπαίδευση, η συντήρηση και διαφύλαξη, η εγκατάσταση εξοπλισμού 

(ή υλικού), η παράδοση των αγαθών, και ούτω καθεξής είναι μερικά από τα 

παραδείγματα «των υπηρεσιών». Οι υπηρεσίες παρέχονται και χρησιμοποιούνται ως 

μέρος της διαδικασίας ή της ροής εργασίας σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις. Ο όρος 

των υπηρεσιών ως μέρος της διαδικασίας της ροής εργασίας κερδίζει μεγαλύτερη 

σημασία. Η αύξηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στις βιομηχανίες εμφανίζεται 

να τροφοδοτεί την ανάγκη για την παράδοση υπηρεσιών σε μεγάλη έκταση. Οι 

υπηρεσίες ως επιχείρηση γίνονται μια ελκυστική πρόταση για πολλές επιχειρήσεις. Η 

αυξανόμενη σημασία της τεχνολογίας της πληροφορίας και η αυξημένη ζήτηση για τις 

υπηρεσίες, έχει αυξήσει την ζήτηση για επιχειρήσεις υπηρεσιών λογισμικού. ΟΙ 

software-driven υπηρεσίες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ευκολία 

παράδοσης των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.  

Όταν οι υπηρεσίες λογισμικού χρησιμοποιούνται για να παραδώσουν ή να 

χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες, υπάρχουν πρόσθετες συνέπειες, βασισμένες στη φύση 

και τη χρήση του λογισμικού. Μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί ένα σύστημα κεντρικού 

υπολογιστή mainframe μπορεί να απομονωθεί μέσα στο stand-alone περιβάλλον. Η 

παροχή υπηρεσιών σε ένα σύστημα  πελάτη/εξυπηρετητή μπορεί να υπάρξει 

οπουδήποτε μέσα σε ένα δίκτυο τοπικής περιοχής (LAN). Από την άλλη, η 

παράδοση μιας υπηρεσίας λογισμικού στο διαδίκτυο μπορεί να εμφανιστεί πέρα από 

το τοπικό LAN ή τα μεγαλύτερα περιβάλλοντα όπως το δίκτυο ευρείας περιοχής 

(WAN) ή το δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής (MAN). Καθώς η απαίτηση της παροχής 

υπηρεσιών λογισμικού αυξάνεται, η πολυπλοκότητα της παράδοσης των υπηρεσιών 

αυξάνεται επίσης.  
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Μία software-driven υπηρεσία μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία εξυπηρετητή (ένα 

πρόγραμμα που εκτελείται σε ένα σύστημα) που εκπληρώνει το αίτημα των πελατών 

με την εκτέλεση ενός καθορισμένου έργου στον εξυπηρετητή. Παραδείγματα 

περιλαμβάνουν εφαρμογές ανάκτησης της τιμής μετοχών, ή εφαρμογές που 

παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την κυκλοφορία στους 

αυτοκινητόδρομους. Μεταξύ άλλων, η διαδικασία του εξυπηρετητή περιλαμβάνει το 

λειτουργικό σύστημα, το εξυπηρετητή αρχείων, και άλλες σχετικές εφαρμογές.  

Ο πελάτης μπορεί να είναι ένας χρήστης ή μια εφαρμογή υπολογιστών. Οι 

εφαρμογές πελατών είναι δύο ειδών. Μια εφαρμογή εμφανίζει τις ερωτήσεις στον 

χρήστη και λαμβάνει input σε πραγματικό χρόνο. Τέτοιες εφαρμογές σχετίζονται 

συνήθως με τα γραφικά ενδιάμεσα (GUI), τα οποία σχεδιάζονται για να συλλέξουν τις 

εισαγωγές των χρηστών. Η άλλη εφαρμογή πελάτη έχει πρόσβαση αυτόματα και 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Αυτές 

είναι ολοκληρωμένες εφαρμογές και μπορούν να χειριστούν όλες τις πιθανές 

καταστάσεις. Τέτοιοι πελάτες βοηθούν στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας της 

ροής εργασίας. 

Όταν ο εξυπηρετητής λάβει το αίτημα από μια εφαρμογή πελάτη, το δέχεται, το 

αναλύει και παράγει μια κατάλληλη απάντηση που επικοινωνείται πίσω στον πελάτη. 

Το αίτημα και η απάντηση μεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή είναι σύγχρονα και 

χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο για την επικοινωνία. Αυτό είναι ανάλογο με δύο 

ανθρώπους που επικοινωνούν που χρησιμοποιούν μια κοινή γλώσσα. 

Η εμφάνιση Το World Wide Web και του Διαδικτύου, και η δημοτικότητα του 

πρωτοκόλλου μεταφοράς HTTP ως ένα ελαφρύ πρωτόκολλο επικοινωνίας, άλλαξαν 

το σενάριο υπηρεσιών λογισμικού σημαντικά. Ένας web browser μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως πελάτης στο intranet και στο Διαδίκτυο. Η διάδοση του Ιστού και 

του Διαδικτύου στον επιχειρηματικό χώρο και η αποδοχή του ως ένα κατάλληλο 

επιχειρησιακό μέσο από τις επιχειρήσεις παρείχε μια τεράστια ώθηση στο Διαδίκτυο, 

ενώ η αποδοχή του HTTP ως πρωτόκολλο επιχειρησιακών επικοινωνιών κέρδισε 

επίσης έδαφος. 

Η υπηρεσία που παραδίδεται από τον εξυπηρετητή στον πελάτη (browser) είναι σε 

HTML. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών μπορεί να είναι σε μια από τρεις μορφές: 

στατικές πληροφορίες, δυναμικά παραγμένες πληροφορίες, ή ένας συνδυασμός 

στατικών και δυναμικά παραγμένων πληροφοριών. Στις στατικές πληροφορίες το 

περιεχόμενο παραμένει το ίδιο, ενώ το δυναμικά παραγμένο περιεχόμενο παραδίδει 

τις πρόσφατα ενημερωμένες πληροφορίες. Οι επιχειρήσεις συνήθως απαιτούν ένα 

κατάλληλο μείγμα των δύο. 
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Οι καλά σχεδιασμένες βασισμένες σε SOA εφαρμογές μειώνουν το κόστος και την 

πολυπλοκότητα εφαρμογής των επιχειρησιακών διαδικασιών προς όλους τους 

συνδεδεμένους συνεργάτες όπως οι πελάτες, προμηθευτές, και άλλοι. Πριν από το 

πρότυπο SOA, πολλές επιχειρήσεις έβρισκαν αυτόν τον στόχο σχεδόν ανέφικτο, 

επειδή τα τεχνικά εμπόδια καταστούσαν δύσκολη την προσφορά μιας επιχειρησιακής 

διαδικασίας ως υπηρεσία που θα μπορούσε να διαμοιραστεί στην παγκόσμια 

κοινότητα των χρηστών της. Ο Ιστός έχει καταδείξει ότι η παγκόσμια πρόσβαση είναι 

όχι μόνο δυνατή, αλλά είναι και ένα γεγονός της επιχειρηματικής ζωής, και έχει 

αποδείξει ότι ένας συνδυασμός ανοικτών πρωτοκόλλων, εργαλείων, και υποδομών 

μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη αξία για τη επιχειρηματική κοινότητα. Το SOA 

επεκτείνει αυτήν την αξία για να καλύψει τη δημιουργία και τη διανομή των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, αξιοποιώντας τα πρωτόκολλα Ιστού, εργαλεία, και 

υποδομές για να επιτύχει αυτόν τον νέο στόχο. Η πρόκληση είναι να βρεθεί το σημείο 

ενορχήστρωσης των υπηρεσιών για τη φιλοξενία των επιχειρησιακών διαδικασιών 

που αλληλεπιδρούν με ετερογενείς υπηρεσίες και παρέχουν μια ενιαία και γρήγορη 

λύση στους πελάτες. 

2.3 Αρχιτεκτονική Λογισμικού 

Η αρχιτεκτονική λογισμικού είναι μια περιγραφή ενός συστήματος λογισμικού, από 

την άποψη των σημαντικών συστατικών της, των σχέσεών τους, και των 

πληροφοριών που περνούν μεταξύ τους. Στην ουσία, η αρχιτεκτονική είναι ένα 

σχέδιο για την οικοδόμηση συστημάτων που καλύπτουν τις καθορισμένα με 

σαφήνεια προϋποθέσεις και, κατ' επέκταση, τα συστήματα που κατέχουν τα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να καλύψουν εκείνες τις απαιτήσεις τώρα και 

στο μέλλον. 

Ένας θεμελιώδης σκοπός της αρχιτεκτονικής λογισμικού είναι να βοηθήσει στη 

διαχείριση της πολυπλοκότητας των συστημάτων λογισμικού και τις τροποποιήσεις 

στις οποίες υποβάλλονται τα συστήματα, σε απάντηση στις εξωτερικές αλλαγές στο 

επιχειρησιακό, τεχνικό και  οργανωτικό περιβάλλον. 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της αρχιτεκτονικής λογισμικού σε επιχειρηματικό 

επίπεδο. Ενώ οι περισσότεροι ορισμοί συμφωνούν ότι η αρχιτεκτονική λογισμικού 

περιγράφει τη σύνθεση των συστημάτων, διαφέρουν στον ορισμό του τι είναι ένα 

σύστημα και τι υπονοεί ο όρος «σύνθεση».  Ενώ η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

λογισμικού στρέφεται στην κατασκευή εφαρμογών λογισμικού, το SOA στρέφεται 

στην κατασκευή λύσεων σε ένα επιχειρησιακό ή οργανωτικό πλαίσιο, βασισμένο στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καταναλωτών με ανάγκες (συχνά επιχειρησιακές 

διαδικασίες) και των προμηθευτών με ικανότητες (υπηρεσίες). 
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2.4 Αρχιτεκτονικό Ύφος 

Το αρχιτεκτονικό ύφος είναι το λεξιλόγιο των εννοιών και των σχέσεων, και ένα 

σύνολο από περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν για 

να εκπληρώσουν τους στόχους υψηλού επιπέδου και να διαμορφώσουν μια ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική. Ένα αρχιτεκτονικό ύφος είναι μία οικογένεια αρχιτεκτονικών που έχουν 

κοινές αρχές και ιδιότητες. Με άλλα λόγια, ένα αρχιτεκτονικό ύφος περιλαμβάνει ένα 

καθορισμένο με σαφήνεια σύνολο προτύπων που αποτελούν έναν κοινό τρόπο για 

την αλληλεπίδραση των τμημάτων των επιχειρηματικών λύσεων. Παραδείγματος 

χάριν, θεωρούμε τις προσεγγίσεις client/server, 3-tier, n-tier, και την  ενσωμάτωση 

επιχειρηματικών εφαρμογών ως αρχιτεκτονικά ύφη. 

Το SOA είναι ένα αρχιτεκτονικό ύφος για την δημιουργία επιχειρηματικών λύσεων 

βασισμένων σε υπηρεσίες. Πιό συγκεκριμένα, το SOA ενδιαφέρεται για την 

ανεξάρτητη δημιουργία των υπηρεσιών που μπορούν να συνδυαστούν σε ουσιώδη, 

υψηλού επιπέδου επιχειρησιακές διαδικασίες και λύσεις μέσα στο πλαίσιο της 

επιχείρησης. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια υπηρεσία. Η πραγματική 

αξία του SOA συνίσταται στο οτι συνδυάζονται επαναχρησιμοποιήσιμες υπηρεσίες 

για να δημιουργήσουν ευέλικτες, και ευπροσάρμοστες, επιχειρησιακές διαδικασίες. Η 

επίτευξη αυτού του στόχου, είναι ευκολότερη  εάν μια οργάνωση δημιουργεί όλες τις 

υπηρεσίες, αλλά αυτή συνήθως δεν είναι η περίπτωση στις περισσότερες 

οργανώσεις. Έτσι, μέρος της αρχιτεκτονικής SOA,  είναι η ευθύνη για τη δημιουργία 

του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία και τη χρήση σύνθετων 

υπηρεσιών σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

Με άλλα λόγια, η αρχιτεκτονική επιτρέπει στις διαφορετικές οργανώσεις να 

εφαρμόσουν  ανεξάρτητα τις υπηρεσίες που εκπληρώνουν τις άμεσες ανάγκες τους, 

όμως μπορούν επίσης να συνδυαστούν σε υψηλότερου επιπέδου επιχειρησιακές 

διαδικασίες και επιχειρηματικές λύσεις. Αυτό απαιτεί οι υπηρεσίες: 

 

• Να έχουν παρόμοιο μέγεθος, μορφή, λειτουργία, και άλλα χαρακτηριστικά  

• Να συμμορφώνονται στα επιχειρηματικά πρότυπα  

• Να επικοινωνούν σε τεχνικό επίπεδο  

• Να επικοινωνούν σε σημειογραφικό επίπεδο  

• Να μην έχουν χάσματα και επικαλύψεις στις ευθύνες 
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2.5 Η Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών 

Η Αρχιτεκτονική με Βάση τις Υπηρεσίες (Service-Oriented Architecture ή SOA) είναι η 

πιο σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση σχετικά με την ενσωμάτωση, την ανάπτυξη, 

και τη συντήρηση των σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελεί μια 

συλλογή υπηρεσιών, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία αυτή 

μπορεί να περιλαμβάνει απλή μεταφορά δεδομένων, ή δύο ή περισσότερες 

υπηρεσίες που συντονίζουν κάποια δραστηριότητα. Για τη διασύνδεση των 

υπηρεσιών απαιτούνται κάποια μέσα. Μία υπηρεσία είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία 

καθορισμένη με σαφήνεια, και δεν εξαρτάται από το πλαίσιο ή την κατάσταση άλλων 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες είναι αυτές που συνδέουμε, χρησιμοποιώντας τις 

υπηρεσίες Ιστού. Η κάθε  υπηρεσία αποτελεί το άκρο μιας σύνδεσης. Επίσης, μια 

υπηρεσία έχει κάποιο υπολογιστικό σύστημα σαν υπόστρωμα, που υποστηρίζει την 

συγκεκριμένη σύνδεση. 

Στο SOA, οι εφαρμογές αποτελούνται από συστατικά, αποκαλούμενα υπηρεσίες, 

κάθε μία από τις οποίες εκτελεί ένα συγκεκριμένο στόχο ή μία λειτουργία (πχ. μία 

λειτουργία ελέγχου πίστωσης). Οι υπηρεσίες δημιουργούνται από την αρχή ή από 

τον τεμαχισμό παλαιότερων εφαρμογών και υπαρχουσών πληροφοριών. Χονδρικά, 

μια υπηρεσία είναι ένα κομμάτι λογισμικού που εφαρμόζει κάποια καλά καθορισμένη 

λειτουργία που μπορεί να καταναλωθεί από τους πελάτες (πχ. άλλες υπηρεσίες), 

άσχετα από την εφαρμογή ή το επιχειρησιακό πρότυπο. Οι υπηρεσίες επικοινωνούν 

μεταξύ τους με τη βοήθεια των ανταλλαγών μηνυμάτων. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα που παρέχονται από τη χρήση των υπηρεσιών 

περιστρέφονται γύρω από τη διαλειτουργικότητα, τη χαλαρή σύζευξη, την 

απομόνωση και τη συνθετικότητα. 

Διαλειτουργικότητα: στοχεύει στην παροχή συνεχών συνδέσεων μεταξύ των 

εφαρμογών λογισμικού. Οι υπηρεσίες επιτρέπουν στα προγράμματα που γράφονται 

σε διαφορετικές γλώσσες, που αναπτύσσονται πάνω σε διαφορετικές πλατφόρμες 

και χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 

ευνοώντας έτσι τη διαλειτουργικότητα. 

Χαλαρή σύζευξη: αναφέρεται στο βαθμό αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ των 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες εκθέτουν τις πλούσιες και με σαφήνεια καθορισμένες 

διεπαφές μηνυμάτων που τις επιτρέπουν να επικοινωνήσουν με άλλες υπηρεσίες 

μειώνοντας τις αμοιβαίες εξαρτήσεις. 

Απομόνωση: εξετάζει τη δυνατότητα να τροποποιηθούν οι υπηρεσίες χωρίς 

οποιοδήποτε αντίκτυπο στις άλλες υπηρεσίες που αλληλεπιδρούν μαζί τους. Οι 
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καταναλωτές υπηρεσιών αφαιρούνται από τις λεπτομέρειες της πραγματοποίησης 

και της θέσης των υπηρεσιών. 

Συνθετικότητα: εξετάζει το πρόβλημα τις προστιθεμένης αξίας στις υπηρεσίες μέσω 

απλούστερων υπηρεσιών με στόχο την επίτευξη νέας λειτουργικότητας. Οι υπηρεσίες 

μπορούν να συντεθούν εύκολα η μία με την άλλη προκειμένου να επιτευχθούν πιο 

σύνθετες διαδικασίες και πιο εξελιγμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Το SOA είναι ένα αρχιτεκτονικό ύφος για την δημιουργία εφαρμογών λογισμικού που 

χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαθέσιμες σε ένα δίκτυο όπως ο Ιστός. Προάγει τη χαλαρή 

σύζευξη μεταξύ των τμημάτων λογισμικού έτσι ώστε να μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Οι εφαρμογές SOA βασίζονται στις υπηρεσίες. Μια 

υπηρεσία είναι η εφαρμογή μιας καθορισμένης με σαφήνεια επιχειρησιακής 

λειτουργίας, και τέτοιες υπηρεσίες μπορούν έπειτα να καταναλωθούν από τους 

πελάτες σε διαφορετικές εφαρμογές ή επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Οι υπηρεσίες περιγράφονται σε μια τυποποιημένη γλώσσα καθορισμού, έχουν μια 

δημοσιευμένη διεπαφή, και επικοινωνούν μεταξύ τους ζητώντας την εκτέλεση των 

διαδικασιών τους προκειμένου να υποστηρίξουν συλλογικά ένα κοινό επιχειρησιακό 

στόχο ή μια διαδικασία. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα πρότυπα υπηρεσιών 

Ιστού, πχ.Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού WSDL (Web Service Definition 

Language), το Απλό Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικειμένου (SOAP), και UDDI, είναι 

οι δημοφιλέστεροι τύποι διαθέσιμων υπηρεσιών σήμερα. 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει μια Αρχιτεκτονική με Βάση Υπηρεσίες (SOA). 

Παρουσιάζει ένα καταναλωτή υπηρεσιών (δεξιά), που στέλνει ένα αίτημα σε έναν 

φορέα παροχής υπηρεσιών. Ο πάροχος επιστρέφει μία απάντηση στον καταναλωτή. 

Το αίτημα, και οι επόμενες απαντητικές συνδέσεις καθορίζονται με τέτοιο τρόπο που 

είναι κατανοητός στον καταναλωτή και στον πάροχο υπηρεσιών. Ένας πάροχος 

υπηρεσιών μπορεί επίσης να είναι και καταναλωτής. 

 

 
 

Σχήμα 2-1 Service Oriented Architecture 
 

Σε συμβατικές αρχιτεκτονικές πληροφορικής, οι δραστηριότητες επιχειρηματικών 

διαδικασιών, οι εφαρμογές και τα δεδομένα είναι συχνά "κλειδωμένα" σε ανεξάρτητες 
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και ασύμβατες μεταξύ τους δεξαμενές, οι οποίες είναι δαπανηρές στη συντήρηση 

τους και υποχρεώνουν τους χρήστες να περιηγούνται σε ξεχωριστά δίκτυα, 

εφαρμογές και βάσεις δεδομένων προκειμένου να εκτελέσουν συγκεκριμένες 

εργασίες. Σε μια Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (SOA), οι χρήστες 

δεν χρειάζεται πλέον να συνδέονται σε πολλά συστήματα, να αναζητούν σχετικά 

δεδομένα και να ενοποιούν τα αποτελέσματα μόvoι τους. Τα δεδομένα για τις 

δραστηριότητες επιχειρηματικών διαδικασιών προσφέρονται με τη μορφή μιας 

ενοποιημένης υπηρεσίας, μέσα από μία και μοναδική εφαρμογή, στην ίδια οθόνη, με 

τηv έναρξη της σύνδεσης. 

Η Service Oriented Architecture αποτελεί την πιο πρόσφατη αρχιτεκτονική 

προσέγγιση για την ολοκλήρωση, την ανάπτυξη, και τη συντήρηση των σύνθετων 

επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων. Το SOA δεν σχετίζεται άμεσα με 

κάποια τεχνολογία, αν και εφαρμόζεται συχνότερα με τις υπηρεσίες Ιστού. 

2.6 Ενσωμάτωση των Εφαρμογών και των Δεδομένων 

Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων εφαρμογών και των δεδομένων είναι ίσως η πιο 

περίπλοκη πρόκληση που απασχολεί τους οργανισμούς IT. Έχουν δαπανηθεί 

μεγάλα ποσά τις προηγούμενες δεκαετίες στην ενσωμάτωση επιχειρηματικών 

εφαρμογών (EAI). Πάρα πολύ συχνά, εύθραυστες και μη συντηρήσιμες λύσεις έχουν 

δημιουργηθεί από μία ποικιλία από διαφορετικές τεχνολογίες και πρωτόκολλα. 

To SOA υπόσχεται να απλοποιήσει την ενσωμάτωση, παρέχοντας καθολική 

συνδεσιμότητα στα υφιστάμενα συστήματα και δεδομένα. Αλλά, η τεχνολογία είναι 

μόνο ένα μέρος της λύσης. Αυτό που απαιτείται είναι μια γενική, επιχειρηματική, 

αρχιτεκτονική λύση. Δεν αρκεί πλέον να συνδέονται μεμονωμένες εφαρμογές άμεσα 

από σημείο σε σημείο, αλλά μάλλον, να παρέχονται υπηρεσίες οι οποίες συνδέουν 

τις μεμονωμένες εφαρμογές. 

Μία παρόμοια κατάσταση υπάρχει στην ολοκλήρωση των δεδομένων. Πολλά 

εκατομμύρια έχουν ξοδευτεί σε αποτυχημένα προγράμματα για να εφαρμοστεί ένα 

σφαιρικό πρότυπο επιχειρηματικών δεδομένων. Πάρα πολύ συχνά, οι εφαρμογές δεν 

μπορούσαν να μετασκευαστούν στο πρότυπο, το κόστος της αλλαγής ήταν πάρα 

πολύ υψηλό, ή οι εταιρικές μονάδες δεν αποδεχόντουσαν τις αλλαγές. Για να 

προσαρμοστούν οι υπηρεσίες σε μια επιχειρησιακή διαδικασία ή για να συντεθούν με 

έναν ουσιαστικό τρόπο, πρέπει να μοιραστούν ένα κοινό πρότυπο δεδομένων και 

σημειογραφία. Η διαφορά, όμως έγκειται στο οτι δεν είναι απαραίτητο να 

συμφωνήσουν σε κάθε ένα στοιχείο και πεδίο των δεδομένων. Πρέπει να 

συμφωνήσουν μόνο στο ποιά πρέπει να είναι τα κοινά, επιχειρησιακά δεδομένα. 
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Κατόπιν, κάθε εφαρμογή μπορεί να μεταφράσει μεταξύ της δικής της εσωτερικής 

έκδοσης των δεδομένων, και των κοινών επιχειρηματικών  δεδομένων. 

2.7 Η Σημασία της Σημειογραφίας στο SOA 

Η επίτευξη πραγματικής διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών μπορεί να είναι 

δυσκολότερη από ότι πιθανώς είχε αρχικά θεωρηθεί. Πολλά πρότυπα υπηρεσιών 

Ιστού περιστρέφονται γύρω από τους κανόνες της διευθυνσιοδότησης και σύζευξης 

των υπηρεσιών, και εστιάζουν στο σαφή καθορισμό των συντακτικών συμβάσεων για 

τις διεπαφές των υπηρεσιών. Η συντακτική διαλειτουργικότητα όμως, δεν είναι από 

μόνη της αρκετή. Για παράδειγμα, ας πάρουμε τα τηλεφωνικά συστήματα τα οποία 

είναι συντακτικά διαλειτουργικά παγκοσμίως. Ας υποθέσουμε πως κάποιος από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες καλεί κάποιον στο Μεξικό. Εντούτοις, επειδή τα δύο άκρα 

συνδέονται, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι τα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν ή να 

καταλάβουν το ένα το άλλο. Εάν ο καλών μιλά μόνο αγγλικά, και το πρόσωπο στην 

άλλη άκρη του τηλεφώνου μιλά ισπανικά, το γεγονός ότι συνδέονται δεν τους βοηθά 

να επικοινωνήσουν. Με τον ίδιο τρόπο, οι καταναλωτές υπηρεσιών και οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν την ίδια γλώσσα προκειμένου 

να επικοινωνούν αποτελεσματικά. 

Στις υπηρεσίες Ιστού, η Extensible Markup Language (XML) χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά των μηνυμάτων επειδή είναι ένα προσυμφωνημένο πρότυπο και 

επομένως ένας μηχανισμός διαλειτουργικότητας, αλλά η απλή γνώση οτι τα 

δεδομένα είναι σε XML δεν είναι αρκετή για την κατανόηση αυτών των δεδομένων. Η 

σημειογραφική διαλειτουργικότητα, επομένως, περιλαμβάνει την κατοχή μιας κοινής 

κατανόησης αυτών που τα δεδομένα πραγματικά εννοούν.  

Η σημειογραφική διαλειτουργικότητα είναι μια ουσιαστική πτυχή του SOA επειδή οι 

καταναλωτές υπηρεσιών και οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει να ανταλλάξουν 

πληροφορίες που κατανοούν και οι δύο, και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεδομένα που δεν είναι κατανοητά 

προφανώς δεν είναι χρήσιμα, και χωρίς σημειογραφία, τα στοιχεία θα αποτελούνταν 

απλά από σειρές άχρηστων μηδενικών και ένα,  χωρίς καμία έννοια. Χωρίς την 

κατανόηση της έννοιας των δεδομένων, οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 

υπηρεσιών θα μπορούσαν να παρερμηνεύσουν τα στοιχεία και να φέρουν τελικά 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην επιχείρηση.  

Υπάρχουν πολλά επίπεδα ωριμότητας για τη σημειογραφική διαλειτουργικότητα, από 

το πολύ απλό έως το πολύ σύνθετο. Σύμφωνα με το βιβλίο των Michael C. Daconta, 

Leo Obrst, και Kevin T. Smith, «The Semantic Web» τα δεδομένα στο χαμηλότερο 

επίπεδο διαλειτουργικότητας σχετίζονται μόνο με ορισμένες εφαρμογές, ενώ τα 
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δεδομένα σε υψηλότερο επίπεδο διαλειτουργικότητας μπορούν να είναι κατανοητά 

μεταξύ των εφαρμογών σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. Μπορούμε να 

εφαρμόσουμε αυτήν την έννοια στο SOA εξετάζοντας τρία επίπεδα ωριμότητας 

διαλειτουργικότητας: 

Project-specific interoperability - Το χαμηλότερο επίπεδο διαλειτουργικότητας 

περιλαμβάνει τη δημιουργία μορφών δεδομένων ειδικά για ένα συγκεκριμένο έργο 

SOA. 

Business domain-specific interoperability - Μία υψηλού επιπέδου 

διαλειτουργικότητα περιστρέφεται γύρω από την επαναχρησιμοποίηση των 

προτύπων δεδομένων μέσα σε ένα επιχειρησιακό τομέα.  Ένα παράδειγμα είναι οι 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα πρότυπα XML στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, των ασφαλειών, κ.λ.π. Καθώς οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη 

σημασία της σημειογραφικής διαλειτουργικότητας, πολλές κοινοπραξίες και οι 

βιομηχανίες έχουν συνεργαστεί στη δημιουργία τυποποιημένων σχημάτων 

δεδομένων, πρότυπα δεδομένων, και ταξονομίες σχετικά με τους τομείς τους. 

Επομένως, η χρησιμοποίηση τέτοιων προτύπων αποτελεί καλή πρακτική, καθώς 

παρόμοια προγράμματα μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με άλλα συστήματα 

στον ίδιο τομέα. 

Business domain-independent interoperability - Στο πιο υψηλό επίπεδο της 

διαλειτουργικότητας τα σχήματα δεδομένων χρησιμοποιούν πρότυπα από πολλούς 

επιχειρησιακούς τομείς. Σε αυτήν την προσέγγιση, τα μηνύματα υπηρεσιών μπορούν 

να περιλαμβάνουν στοιχεία σχημάτων από διάφορους επιχειρησιακούς τομείς, 

μπορούν να παραπέμπουν σε ταξονομικές κατηγορίες από διαφορετικούς τομείς, και 

τα στοιχεία των δεδομένων μπορούν να αναφέρονται σε στοιχεία μιας οντολογίας. Με 

τη χρησιμοποίηση των σημειογραφικών τεχνολογιών του Ιστού, υπηρεσίες και 

πελάτες από διαφορετικούς τομείς μπορούν να καταναλώνουν δεδομένα, και σε 

πολλές περιπτώσεις, μπορούν χρησιμοποιώντας τα βασισμένα σε κανόνες 

συστήματα, να καταλήξουν σε νέα γνώση από την ανάλυση των στοιχείων. 

Η σημειογραφία είναι σημαντική και υπαγορεύει τη διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων. Χωρίς τη σημειογραφία, η σύνδεση των δικτύων μεταξύ των 

καταναλωτών και των υπηρεσιών δεν σημαίνει τίποτα. Όσο ωριμότερη είναι μία 

εφαρμογή στην κλίμακα ωριμότητας, τόσο πιο εύκαμπτες και διαλειτουργικές είναι οι 

υπηρεσίες. 
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3 Υπηρεσίες Ιστού και SOA 
 
Η άφιξη των υπηρεσιών Ιστού αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της 

τεχνολογίας της πληροφορίας. Το Διαδίκτυο και το World Wide Web βοήθησαν στην 

ανάπτυξη της κατηγορίας των επιχειρήσεων B2C. Η ανάπτυξη των νέων προτύπων 

XML και των προηγμένων λεξιλογίων έχει επίσης βοηθήσει στην προώθηση της 

κατηγορίας B2B. Οι συναλλαγές μέσω του Ιστού έχουν γίνει ο κανόνας, και οι B2C 

και B2B  έχουν κερδίσει τεράστια ώθηση από την άφιξη του HTTP. Το SOA αποτελεί 

για τις επιχειρήσεις το νέο εργαλείο για να αντιμετωπίσουν και να επιζήσουν από τις 

επικείμενες επιχειρησιακές προκλήσεις. Η εφαρμογή του SOA με την χρήση των 

υπηρεσιών Ιστού φαίνεται να είναι ο καταλληλότερος τρόπος. 

Σε ένα υποθετικό B2B σενάριο, παραδείγματος χάριν, ένας πελάτης αγοράζει 

προϊόντα πληροφορικής από ένα κατάστημα on-line. Όταν ο πελάτης ολοκληρώνει 

την συναλλαγή, η επιχειρηματική εφαρμογή προκαλεί μια αλυσίδα από γεγονότα: 

 

• Χρέωση της πιστωτικής κάρτας 

• Ενημέρωση της λογιστικής εφαρμογής 

• Ενημέρωση του διανομέα εάν το επίπεδο αποθέματος έχει υπερβεί το κρίσιμο 

επίπεδο  

• Ενημέρωση των κατάλληλων βάσεων δεδομένων  

• Επαφή με την εφαρμογή του διανομέα  

• Ενημέρωση της υπηρεσίας courier για την έναρξη της αποστολής 

• Επικοινωνία με την courier για την κατάσταση αποστολής του δέματος  

• Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του κατασκευαστή 

• Ενημέρωση των εφαρμογών εγγύησης του κατασκευαστή 

 

Αυτή η αλυσίδα γεγονότων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά 

συστήματα, που ανήκουν σε διαφορετικές επιχειρησιακές οντότητες που θα 

μπορούσαν να βρίσκονται σε γεωγραφικά διαφορετικές θέσεις. Οι επιχειρησιακές 

σχέσεις μεταξύ αυτών των οντοτήτων θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές, να 

εκτείνονται από τον κατασκευαστή ως τον προμηθευτή από τον εμπορικό εταίρο ως 

το συνεργάτη, και ούτω καθεξής. Τα γεγονότα μπορούν να είναι διαδοχικά ή 

παράλληλα, και μπορούν να συμβούν με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι διαφορετικές εφαρμογές που ανήκουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις 

μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. 
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Το σενάριο αυτό είναι περίπλοκο. Η εφαρμογή του ίδιου πράγματος μπορεί να γίνει 

με έναν από τους εξής τρόπους: χειροκίνητα, ιδιόκτητα, ή με εφαρμογή SOA που 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιστού. Αν και η χειροκίνητη εφαρμογή είναι αργή, 

επιρρεπής σε λάθη, και μη κλιμακούμενη, η χρησιμοποίηση μιας ιδιόκτητης λύσης 

μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επιχείρηση λόγω της εξάρτησης 

από τον προμηθευτή. Επιπλέον, η λύση θα μπορούσε να είναι ακριβή, και μη 

επεκτάσιμη. Η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SOA με υπηρεσίες Ιστού σε τέτοιες 

καταστάσεις μπορεί όχι μόνο να επιτρέψει την ομαλή λειτουργία, αλλά και να παρέχει 

στην επιχείρηση και επεκτασιμότητα. 

Η ζήτηση για την εφαρμογή της Service Oriented Architecture που χρησιμοποιεί 

υπηρεσίες Ιστού χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως. 

Πρόσφατες έρευνες εμφανίζουν ένα αυξανόμενο ποσοστό υιοθέτησης των 

υπηρεσιών Ιστού σε διάφορες επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, η διαχείριση αλυσίδων 

εφοδιασμού (SCM), η διαχείριση σχέσης πελατών (CRM), η λιανική, ο τραπεζικός 

τομέας και οι οικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, οι φαρμακευτικές εταιρίες, οι 

ιατρικές υπηρεσίες, κ.λ.π έχουν τοποθετήσει το SOA στην κορυφή της ατζέντας τους.  

Σαφώς, το Διαδίκτυο και το World Wide Web παρείχαν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, 

ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.  Πριν από το Διαδίκτυο, οι 

επιχειρηματικές εφαρμογές που αναπτύσσοντανν ήταν στενάσυνδεδεμένεςνες και 

δεν ήταν σχεδιασμένες για φορητότητα ή διαλειτουργικότητα. Για τις B2B 

επιχειρήσεις, ήταν αναγκαίο οι συνεργάτες να χρησιμοποιούν ένα κοινό μέσο 

επικοινωνίας. Για επιτηχυμένες αυτοματοποιημένες επιχειρησιακές συναλλαγές 

μεταξύ των καταναλωτών και των συνεργατών, οι επιχειρηματικές εφαρμογές πρέπει 

να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει χαλαρή σύζευξη και 

διαλειτουργικότητα. Επιπλέον, η διάκριση και οι διαφορές μεταξύ του επιχειρησιακού 

καθορισμού της υπηρεσίας, και του καθορισμού ΙΤ της υπηρεσίας, έπρεπε να 

ελαχιστοποιηθεί. Αυτό οδήγησε στο SOA. 

Το SOA μπορεί να οριστεί ως η αρχιτεκτονική που επιτρέπει τη σύνδεση πόρων κατά 

παραγγελία. Στο SOA, οι πληροφορίες και οι πόροι τίθενται στην διάθεση όλων των 

συμμετεχόντων στην επιχείρηση ως ανεξάρτητες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες με 

έναν τυποποιημένο τρόπο. Οι ανεξάρτητες υπηρεσίες και η χαλαρή σύζευξη 

διαμορφώνουν τη βάση του SOA. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει πιο ευέλικτη 

σύζευξη των υπηρεσιών και των πόρων από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές 

αρχιτεκτονικές. Επειδή αυτό είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, των  

καταναλωτών, και των συνεργατών, οι επιχειρήσεις προτιμούν εφαρμογές 

βασισμένες στην αρχιτεκτονική SOA. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προσδιορίσουν τους πόρους και τις υπηρεσίες, να τις ομαδοποιήσουν σε μια 
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συλλογή υπηρεσιών, και να τις κάνουν διαθέσιμες προς τους συμμετέχοντες. 

Τεχνολογίες όπως η CORBA της OMG, η Java2 Enterprise Edition (J2EE) της Sun 

Microsystems, η .NET της Microsoft Corporation, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν επιχειρηματικές εφαρμογές βασισμένες σε SOA. 

3.1 Υπηρεσίες Ιστού 

Η υπόσχεση των υπηρεσιών Ιστού είναι να επιτρέψουν ένα κατανεμημένο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο οποιοσδήποτε αριθμός εφαρμογών, ή τμήματα 

εφαρμογών, μπορούν να επικοινωνήσουν αφανώς μεταξύ των οργανισμών με ένα 

τρόπο ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας. Αυτή η λειτουργικότητα δημιουργεί 

ετερογένεια στον κόσμο του κατανεμημένου computing. 

Μια υπηρεσία Ιστού είναι ένα τμήμα επιχειρησιακής λογικής, που βρίσκεται κάπου 

στο διαδίκτυο, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω των τυποποιημένων και βασισμένων 

στο Διαδίκτυο πρωτοκόλλων όπως το HTTP ή το SMTP. Η χρήση μιας υπηρεσίας 

Ιστού μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η είσοδος σε μία ιστοσελίδα, ή τόσο σύνθετη 

όσο η διευκόλυνση μιας επιχειρησιακής διαπραγμάτευσης μεταξύ οργανισμών. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον ορισμό, αρκετές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

τα τελευταία χρόνια – όπως win32, J2EE, CORBA, και CGI scripting - θα μπορούσαν 

να έχουν θεωρηθεί ως τεχνολογία υπηρεσιών Ιστού, χωρίς όμως να είναι. Η βασική 

διαφορά μεταξύ αυτών των τεχνολογιών και της νέας τεχνολογίας που 

χαρακτηρίζεται ως υπηρεσίες Ιστού είναι η τυποποίησή τους. Αυτή η νέα τεχνολογία 

είναι βασισμένη στην τυποποιημένη XML  και υποστηρίζεται παγκοσμίως από τις πιο 

σημαντικές εταιρίες τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των υπηρεσιών 

Ιστού βασισμένων σε XML που χρησιμοποιούν SOA, φαίνεται να είναι η καλύτερη 

πρόταση για οποιαδήποτε  επιχείρηση παρέχει ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες SOA. Η 

XML παρέχει ένα τρόπο εμφάνισης δεδομένων ανεξαρτήτως γλώσσας, και η 

παγκόσμια υποστήριξη εξασφαλίζει πως κάθε σημαντική νέα τεχνολογία λογισμικού 

θα περιλαμβάνει μια στρατηγική υπηρεσιών Ιστού. Εντούτοις, αυτό απαιτεί από 

όλους τους εμπλεκόμενους να παρουσιάσουν τα δεδομένα σε ένα προκαθορισμένο 

σχήμα XML κοινά αποδεκτό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η χρήση μη κοινά 

αποδεκτού σχήματος, μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή πλήρη διακοπή της 

συναλλαγής. 

3.2 Η Άφιξη των Υπηρεσιών Ιστού και SOA  

Οι εφαρμογές υπηρεσιών Ιστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εφαρμόσουν 

σύγχρονες ή ασύγχρονες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες Ιστού δεν αναφέρονται σε μια 

τεχνολογία, εφαρμογή, ή προδιαγραφή αλλά σε ένα συνδυασμό διάφορων 
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τεχνολογιών και προδιαγραφών βασισμένων σε XML. Αυτά είναι τα προηγμένα 

λεξιλόγια (ή πρότυπα) πάνω στη βασική XML. Τα τρία λεξιλόγια που θεωρούνται ως 

σημαντικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες Ιστού, είναι τα Simple Object Access 

Protocol  (SOAP), Web Services Description Language (WSDL), και  Universal 

Description, Discovery and Integration (UDDI).  

 

Σύμφωνα με την ομάδα Gartner, μια υπηρεσία Ιστού μπορεί να οριστεί ως 

 

...τα τμήματα λογισμικού που χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα από τις ακόλουθες 

τεχνολογίες - SOAP, WSDL, και UDDI - για την εκτέλεση κατανεμημένων 

υπολογισμών. Η χρήση οποιασδήποτε από τις βασικές τεχνολογίες - SOAP, WSDL, ή 

UDDI - αποτελεί μια υπηρεσία Ιστού. Η χρήση όλων δεν απαιτείται... 

 

Η χρήση των υπηρεσιών μέσω της διαδρομής των υπηρεσιών Ιστού περιλαμβάνει 

ουσιαστικά τρεις κατηγορίες φορέων. Είναι ο φορέας παροχής των υπηρεσιών, ο 

αιτών τις υπηρεσίες, και ο ενδιάμεσος. Προμηθευτής είναι κάποια επιχείρηση ικανή 

να δημιουργήσει και να παρέχει υπηρεσίες λογισμικού. Παρόμοια, ο αιτών είναι μία 

επιχείρηση ή εταιρία που επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Από την άλλη ο 

ενδιάμεσος είναι μια τοποθεσία, μια οντότητα, ή ένα σύστημα που βοηθά τον 

αιτούντα να ανακαλύψει τον προμηθευτή. 

 
First Generation Web Services 
Οι τρεις πυλώνες των υπηρεσιών Ιστού είναι το SOAP, WSDL, και UDDI. Αυτές οι 

τεχνολογίες είναι προηγμένα λεξιλόγια της XML και χρησιμοποιούν άλλα 

υποστηρικτικά λεξιλόγια της XML όπως το Namespace και XML Schema Definition 

(XSD). Κάθε ένα από αυτά τα λεξιλόγια υπηρεσιών Ιστού εξετάζει τις διαφορετικές 

πτυχές της ανταλλαγής επιχειρηματικών πληροφοριών κατά τρόπο διαλειτουργικό. 

 

SOAP. Αυτή η νέα τεχνολογία μηνυμάτων βασισμένη σε κείμενο, επιτρέπει στις 

εφαρμογές να ανταλλάσσουν πληροφορίες υπό μορφή μηνυμάτων. Τα μηνύματα 

μπορούν να ανταλλαγούν κατά τρόπο σύγχρονο ή ασύγχρονο. Το σχέδιο της δομής 

μηνυμάτων SOAP είναι τέτοιο που τα μηνύματα μπορούν να ανταλλαγούν μεταξύ 

των εφαρμογών μέσω της επίκλησης RPC ή μέσω των τεχνολογιών MOM. 

 

WSDL. Το WSDL επιτρέπει την περιγραφή της υπηρεσίας μέσω της χρήσης ενός 

συνόλου εξειδικευμένων στοιχείων XML. Η περιγραφή της υπηρεσίας περιλαμβάνει 

τους τύπους δεδομένων που ανταλλάσσονται (ανεξαρτήτως προγραμματιστικής  
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γλώσσας), το όνομα της υπηρεσίας, παραμέτρους που μεταφέρονται, το 

πρωτόκολλο μεταφορών που χρησιμοποιείται, κ.λ.π. Το WSDL επιτρέπει επίσης σε 

συναφείς υπηρεσίες να συγκεντρωθούν σε μια ακολουθία υπηρεσιών. 

 

UDDI. Το UDDI είναι μια προδιαγραφή και υπηρεσία που βοηθά τις επιχειρήσεις να 

παρέχουν μια πλατφόρμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αιτούντες των υπηρεσιών να 

μπορούν να αναζητήσουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών, να επικεντρωθούν 

στους κατάλληλους συνεργάτες, και να επιτρέψουν μια συμφωνημένη επιχειρησιακή 

αυτοματοποίηση. Το UDDI, όπως το WSDL, χρησιμοποιεί προηγμένα λεξιλόγια XML 

για τον καθορισμό των πληροφοριών για επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Σαν υπηρεσία, 

τα μητρώα UDDI επιτρέπουν στον αιτούντα υπηρεσιών να αποθηκεύσει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες των επιχειρήσεων και 

υπηρεσιών που είναι κατάλληλα ταξινομημένες σύμφωνα με τα βιομηχανικά 

πρότυπα. 

3.3 Τα Οφέλη και οι Προκλήσεις του SOA 

To SOA με τις υπηρεσίες Ιστού αποφέρουν μία πληθώρα πλεονεκτημάτων στις 

επιχειρήσεις. Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

σχετίζονται με το SOA είναι τα ακόλουθα: 

 

Πλεονεκτήματα 

• Γρήγορη ενσωμάτωση των επιχειρηματικών εφαρμογών  

• Αποδοτική επιχειρησιακή αυτοματοποίηση  

• Ενισχυμένη εταιρική ευκινησία  

• Μικρότερος χρόνος διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών  

• Μειωμένες δαπάνες ΙΤ  για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις  

• Βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών  

• Καλύτερη απόδοση της επένδυσης 

 

Προκλήσεις 

• Προσδιορισμός των αναγκών για SOA  

• Σημαντική επένδυση σε πόρους αρχιτεκτονικής σχεδίασης 

• Προσδιορισμός του σωστού είδους προτύπου διακυβέρνησης για την 

επιχείρηση  

• Συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας - κάποιες εφαρμογές δεν μπορούν να 

προσανατολιστούν προς τις υπηρεσίες 
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Η εφαρμογή των υπηρεσιών Ιστού έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι 

άλλων στρατηγικών. Προς το παρόν, υπάρχουν δύο κυρίαρχες λύσεις που βοηθούν 

στην εφαρμογή SOA μέσω των υπηρεσιών Ιστού: Οι τεχνολογίες της Microsoft .NET 

και οι τεχνολογίες της πλατφόρμας Java Enterprise Edition της Sun Microsystems. 

Η πλατφόρμα της Java Enterprise Edition (Java EE) είναι μια βελτίωση του 

περιβάλλοντος της Java στην πλευρά του εξυπηρετητή. Η J2EE, αντίθετα από τη 

Microsoft .NET, θα μπορούσε να αποκαλεστεί το de facto πρότυπο, και έχει οδηγήσει 

σε μια μεγάλη πρωτοβουλία της βιομηχανίας αποκαλούμενη ως Java Community 

Process (JCP). Οι συμμετέχοντες σε αυτή την κοινότητα περιλαμβάνουν τις κορυφαίες 

εταιρίες στον χάρτη τη βιομηχανίας της πληροφορίας όπως η IBM, Oracle, Nokia, 

BEA, κ.λ.π. Το πνεύμα της Java καθώς και άλλων σχετικών τεχνολογιών, όπως η 

Java EE, ήταν να απελευθερώσει τους πελάτες από την εξάρτηση προϊόντων και 

εργαλείων από τους προμηθευτές. 

3.4 SOAP  

Το SOAP είναι πρωτόκολλο μηνυμάτων βασισμένο στην XML. Αυτό το πρωτόκολλο 

είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι απλό και επεκτάσιμο. Επιτρέπει στις εφαρμογές να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον και με 

αποκεντρωμένο τρόπο. Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή αυτού του πρωτοκόλλου είναι ότι 

μπορεί να μεταφέρει στοιχεία στο δίκτυο, και καθορίζει ένα σύνολο κανόνων ώστε το 

σύστημα αποδέκτης να ξεκινήσει μια δράση απάντησης αφού έχει λάβει όλα τα 

δεδομένα.  

Το SOAP είναι σχεδιασμένο σαν ένα απλό, ελαφρύ, και ανεξάρτητο πρωτόκολλο 

μεταφοράς. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει ουσιαστικά τη μεταφορά του SOAP σε ένα 

άλλο πρωτόκολλο της επιλογής μας. Με την εμφάνιση και τη δημοτικότητα του 

Διαδικτύου και του World Wide Web, το HTTP έχει γίνει η επιλογή του SOAP ως 

συντελεστή μεταφοράς. Ένας από τους κύριους λόγους για τη δημοτικότητα του 

SOAP μέσω του HTTP είναι η ικανότητα του τελευταίου για κατανεμημένη ανταλλαγή 

δεδομένων μέσω του web. 

Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κατανεμημένης ανταλλαγής στοιχείων, η 

προδιαγραφή SOAP καθορίζει τέσσερις σημαντικές συμβάσεις. Είναι το message 

envelope, ένα σύνολο κανόνων κωδικοποίησης, remote procedure call (RPC), και 

binding (σύνδεση) με το υποκείμενο πρωτόκολλο μεταφοράς.  

 

Message Envelope 
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Ο φάκελος μηνυμάτων SOAP καθορίζει μια σύμβαση που περιγράφει το περιεχόμενο 

και τη συσκευασία του μηνύματος SOAP. Καθορίζει επίσης πώς να δρομολογηθεί και 

να επεξεργαστεί το μήνυμα SOAP ως τμήμα της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ δύο 

εφαρμογών. 

 

Κανόνες Κωδικοποίησης 

Οι κανόνες κωδικοποίησης παρέχουν μια σύμβαση χαρτογράφησης των 

πληροφοριών της εφαρμογής σε XML. Αυτοί οι κανόνες κωδικοποίησης βασίζονται 

σε ένα τυποποιημένο σχήμα XML, και υπό αυτήν τη μορφή, μοιάζουν με τους 

περισσότερους τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται από τις περισσότερες 

γνωστές γλώσσες προγραμματισμού. Επιπλέον, αυτοί οι κανόνες κωδικοποίησης 

επιβάλλουν κανονισμούς που βοηθούν στη δημιουργία κατάλληλα 

σχηματοποιημένων πληροφοριών. Μερικοί σημαντικοί κανονισμοί είναι : 

• Χρήση της σωστής σύμβασης SOAP Namespace από όλα τα στοιχεία και τις 

ιδιότητες που κωδικοποιούν το μήνυμα  

• Εξαίρεση της χρήσης των Document Type Definition (DTD) Processing 

Instructions (PI) και DTD ως τμήμα του μηνύματος  

• Χρήση του στοιχείου <Header> του μηνύματος SOAP μαζί με τις κατάλληλες 

ιδιότητες, κ.λ.π 

 
RPC Convention 

Οι Remote Procedure Calls (RPC) είναι ουσιαστικά οι κλήσεις αιτήματος - 

απάντησης. Όταν ένα αίτημα για το μήνυμα υποβάλλεται, μαζί με το αίτημα, τα 

δεδομένα  ορίζονται σε αλληλουχία και μεταφέρονται στην εφαρμογή. Παρόμοια, το 

μήνυμα που παραλαμβάνεται ως απάντηση από το σύστημα επαναφέρεται στην 

αρχική του μορφή και επεξεργάζεται. Η προδιαγραφή SOAP καθορίζει κανόνες για τη 

διεξαγωγή των RPCs. Το RPC καθορίζει πώς τα δεδομένα καθοδηγούνται μέσω της 

κλήσης αιτήματος και λαμβάνει το αποτέλεσμα μέσω της απόκρισης. 

 
Binding 

Σε γενικές γραμμές, ένα μήνυμα SOAP μπορεί να ανταλλαγεί μέσω οποιουδήποτε 

πρωτοκόλλου μεταφοράς, χωρίς να επηρεαστεί η δομή και το περιεχόμενο του 

μηνύματος. Όταν δημιουργείται ένα μήνυμα SOAP, η σύνδεση με το υποκείμενο 

πρωτόκολλο μεταφοράς πρέπει να υποδηλώνεται μέσα στο ίδιο το μήνυμα SOAP. 

Τα εργαλεία που παράγουν το μήνυμα SOAP φροντίζουν για τη σύνδεση του 

μηνύματος στο πρωτόκολλο μεταφοράς. Αν και το SOAP, από κατασκευής του, είναι 

ανεξάρτητο πρωτοκόλλου μεταφοράς, οι επιχειρηματικές εφαρμογές προτιμούν να 
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συνδέουν τα μηνύματα SOAP στο HTTP. Αυτό συμβαίνει επειδή το HTTP θεωρείται 

όλο και περισσότερο το de facto πρωτόκολλο μεταφοράς από τον επιχειρηματικό 

κόσμο. Εάν στο μέλλον εμφανιστεί στον ορίζοντα ένα καλύτερο πρωτόκολλο 

μεταφοράς, το  SOAP θα είναι έτοιμο  να μεταφερθεί και σε αυτό το νέο πρωτόκολλο.  

Στο SOAP, η δομή των μηνυμάτων δεν διαφέρει πολύ από αυτό του συμβατικού 

συστήματος μηνυμάτων. Αν και η δομή είναι σχεδόν ίδια, μερικές διαφορές είναι 

προφανείς. Το σχήμα 3-2 παρουσιάζει τη γενική δομή του SOAP που αποτελείται 

από το τμήμα κειμένου και το τμήμα χωρίς κείμενο. 

Σύμφωνα με την προδιαγραφή SOAP, υπάρχουν δύο μέρη στη δομή μηνυμάτων. Το 

πρώτο μέρος αναφέρεται ως το αρχικό MIME. Αυτό το τμήμα είναι τύπου text/xml, και 

το δεύτερο τμήμα αναφέρεται ως MIME attachments. Σε ένα μήνυμα SOAP, μπορεί 

να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθμός MIME attachments. Το κύριο μέρος του 

συστήματος μηνυμάτων SOAP είναι το text/xml τμήμα. Αυτό το τμήμα καθορίζει το 

στοιχείο <Envelope>. Αυτό το στοιχείο στεγάζει δύο άλλα σημαντικά στοιχεία: ένα 

<Header> και ένα <Body>. Σύμφωνα με την προδιαγραφή SOAP, έχουμε τους 

ακόλουθους κανόνες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3-2 Δομή SOAP 
 

• Σε ένα μήνυμα SOAP, τα στοιχεία <Envelope> και <Body> είναι υποχρεωτικά.  
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• Σε ένα μήνυμα SOAP, το στοιχείο <Header> μπορεί να είναι προαιρετικό.  

• Στην περίπτωση που <Header> και <Body> είναι παρόντα στο μήνυμα SOAP 

το  <Header> εμφανίζεται πρώτο μαζί με το περιεχόμενό του, και έπειτα 

εμφανίζεται το στοιχείο <Body>  και το περιεχόμενό του.  

• Τα στοιχεία <Header> και <Body> μπορούν να περιέχουν μια ή περισσότερες 

καταχωρήσεις.  

• Οι καταχωρήσεις μέσα στο <Header> καλούνται καταχωρήσεις Header.  

• Οι καταχωρήσεις στο <Body> καλούνται καταχωρήσεις Body. 

3.4.1 Το Στοιχείο <Envelope> 

Αυτό είναι ουσιαστικά η καρδιά στη δομή του μηνύματος SOAP και είναι ένα 

υποχρεωτικό στοιχείο σύμφωνα με την προδιαγραφή SOAP. Eνεργεί ως στοιχείο 

container για ολόκληρο το μήνυμα SOAP. Στο σχήμα 3-3 εμφανίζεται η εικόνα του 

στοιχείου <Envelope> και το περιεχόμενό του. Το στοιχείο <Envelope> κάνει εκτενή 

χρήση της σύμβασης Namespace. Το πρόθεμα SOAP-ENV σχετίζεται με το Uniform 

Resource Identifier (URI) http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope. 

 

 

 

Σχήμα 3-3 Το στοιχείο <Envelope> 
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3.4.2 Το Στοιχείο <Header> 

Οι καταχωρήσεις <Header> στο μήνυμα SOAP σχεδιάζονται για την παροχή 

υπηρεσιών στο ωφέλιμο φορτίο που μεταφέρεται από το στοιχείο <Body>. Με την 

εισαγωγή ενός στοιχείου <Header> και των καταχωρήσεων του, οι υπηρεσίες (για το 

ωφέλιμο φορτίο) διαχωρίζονται από το ωφέλιμο φορτίο. Παραδείγματος χάριν, όταν 

δεν απαιτείται καμία υπηρεσία για το ωφέλιμο φορτίο, δεν υπάρχει καμία απαίτηση 

για την εισαγωγή του στοιχείου <Header>. Εντούτοις, όταν το ωφέλιμο φορτίο απαιτεί 

μια ή περισσότερες υπηρεσίες, οι κατάλληλες καταχωρήσεις πρέπει να 

ενσωματωθούν στο στοιχείο <Header> για να παραδοθούν οι προοριζόμενες 

υπηρεσίες. 

Σε μια επιχειρηματική εφαρμογή, ένα ωφέλιμο φορτίο απαιτεί μια ή περισσότερες 

υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του μηνύματος. Μερικές από τις 

χαρακτηριστικές υπηρεσίες που οι καταχωρήσεις επικεφαλίδας μπορούν να 

παρέχουν είναι, συναλλαγή, επικύρωση, έγκριση, και ούτω καθεξής. Στο σχήμα 3-4, 

παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό στοιχείο <Header>. 

 

 

Σχήμα 3-4 Το στοιχείο <Header> 

3.4.3 Το Στοιχείο <Body> 

Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό στη δομή SOAP. Μεταφέρει το ωφέλιμο φορτίο 

του μηνύματος SOAP που θα υποβληθεί σε επεξεργασία. Το ωφέλιμο φορτίο είναι σε 

μορφή κειμένου, και μπορεί να είναι μια κλήση RPC που μεταφέρει ένα τιμολόγιο, μια 

εντολή αγοράς, ή ακόμη και ένα έγγραφο ή οποιοδήποτε μήνυμα XML. Το σχήμα 3-5 

παρουσιάζει έινα παράδειγμα ενός μηνύματος SOAP, το οποίο φέρει μια εντολή 
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αγοράς ως ωφέλιμο φορτίο. Όλες οι λεπτομέρειες της εντολής αγοράς είναι 

κωδικοποιημένες στο σώμα του μηνύματος: όνομα πελάτη, διεύθυνση αποστολής, 

διεύθυνση τιμολόγησης, περιγραφή των υλικών, σύνολο, φόρος, το συνολικό ποσό, 

και ούτω καθεξής. Τέτοια μηνύματα μπορούν να ανταλλαγούν μεταξύ δύο εμπορικών 

εταίρων, και τέτοιες ανταλλαγές αναφέρονται ως συνομιλητικές ανταλλαγές 

μηνυμάτων (Conversational Message Exchanges). 

 

 

Σχήμα 3-5 Το στοιχείο <Body> 
 

Η κωδικοποίηση SOAP είναι ένας τρόπος αντιπροσώπευσης των πληροφοριών έτσι 

ώστε το serialization και deserialization στις δύο άκρες της πορείας του μηνύματος 

SOAP να είναι συγχρονισμένες με τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται. Υπάρχουν 

δύο τύποι στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τμήμα του μηνύματος 

SOAP: Απλός τύπος και σύνθετος τύπος.  
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3.5 Απλή κωδικοποίηση τύπων 

Οι πληροφορίες απλού τύπου μπορούν να είναι είτε ένας ενσωματωμένος τύπος 

στοιχείων είτε ένας παραγόμενος τύπος στοιχείων. Ο ενσωματωμένος τύπος 

στοιχείων στην κωδικοποίηση SOAP είναι ένας τύπος στοιχείων που καθορίζεται 

από το σχήμα XML, ενώ ο παραγόμενος τύπος στοιχείων είναι ένας τύπος στοιχείων 

που προέρχεται από τους απλούς τύπους. Κάποιοι από τους ενσωματωμένους 

τύπους στοιχείων είναι οι  int, float, string κ.λ.π. 

3.6 Σύνθετη κωδικοποίηση τύπων 

Το Struct ή Array αναφέρονται ως σύνθετοι τύποι στοιχείων στην κωδικοποίηση 

SOAP. Ο τύπος Struct μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό 

απλών και παραγόμενων τύπων. Στο παράδειγμα του επόμενου πίνακα, οι απλοί 

τύποι είναι string, int και float. Οι παραγόμενοι τύποι είναι <name>, <age>, <salary>, 

και <address>. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους τύπους στοιχείων, κατασκευάζουμε 

τον  σύνθετο τύπο στοιχείων, <employeeInfo>. 

 

Πίνακας 3-1. Σύνθετοι τύποι 

 
 

Αν και οποιοδήποτε πρωτόκολλο μεταφοράς μπορεί να επιλεγεί για την αποστολή 

μηνυμάτων SOAP, το HTTP έχει υιοθετηθεί ως το κυρίαρχο πρωτόκολλο για τη 

μεταφορά SOAP. Παρ’ όλα αυτά, η μεταφορά μηνυμάτων SOAP μέσω άλλων 

πρωτοκόλλων μεταφοράς όπως το SMTP, και FTP, δεν είναι ασυνήθιστη σε πολλά 

επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 

3.7 WSDL 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η υιοθέτηση του σχήματος SOAP επέφερε την ανάγκη να 

περιγραφούν οι λειτουργικές πληροφορίες με έναν εξίσου δομημένο τρόπο. Η WSDL 
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δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτήν την ανάγκη. Η Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών 

Ιστού (Web Services Description Language - WSDL) αντιπροσωπεύει μια σύμβαση 

μεταξύ του αιτούντος των υπηρεσιών και του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιτρέπει 

να τυποποιηθούν τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών σύμφωνα με ένα σχήμα πολύ 

παρόμοιο με έναν τυπικό καθορισμό προγραμματιστικών διεπαφών (API). Η WSDL 

είναι μια γλώσσα βασισμένη σε XML, ικανή να καθορίσει τα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών σε μορφή κειμένου. Το πρώτο στοιχείο που περιλαμβάνει μια 

προδιαγραφή WSDL είναι το service, το οποίο προσδιορίζει ένα σύνολο υπηρεσιών, 

που η κάθε μία καθορίζεται από ένα port (θύρα). Να σημειωθεί ότι ένα “port” 

αντιπροσωπεύει μόνο τη φυσική διεύθυνση όπου λειτουργεί η υπηρεσία και τα 

πρωτόκολλα που πρέπει ο χρήστης να υιοθετήσει για να επικοινωνήσει μαζί της, 

χωρίς την περιγραφή των παρεχόμενων λειτουργιών. Αυτή η πτυχή καθορίζεται από 

το portType, άμεσα συνδεδεμένο με το port, το οποίο είναι αρμόδιο για τον 

καθορισμό των διαθέσιμων διαδικασιών. Ως εκ τούτου, το portType καθορίζει τι κάνει 

η υπηρεσία, ενώ το port  καθορίζει πού είναι η υπηρεσία.  

Το στοιχείο σύνδεσης (binding element) είναι αρμόδιο για τον καθορισμό αυτής της 

ειδίκευσης με τη χαρτογράφηση των διαδικασιών που καθορίζονται από το portType 

σε ένα port, σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο όπως το SOAP, το HTTP, ή το SMTP. Πιο 

λεπτομερώς, ένα portType αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών που 

απεικονίζουν τις λειτουργίες (operations) χαρακτηρίζοντας την υπηρεσία διαθέσιμη 

στο χρήστη. Μια λειτουργία πρέπει να παραπέμπει σε ένα από τα τέσσερα ακόλουθα 

προκαθορισμένα σχέδια: 

 

• Μονόδρομη λειτουργία (One-way): η λειτουργία αποτελείται από ένα μόνο   

εισερχόμενο μήνυμα για την υπηρεσία.  

• Λειτουργία αίτησης-απόκρισης (Request-response): κατόπιν μιας αίτησης 

από τον πελάτη, η υπηρεσία απαντά.  

• Λειτουργία παράκλησης-απόκρισης (Solicit-response): η υπηρεσία ξεκινά την 

επικοινωνία και περιμένει μια απάντηση από τον πελάτη.  

• Λειτουργία ειδοποίησης (Notification): η λειτουργία αποτελείται από ένα 

μοναδικό εξερχόμενο μήνυμα από την υπηρεσία. 

 

Ανεξάρτητα από τον τύπο, η αλληλεπίδραση αποτελείται από ένα σύνολο μηνυμάτων 

που καθορίζονται σε WSDL με την ετικέτα μηνύματος να διευκρινίζει το σχήμα του 

μηνύματος. Κάθε μήνυμα αποτελείται από ένα σύνολο τμημάτων που αναφέρονται 

στους τύπους δεδομένων. Ένας τύπος μπορεί να είναι προκαθορισμένος τύπος XML 

(πχ.nt, string), ή ένας ειδικός τύπος που έχει οριστεί στο τμήμα “type” της 
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προδιαγραφής WSDL. Στη σχέση μεταξύ των port και portType μέσα στη WSDL, το 

ίδιο portType και επομένως η υπηρεσία, μπορεί να προσεγγιστεί μέσω διαφορετικών 

πρωτοκόλλων, ανάλογα με τη σύνδεση (binding) που έχει καθοριστεί. Τα τέσσερα 

σχέδια επικοινωνίας επιτρέπουν τον καθορισμό ασύγχρονων και σύγχρονων 

υπηρεσιών. Στη πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται μόνο τύπου one-way και 

notification σχέδια, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η επικοινωνία πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τα request-response  και solicit-response σχέδια. 

Όλα όσα καθορίζονται μέσα σε ένα αρχείο WSDL είναι αφηρημένα: είναι ακριβώς ο 

καθορισμός των παραμέτρων και των περιορισμών για το πώς η επικοινωνία πρέπει 

να επιτευχθεί στο χρόνο εκτέλεσης. Η εφαρμογή υπηρεσιών Ιστού πρέπει να 

υπακούει στις οδηγίες που καθορίζονται στο αρχείο WSDL αλλά έχει και κάποια 

ευελιξία. Η WSDL παρέχει επίσης τη δυνατότητα να καθοριστεί μια σύνδεση που 

συνδέει ένα αφηρημένο σύνολο ορισμών μηνυμάτων με ένα συγκεκριμένο σχήμα 

πρωτοκόλλου ή δεδομένων. Μια επέκταση σύνδεσης είναι ένας τύπος σύνδεσης που 

καθορίζεται για ένα κύριο πρωτόκολλο. Η WSDL καθορίζει επεκτάσεις σύνδεσης για 

το SOAP, το HTTP GET, HTTP POST, και MIME. 

3.7.1 Η Δομή WSDL 

Ένας πλήρης καθορισμός της WSDL περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

την επίκληση μιας υπηρεσίας Ιστού. Οι προγραμματιστές που θέλουν να 

διευκολύνουν τους άλλους να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες τους πρέπει να 

καταστήσουν διαθέσιμους τους ορισμούς WSDL. 

Δεδομένου ότι WSDL είναι μια αναγνώσιμη από μηχανή γλώσσα, μπορούν να 

δημιουργηθούν εύκολα τα εργαλεία και η υποδομή γύρω από αυτή. Σήμερα οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ορισμούς 

WSDL για να παραγάγουν κώδικα που ξέρει ακριβώς πώς να αλληλεπιδράσει με την 

υπηρεσία Ιστού που περιγράφει. Αυτός ο τύπος παραγωγής κώδικα κρύβει τις 

κουραστικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην αποστολή και τη λήψη των 

μηνυμάτων SOAP μέσω διαφορετικών πρωτοκόλλων και καθιστά τις υπηρεσίες 

Ιστού προσιτές στο ευρύ κοινό. 

Ένας καθορισμός WSDL είναι ένα έγγραφο XML με ένα στοιχείο καθορισμού ρίζας 

από το http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/namespace. Ολόκληρο το σχήμα WSDL 

είναι διαθέσιμο στο http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/. Το στοιχείο ορισμών μπορεί 

να περιλαμβάνει διάφορα άλλα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των types, message, 

portType, binding, και service, τα οποία προέρχονται από το 

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/namespace. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη βασική 

δομή ενός καθορισμού WSDL: 
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<!-- WSDL definition structure --> 
<definitions  
    name="MathService" 
targetNamespace="http://example.org/math/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
> 
 
   <!-- abstract definitions --> 
    <types> ... 
    <message> ... 
   <portType> ... 
 
   <!-- concrete definitions --> 
   <binding> ... 
   <service> ... 
</definition> 

 

Σχήμα 3-6 Βασική δομή WSDL 
 

Για τον καθορισμό της WSDL, πρέπει να καθορίζεται ένα namespace ακριβώς όπως 

για έναν καθορισμό των σχημάτων XML. Οτιδήποτε ονομάζεται στον καθορισμό 

WSDL (όπως ένα μήνυμα, portType, binding, κλπ.) αυτόματα γίνεται μέρος του 

namespace του WSDL που καθορίζεται από τις ιδιότητες targetNamespace. Ως εκ 

τούτου, όταν παραπέμπετε με το όνομα στο αρχείο WSDL, πρέπει να θυμηθείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο όνομα. 

Τα πρώτα τρία στοιχεία (<types>, <messages>, και <portType>) είναι όλα 

αφηρημένοι ορισμοί της διεπαφής υπηρεσιών Ιστού. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν την 

προγραμματική διεπαφή με την οποία διασυνδεόμαστε στον κώδικά μας. Τα 

τελευταία δύο στοιχεία (<binding> και <service>) περιγράφουν τις συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες για το πώς οι αφηρημένες διεπαφές συνδέονται στα μηνύματα. Αυτές οι 

λεπτομέρειες αντιμετωπίζονται από την υποκείμενη υποδομή, και όχι από τον κώδικα 

της εφαρμογής.  

3.7.2 Types 

Το στοιχείο types περιλαμβάνει τους ορισμούς τύπων στοιχείων σχετικά με τα 

μηνύματα ανταλλαγής. Για μέγιστη διαλειτουργικότητα και ουδετερότητα 

πλατφόρμας, η WSDL προτιμά τη χρήση του XSD ως κανονικό σύστημα τύπων, και 

την μεταχειρίζεται ως εγγενές σύστημα τύπων.  

Το σύστημα τύπων XSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τους τύπους σε 

ένα μήνυμα, ανεξάρτητα από εάν το προκύπτον σχήμα είναι πραγματικά XML, ή εάν 

το προκύπτον σχήμα XSD επικυρώνει το συγκεκριμένο σχήμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον εάν υπάρξουν πολλαπλές συνδέσεις για το ίδιο μήνυμα, ή εάν υπάρχει 
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μόνο μια σύνδεση, αλλά αυτός ο  τύπος σύνδεσης δεν έχει ήδη ένα σύστημα τύπων 

ευρείας χρήσης.  

Εντούτοις, δεδομένου ότι είναι μη λογικό να περιμένει κανείς οτι μία ενιαία 

γραμματική συστημάτων τύπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει όλους 

τους αφηρημένους τύπους, η WSDL επιτρέπει συστήματα τύπων να προστεθούν 

μέσω των επεκτάσιμων στοιχείων. Ένα επεκτάσιμο στοιχείο μπορεί να εμφανιστεί 

κάτω από το στοιχείο “types” να προσδιορίζει το σύστημα καθορισμού τύπων που 

χρησιμοποιείται, και να παρέχει ένα στοιχείο XML container για τους ορισμούς 

τύπων. Ο ρόλος αυτού του στοιχείου μπορεί να συγκριθεί με αυτόν του στοιχείου 

σχημάτων της γλώσσας XML.  

 

<definitions .... > 
 
    <types> 
        <xsd:schema .... />* 
    </types> 
 
</definitions> 

 

3.7.3 Messages 

Το στοιχείο messages αποτελείται από ένα ή περισσότερα λογικά μέρη. Κάθε μέρος 

συνδέεται με έναν τύπο από κάποιο σύστημα τύπων που χρησιμοποιεί μια ιδιότητα 

message-typing. Το σύνολο των ιδιοτήτων message-typing είναι επεκτάσιμο. Η 

WSDL καθορίζει διάφορες τέτοιες ιδιότητες για χρήση με XSD:  

 

• element. Αναφέρεται σε ένα στοιχείο XSD που χρησιμοποιεί ένα QName.  

• type. Αναφέρεται σε ένα XSD simpleType ή complexType που χρησιμοποιεί 

ένα QName.  

 

Άλλες message-typing ιδιότητες μπορούν να καθοριστούν εφ' όσον χρησιμοποιούν 

ένα namespace διαφορετικό από του WSDL. Τα συνδετικά στοιχεία επέκτασης 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις ιδιότητες message-typing. Η σύνταξη για 

τον καθορισμό ενός μηνύματος είναι η ακόλουθη. 

 

<definitions .... > 
 
    <message name="nmtoken"> * 
        <part name="nmtoken" element="qname"? type="qname"?/> * 
    </message> 
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</definitions> 

 

Η ιδιότητα message name παρέχει ένα μοναδικό όνομα μεταξύ όλων των μηνυμάτων 

που καθορίζονται μέσα στο έγγραφο WSDL. Η ιδιότητα part name παρέχει ένα 

μοναδικό όνομα μεταξύ όλων των μερών του μηνύματος.  

3.7.3.1 Αφαιρετικός (Abstract) Καθορισμός και Συγκεκριμένος (Concrete) 
Καθορισμός Μηνυμάτων 

Οι ορισμοί μηνυμάτων θεωρούνται πάντα ένας αφηρημένος καθορισμός του 

περιεχομένου των μηνυμάτων. Μια σύνδεση μηνυμάτων περιγράφει πώς το 

αφηρημένο περιεχόμενο χαρτογραφείται σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Εντούτοις, σε 

μερικές περιπτώσεις, ο αφαιρετικός καθορισμός μπορεί να ταιριάξει με τη 

συγκεκριμένη αντιπροσώπευση σε μεγάλο βαθμό για μια ή περισσότερες συνδέσεις, 

έτσι αυτές οι συνδέσεις θα παράσχουν ελάχιστες ή καμία πληροφορίες 

χαρτογράφησης. Εντούτοις, μια άλλη σύνδεση του ίδιου καθορισμού μηνυμάτων 

μπορεί να απαιτήσει εκτενείς πληροφορίες χαρτογράφησης. Για αυτόν τον λόγο, 

κάποιος μπορεί να καθορίσει πόσο αφηρημένο είναι το μήνυμα πραγματικά μόνο 

μετά την επιθεώρηση της σύνδεσης. 

3.7.4 Port Types  

Ένα port type είναι ένα καθορισμένο σύνολο αφηρημένων διαδικασιών και των 

σχετικών αφηρημένων μηνυμάτων. 

 

<wsdl:definitions .... > 
 
    <wsdl:portType name="nmtoken"> 
        <wsdl:operation name="nmtoken" .... /> * 
    </wsdl:portType> 
 
</wsdl:definitions> 

 

Η ιδιότητα “name” του  port type  παρέχει ένα μοναδικό όνομα μεταξύ όλων των port 

types που καθορίζονται μέσα σ’ένα έγγραφο WSDL. Μια λειτουργία παίρνει το όνομα 

της μέσω της ιδιότητας name. Όπως προαναφέρθηκε, η WSDL έχει τέσσερις βασικές 

έννοιες μετάδοσης που ένα τελικό σημείο (endpoint) μπορεί να υποστηρίξει:  

 

• One-way. Το τελικό σημείο λαμβάνει ένα μήνυμα.  

• Request-response. Το τελικό σημείο λαμβάνει ένα μήνυμα, και στέλνει ένα 

συσχετισμένο μήνυμα. 
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• Solicit-response. Το τελικό σημείο στέλνει ένα μήνυμα, και λαμβάνει ένα 

συσχετισμένο μήνυμα.  

• Notification. Το τελικό σημείο αποστέλλει ένα μήνυμα.  

3.7.5 Bindings 

Μια σύνδεση καθορίζει τις λεπτομέρειες του σχήματος και πρωτοκόλλου των 

μηνυμάτων για τις διαδικασίες και τα μηνύματα που καθορίζονται από ένα portType. 

Μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε αριθμός συνδέσεων για ένα portType. Η 

γραμματική για μια σύνδεση είναι η ακόλουθη:  

 

<wsdl:definitions .... > 
 
    <wsdl:binding name="nmtoken" type="qname"> * 
        <-- extensibility element (1) --> * 
        <wsdl:operation name="nmtoken"> * 
           <-- extensibility element (2) --> *            
  <wsdl:input name="nmtoken"? > ? 
               <-- extensibility element (3) -->  
           </wsdl:input> 
 
           <wsdl:output name="nmtoken"? > ? 
               <-- extensibility element (4) --> * 
           </wsdl:output> 
 
           <wsdl:fault name="nmtoken"> * 
               <-- extensibility element (5) --> * 
           </wsdl:fault> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
 
</wsdl:definitions> 

 

Η ιδιότητα “name” παρέχει ένα μοναδικό όνομα μεταξύ όλων των συνδέσεων που 

καθορίζεται μέσα σε ένα έγγραφο WSDL. Μία σύνδεση αναφέρεται στο portType που 

συνδέει χρησιμοποιώντας την ιδιότητα “type”. Αυτή η αξία QName ακολουθεί τους 

κανόνες σύνδεσης που καθορίζονται από τη WSDL . 

Τα στοιχεία επέκτασης της σύνδεσης χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη 

συγκεκριμένη γραμματική για το input, output, και τα μηνύματα σφαλμάτων. 

Μια σύνδεση πρέπει να καθορίζει ακριβώς ένα πρωτόκολλο. Μια σύνδεση δεν 

πρέπει

3.7.6 Ports 

 να καθορίζει τις πληροφορίες διευθύνσεων.  

Ένα port καθορίζει ένα τελικό σημείο παρέχοντας μία συγκεκριμένη διεύθυνση για μια 

σύνδεση. Στην ουσία, το port  είναι, η υπηρεσία Ιστού. Το στοιχείο port  παρέχει το 

όνομα και τη θέση του συστήματος στο οποίο φιλοξενείται η υπηρεσία Ιστού. Το 
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στοιχείο port διαμορφώνει μια μεμονωμένη υπηρεσία Ιστού. Η θέση είναι το URL το 

οποίο περιλαμβάνει το όνομα της εφαρμογής της υπηρεσίας Ιστού. 

 

<wsdl:definitions .... > 
    <wsdl:service .... > * 
 
        <wsdl:port name="nmtoken" binding="qname"> * 
           <-- extensibility element (1) --> 
        </wsdl:port> 
 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 

 

Η ιδιότητα “name” παρέχει ένα μοναδικό όνομα μεταξύ όλων των ports που 

καθορίζονται μέσα σε ένα έγγραφο WSDL. Η ιδιότητα “binding” αναφέρεται στη 

σύνδεση που χρησιμοποιεί τους κανόνες σύνδεσης που καθορίζονται από τη WSDL. 

Τα στοιχεία επέκτασης σύνδεσης χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις 

πληροφορίες διεύθυνσης για το port.  

3.7.7 Services 

Ένα service ομαδοποιεί ένα σύνολο σχετικών ports: 

 

<wsdl:definitions .... > 
 
    <wsdl:service name="nmtoken"> * 
        <wsdl:port .... />* 
    </wsdl:service> 
 
</wsdl:definitions> 

 

Η ιδιότητα name παρέχει ένα μοναδικό όνομα μεταξύ όλων των υπηρεσιών που 

καθορίζονται μέσα στο έγγραφο WSDL.  
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4 Η BPEL και ο Ρόλος της στο SOA 
 
Η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών παρέχει τεράστια 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Η ανάγκη για αυτοματοποίηση απεικονίζει την 

ωριμότητα της επιχείρησης και την ικανότητά της να αναβαθμιστεί και να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της δυναμικής φύσης της αγοράς. Σε μερικές 

περιπτώσεις, οι οργανισμοί αυτοματοποιούν τη ροή εργασίας για να συμμορφωθούν 

με τα πρότυπα επιχειρησιακών διαδικασιών.  

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις σχετικά με τη ροή 

της επιχειρησιακής διαδικασίας είναι ότι οι διαδικασίες αποτελούνται ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να συμβαίνουν σε διαφορετικά 

τμήματα. Επιπλέον, μπορεί να συμβαίνουν σε διαφορετικά συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και να χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό σύγχρονων και ασύγχρονων 

διαδικασιών. Αν και μερικές διαδικασίες τρέχουν διαδοχικά, μερικές άλλες μπορεί να 

τρέχουν παράλληλα. Επομένως, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν 

επιτυχώς τις συντονισμένες δραστηριότητες στη σειρά που απαιτείται για την 

επίτευξη των στόχων τους. 

4.1 Orchestration και Choreography  

Τα συστήματα επιχειρηματικών πληροφοριών μπορούν να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων μέσω της αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Ο στόχος σχεδόν κάθε επιχείρησης είναι, οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιεί να παρέχουν εκτενή υποστήριξη στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εφαρμογές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες σε μεγάλο βαθμό. 

Τα πρότυπο που συζητείται παρακάτω -  η Γλώσσα εκτέλεσης επιχειρησιακών 

διαδικασιών - Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS)  

- έχει ως σκοπό να μειώσει την έμφυτη πολυπλοκότητα της σύνδεσης των 

υπηρεσιών Ιστού. Χωρίς αυτή, ένας οργανισμός αναγκάζεται να δημιουργήσει 

ιδιόκτητα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, γεγονός που περιπλέκει την πραγματική 

συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών Ιστού. Πρόσφατα, οι όροι ενορχήστρωση και 

χορογραφία έχουν υιοθετηθεί για να περιγράψουν αυτήν την συνεργασία: 

 

Orchestration: Αναφέρεται σε μια εκτελέσιμη επιχειρησιακή διαδικασία που μπορεί 

να αλληλεπιδράσει με εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες Ιστού. Η ενορχήστρωση 

περιγράφει πώς οι υπηρεσίες Ιστού μπορούν να αλληλεπιδράσουν στο επίπεδο 

μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής λογικής και της σειράς 
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εκτέλεσης των αλληλεπιδράσεων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να καλύψουν 

τις εφαρμογές και τους οργανισμούς, και οδηγούν σε μια μακρόβια, διαδικασία 

συναλλαγών. Με τη ενορχήστρωση, η διαδικασία ελέγχεται πάντα από την 

προοπτική του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Choreography: Πιό συνεργάσιμη από φύση, όπου κάθε συμβαλλόμενο μέρος που 

συμμετέχει στη διαδικασία περιγράφει το μέρος που παίζει στην αλληλεπίδραση. Η 

χορογραφία ακολουθεί την σειρά μηνυμάτων που μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά 

συμβαλλόμενα μέρη και πολλαπλές πηγές. Σχετίζεται με τις δημόσιες ανταλλαγές 

μηνυμάτων που συμβαίνουν μεταξύ πολλών υπηρεσιών Ιστού.  

Η ενορχήστρωση διαφέρει από την χορογραφία στο ότι περιγράφει μια ροή 

διαδικασίας μεταξύ των υπηρεσιών, που ελέγχονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος. 

Πιό συνεργάσιμη από τη φύση της, η χορογραφία ακολουθεί τη σειρά μηνυμάτων 

που περιλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπου κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν 

έχει την κυριότητα της συνομιλίας (σχ. 4-7). 

 
 

Σχήμα 4-7 Orchestration vs Choreography 
 

4.2 Τεχνικές Απαιτήσεις για την Ενορχήστρωση και την Χορογραφία.  

Οι παρακάτω  όροι για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την ενορχήστρωση 

των υπηρεσιών, είναι σημαντικοί για τη γλώσσα και για την υποδομή, που την 

υποστηρίζει:  

Ευελιξία: Μια από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η ευελιξία που 

προσφέρεται από τη γλώσσα. Η ευελιξία μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή ενός 

σαφούς χωρισμού μεταξύ της λογικής διαδικασίας και των υπηρεσιών Ιστού που 

καλούνται. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί συνήθως να επιτευχθεί μέσω μιας μηχανής 

orchestration που χειρίζεται τη γενική ροή εργασίας. Με αυτήν την ευελιξία, ένας 

οργανισμός μπορεί εύκολα να ανταλλάξει υπηρεσίες καθώς οι επιχειρησιακές 

ανάγκες αλλάζουν.  
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Βασικές και δομημένες δραστηριότητες: Μια γλώσσα ενορχήστρωσης πρέπει να 

υποστηρίζει τις δραστηριότητες για την επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες Ιστού και να 

χειρίζεται τη σημειογραφία ροής. Μπορούμε να θεωρήσουμε ως βασική 

δραστηριότητα ένα συστατικό που αλληλεπιδρά με κάτι εξωτερικό για την ίδια τη 

διαδικασία. Αντίθετα, οι δομημένες δραστηριότητες διαχειρίζονται τη γενική ροή 

διαδικασίας, καθορίζοντας ποιες δραστηριότητες πρέπει να τρέξουν και με ποια 

σειρά.  

Επαναλαμβανόμενη σύνθεση: Μια επιχειρησιακή διαδικασία μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με πολλές υπηρεσίες Ιστού. Εντούτοις, μια επιχειρησιακή διαδικασία 

μπορεί και η ίδια να εκτεθεί ως υπηρεσία Ιστού, επιτρέποντας στις επιχειρησιακές 

διαδικασίες να συγκεντρωθούν σχηματίζοντας συλλογές υψηλότερου επιπέδου 

διαδικασιών. Επιπλέον, η ενορχήστρωση υπηρεσιών Ιστού και η χορογραφία πρέπει 

να υποστηρίζουν μερικές βασικές προϋποθέσεις για τη διαχείριση της ακεραιότητας 

και της συνέπειας των αλληλεπιδράσεων. Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν:  

Συνέχεια και συσχετισμός: Η δυνατότητα να διατηρηθεί η συνέχεια στα αιτήματα 

υπηρεσιών Ιστού είναι μια σημαντική προϋπόθεση, ειδικά για τις ασύγχρονες 

υπηρεσίες Ιστού. Η γλώσσα και η υποδομή πρέπει να παρέχουν έναν μηχανισμό για 

να διαχειριστούν την συνέχεια των δεδομένων και να συσχετίσουν τα αιτήματα 

προκειμένου να επιτευχθούν συνομιλίες υψηλού επιπέδου.  

Χειρισμός εξαιρέσεων και συναλλαγές: Οι μακροπρόθεσμες ενορχηστρωμένες 

υπηρεσίες Ιστού πρέπει επίσης να διαχειρίζονται τις εξαιρέσεις (exceptions) και την 

ακεραιότητα των συναλλαγών. Παραδείγματος χάριν, οι πόροι δεν μπορούν να 

κλειδωθούν σε μια συναλλαγή που τρέχει για μια μεγάλη χρονική περίοδο.  

4.3 Σύνθεση υπηρεσιών  

Έχουμε δει οτι οι υπηρεσίες παρέχουν ευθυγραμμισμένες επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Για να εκπληρώσουν την υπόσχεση SOA οι υπηρεσίες πρέπει να 

συντεθούν σε νέες μεγαλύτερες υπηρεσίες. Συνθέτουμε τις υπηρεσίες έως ότου το 

άθροισμα των υπηρεσιών παρέχει υποστήριξη για όλες τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες ορίζονται ως μια συλλογή δραστηριοτήτων 

μέσω της οποίας καλούνται οι υπηρεσίες. Για τον εξωτερικό κόσμο – δηλ. για τους  

πελάτες - η διαδικασία μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Σε ένα πραγματικό 

σενάριο συνήθως δημιουργούμε δύο είδη επιχειρησιακών διαδικασιών: εκείνες που 

περιέχουν υπηρεσίες μέσα από την επιχείρηση μόνο, και εκείνες που θα 

καταναλώσουν υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορες επιχειρήσεις. Με τη 

σύνθεση των υπηρεσιών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες που 



 4-38 

παρέχονται από τους συνεργάτες μας, και οι συνεργάτες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας στις διαδικασίες τους. 

Παραδείγματος χάριν, μία επιχειρησιακή διαδικασία για τον προγραμματισμό ενός 

επαγγελματικού ταξιδιού θα καλέσει διάφορες υπηρεσίες. Σε ένα απλό σενάριο, η 

επιχειρησιακή διαδικασία θα ζητήσει το όνομα του υπαλλήλου, τον προορισμό, τις 

ημερομηνίες, και άλλες λεπτομέρειες του ταξιδιού. Κατόπιν η διαδικασία θα καλέσει 

μια υπηρεσία Ιστού για να ελέγξει τη θέση του υπαλλήλου. Με βάση τη θέση του θα 

επιλέξει την κατάλληλη κατηγορία. Κατόπιν θα καλέσει τις υπηρεσίες Ιστού διάφορων 

αεροπορικών εταιριών για να ελέγξει την τιμή του εισιτηρίου και να το αγοράσει με το 

χαμηλότερο κόστος. Η δομή των υπηρεσιών που συνθέτονται στην επιχειρησιακή 

διαδικασία παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

Σχήμα 4-8 Δομή επιχειρησιακής διαδικασίας 
 

Από την οπτική της επιχειρησιακής διαδικασίας μας, δεν μας ενδιαφέρει από πού η 

υπηρεσία Ιστού ανακτά τις απαραίτητες πληροφορίες για τη θέση του υπαλλήλου. 

Επίσης δεν μας ενδιαφέρει εάν οι υπηρεσίες Ιστού των αερογραμμών αποτελούνται 

από άλλες, χαμηλότερες υπηρεσίες. Από την οπτική του πελάτη για την 

επιχειρησιακή διαδικασία μας ο πελάτης βλέπει τη διαδικασία όπως οποιαδήποτε 

άλλη υπηρεσία και δεν τον ενδιαφέρει εάν η διαδικασία εφαρμόζεται μέσω της 

σύνθεσης άλλων υπηρεσιών, ή με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό ενθαρρύνει την 

επαναχρησιμοποίηση και την περαιτέρω σύνθεση. Οι πραγματικές επιχειρησιακές 

διαδικασίες συνήθως είναι πιό περίπλοκες αυτό το παράδειγμα. Συνήθως περιέχουν 

διάφορες υπηρεσίες και επικαλούνται τις διαδικασίες τους είτε σε σειρά είτε 

παράλληλα. Περιέχουν επίσης τη λογική ροής εργασίας, χειρισμό σφαλμάτων, 

φροντίζουν τις συναλλαγές και το συσχετισμό μηνυμάτων, κλπ. 
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Η σύνθεση των υπηρεσιών σε επιχειρησιακές διαδικασίες θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια από τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού 

όπως Java, C#, κ.λ.π. Αλλά η σύνθεση των υπηρεσιών διαφέρει κάπως από τον 

παραδοσιακό προγραμματισμό. Με τη σύνθεση, συγχωνεύουμε τις λειτουργίες σε 

μεγαλύτερες υπηρεσίες και διαδικασίες. Ο προγραμματισμός γίνεται σε υψηλού 

επιπέδου λογικής ενός συστήματος. Η χρήση των γλωσσών προγραμματισμού, 

όπως η Java, C# κλπ., για τη σύνθεση, οδηγεί συχνά σε άκαμπτες λύσεις, ιδιαίτερα 

επειδή δεν υπάρχει κανένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ροής διαδικασίας και της 

επιχειρησιακής λογικής, οι οποίες δεν πρέπει να συνδέονται στενά. 

Εκτός αυτού, η σύνθεση των επιχειρησιακών διαδικασιών έχει άλλες συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, όπως η υποστήριξη για πολλές διαδικασίες, μακροπρόθεσμες 

διαδικασίες, επανόρθωση κλπ. Όλα αυτά καθιστούν τη χρήση αποκλειστικών λύσεων 

λογική. Γί αυτό κατά τη διάρκεια των ετών έχουν αναπτυχθεί αρκετά ιδιόκτητα 

προϊόντα BPM (Business Process Management). Το μειονέκτημα της 

χρησιμοποίησης ιδιόκτητου BPM είναι ότι αυτά είναι παραδοσιακά προϊόντα θέσης, 

που πωλούνται κυρίως στους μεγάλους επιχειρηματικούς χρήστες. Τέτοια προϊόντα 

είναι συνήθως ακριβά και περιορισμένα σε έναν συγκεκριμένο προμηθευτή. 

4.4 Η BPEL στη Σύνθεση των Υπηρεσιών 

Η γενική υιοθέτηση των λύσεων αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών 

απαιτεί μία τυποποιημένη βάση και μια εξειδικευμένη γλώσσα για τη σύνθεση των 

υπηρεσιών σε επιχειρησιακές διαδικασίες που παρέχει τη δυνατότητα να εκφραστούν 

οι επιχειρησιακές διαδικασίες με έναν τυποποιημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας μια 

συνήθως αποδεκτή γλώσσα. Η BPEL είναι μια τέτοια γλώσσα και έχει επικρατήσει 

σαν το κυρίαρχο πρότυπο. Ο κύριος σκοπός της BPEL είναι να τυποποιήσει τη 

διαδικασία της αυτοματοποίησης μεταξύ των υπηρεσιών Ιστού. 

Η BPEL χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για να τυποποιήσει την ενσωμάτωση 

των επιχειρηματικών εφαρμογών και να επεκτείνει την ενσωμάτωση στα 

απομονωμένα συστήματα. Μεταξύ των επιχειρήσεων, η BPEL επιτρέπει την 

ευκολότερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση με τους συνεργάτες. Η BPEL 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καθορίσουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές διαδικασίες 

τους, γεγονός που οδηγεί κατόπιν στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής 

διαδικασίας, και την επιλογή των πιο κατάλληλων διαδικασιών, κατά συνέπεια 

βελτιστοποιώντας περαιτέρω την οργάνωση. Οι ορισμοί των επιχειρησιακών 

διαδικασιών που περιγράφονται σε BPEL δεν επηρεάζουν τα υπάρχοντα συστήματα. 

Η BPEL είναι η βασική τεχνολογία στα περιβάλλοντα όπου οι λειτουργίες είναι ήδη, ή 

πρόκειται να εκτεθούν μέσω των υπηρεσιών Ιστού. 
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Μέχρι ένα σημείο, η BPEL μοιάζει με τις παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού. 

Υποστηρίζει τις βασικές δραστηριότητες για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες Ιστού. 

Προσφέρει δομές, όπως οι βρόχοι, branches, μεταβλητές, αναθέσεις, κλπ. που μας 

επιτρέπουν να καθορίσουμε τις επιχειρησιακές διαδικασίες με έναν αλγοριθμικό 

τρόπο. Η WS-BPEL υποστηρίζει επίσης τις δομημένες δραστηριότητες για την 

κατασκευή της επιχειρησιακής λογικής για μια διαδικασία. Το χαρακτηριστικό σενάριο 

είναι ότι παραλαμβάνεται ένα μήνυμα σε μία εκτελέσιμη διαδικασία WS-BPEL. Η 

διαδικασία μπορεί έπειτα να επικαλεσθεί μια σειρά εξωτερικών υπηρεσιών για να 

συγκεντρώσει πρόσθετα δεδομένα, και να αποκριθεί κατόπιν στον αιτούντα. Αλλά η 

BPEL είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα που εστιάζεται στον καθορισμό των 

επιχειρησιακών διαδικασιών. Καθιστά εύκολη την πρόσβαση στις διαδικασίες των 

υπηρεσιών Ιστού είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα, σε σειρά ή παράλληλα. Παρέχει 

επίσης ένα πλούσιο λεξιλόγιο για το χειρισμό σφαλμάτων, γεγονός πολύ σημαντικό 

δεδομένου ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να αντιδρούν στις αποτυχίες με 

έναν έξυπνο τρόπο.  

Σε ένα χαρακτηριστικό σενάριο, η επιχειρησιακή διαδικασία BPEL λαμβάνει ένα 

αίτημα. Για να το εκπληρώσει, η διαδικασία επικαλείται τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

Ιστού και αποκρίνεται στον αιτούντα. Επειδή η διαδικασία BPEL επικοινωνεί με άλλες 

υπηρεσίες Ιστού, στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην περιγραφή WSDL των 

υπηρεσιών Ιστού που επικαλούνται από τη σύνθετη υπηρεσία Ιστού. Επομένως 

απαιτείται η καλή γνώση της WSDL  καθώς και άλλων σχετικών τεχνολογιών.  

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει μία διαδικασία BPEL και τη σχέση της με τις 

υπηρεσίες Ιστού μέσω των συνδέσμων συνεργατών (partner links) : 

 

 

Σχήμα 4-9 πηγή: Business Process Execution Language for Web Services 
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4.5 Δομή Διαδικασίας 

Μια επιχειρησιακή διαδικασία είναι μια συλλογή συντονισμένων επικλήσεων 

υπηρεσιών και σχετικών δραστηριοτήτων που παράγουν ένα επιχειρησιακό 

αποτέλεσμα, είτε μέσα σε μια οργάνωση είτε σε αρκετές. Κάθε διαδικασία BPEL 

αποτελείται από βήματα. Κάθε βήμα καλείται δραστηριότητα. 

Το στοιχείο ρίζα οποιασδήποτε διαδικασίας BPEL είναι ο καθορισμός <process>. 

Κάθε διαδικασία έχει μια ιδιότητα ονόματος και ένα καθορισμό που αφορά 

namespaces, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<process name="loanRequestorBpel" 
targetNamespace="http://www.seebeyond.com/eInsight/loanRequestorBpel" 
xmlns:tns="http://www.seebeyond.com/eInsight/loanRequestorBpel" 
xmlns:bpws="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/business-process/" 
xmlns:ns0="http://localhost/loanRequestorBpel/loanRequestor" 
xmlns:ns1="http://localhost/loanRequestorBpel/ 
LoanProcessorEJBWrapper" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/business-process/" 
xmlns:ns3="urn:LoanProcessorEJB/wsdl" 
xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<import ...> 
</import> 
 
<partnerLinks> 
... 
</partnerLinks> 
 
<variables> 
... 
</variables> 
 
<sequence> 
... 
</sequence> 
... 
</process> 

 

Κάποιες από τις βασικές δραστηριότητες της BPEL που χρησιμοποιούνται για 

συνήθεις εργασίες, είναι: 

 
• <import> Το στοιχείο <import>, δείχνει μια εξάρτηση στο εξωτερικό σχήμα 

XML ή τους ορισμούς WSDL. Κάθε στοιχείο περιέχει τρεις υποχρεωτικές 

ιδιότητες: 

o Η ιδιότητα namespace καθορίζει το URI namespace των εισαγόμενων 

ορισμών. 

o Η ιδιότητα location περιέχει ένα URI που δίνει τη θέση ενός εγγράφου 

που περιέχει σχετικούς ορισμούς στο namespace που καθορίζεται. Το 
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έγγραφο που βρίσκεται στο URI πρέπει να περιέχει τους ορισμούς 

που ανήκουν στο ίδιο namespace όπως υποδεικνύεται από τις 

ιδιότητες namespace. 

o Η ιδιότητα importType προσδιορίζει τον τύπο του εγγράφου που 

εισάγεται με την παροχή του URI της γλώσσας κωδικοποίησης. Η τιμή 

του πρέπει να τεθεί σε "http:// www.w3.org/2001/XMLSchema" αν 

εισάγεται έγγραφο σχήματος XML 1.0, και σε " 

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" όταν εισάγονται έγγραφα WSDL 

1.1. 

 

• <invoke> Επιτρέπει στη διαδικασία να επικαλεσθεί μια one-way ή μία request-

response λειτουργία σε ένα port type (ή διεπαφή) που προσφέρεται από μία 

διαδικασία συνεργάτη. 

 
<invoke partnerLink="insuranceA"  

portType="ins:ComputeInsurancePremiumPT"  
operation="ComputeInsurancePremium"  
inputVariable="InsuranceRequest"  
outputVariable="InsuranceAResponse" >  

</invoke> 

 
• <reply> Η BPEL καθορίζει τις βασικές δραστηριότητες που απαιτούνται για να 

δημιουργήσουν τις συνθέσεις WebService. Όταν δημιουργείται μια σύγχρονη 

ανταλλαγή μηνυμάτων, κάθε στοιχείο <receive> έχει το αντίστοιχο <reply> 

στοιχείο. Το στοιχείο <reply> επιτρέπει στη διαδικασία υπηρεσιών να στείλει 

ένα μήνυμα προς απάντηση σε ένα λαμβανόμενο μήνυμα από μια υπηρεσία 

συνεργάτη επειδή το στοιχείο συνδέεται με το ίδιο στοιχείο partnerLink όπως 

το αντίστοιχο <receive> στοιχείο του. 
 
<reply partnerLink="client"  

portType="com:InsuranceSelectionPT"  
operation="SelectInsurance"  
variable="InsuranceSelectionResponse" >  

</reply> 
 
• <receive> Οι δραστηριότητες υπηρεσιών Ιστού καθορίζονται από τη BPEL για 

να δημιουργήσουν WebService συνθέσεις. Το στοιχείο <receive> καθορίζει 

τις πληροφορίες που αναμένονται από μια διαδικασία υπηρεσιών ενεργώντας 

ως φορέας παροχής υπηρεσιών που αναμένει να λάβει ένα αίτημα από μια 

εξωτερική διαδικασία ενεργώντας ως καταναλωτής υπηρεσιών. 

 
<receive partnerLink="client"  
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portType="com:InsuranceSelectionPT"  
operation="SelectInsurance"  
variable="InsuranceRequest"  
createInstance="yes" >  

</receive> 

 

• <assign>, <copy>, <from> και <to> Τα στοιχεία αυτά, μας επιτρέπουν να 

αντιγράψουμε δεδομένα από μία μεταβλητή σε μία άλλη, καθ’ όλη τη 

διαδικασία. 

 

• Η ένδειξη των σφαλμάτων με τη <throw>. Το στοιχείο αυτό μας επιτρέπει να 

προκαλέσουμε ρητά ένα σφάλμα, σε απάντηση σε έναν συγκεκριμένο όρο για 

να καταδείξουμε ότι έχει εμφανιστεί ένα λάθος κατά την εκτέλεση της 

διαδικασίας. 

 

• <exit> Το στοιχείο αυτό τερματίζει όλη την διαδικασία ενορχήστρωσης 

υπηρεσιών με την καταστροφή της. 

 

• <scope> Το στοιχείο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να υποδιαιρέσουμε 

περιοχές της λογικής μέσα στον καθορισμό διαδικασίας σε πεδία. Μπορούμε 

έπειτα να καθορίσουμε μεταβλητές, faultHandlers, correlationSets, 

compensationHandlers και στοιχεία eventHandlers που είναι τοπικές στο 

πεδίο. 

4.6 Δομημένες Δραστηριότητες 

Μπορούμε έπειτα να συνδυάσουμε αυτές και άλλες βασικές δραστηριότητες και να 

καθορίσουμε σύνθετους αλγόριθμους που καθορίζουν με ακρίβεια τα βήματα μιας 

επιχειρησιακής διαδικασίας. Οι δομημένες δραστηριότητες ορίζουν τη σειρά με την 

οποία εκτελείται ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Επιτρέπουν τον καθορισμό μίας 

σύνθετης ροής BPEL από τα απλούστερα τμήματα. Περιγράφουν πώς δημιουργείται 

μια επιχειρηματική διαδικασία. Η BPEL καθορίζει δομημένες δραστηριότητες για 

διάφορα σχέδια ελέγχου-ροής: ο διαδοχικός έλεγχος μεταξύ των δραστηριοτήτων 

παρέχεται από τις <sequence>, <if>, <while>, <repeatUntil>,  και τη σειριακή εκδοχή 

της <forEach> και ο συγχρονισμός/ταυτοχρονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων 

παρέχεται από την <flow> και την παράλληλη εκδοχή της <forEach>.  

Για να συνδυάσει τις βασικές δραστηριότητες, η BPEL υποστηρίζει διάφορες 

δομημένες δραστηριότητες. Οι σημαντικότερες είναι: 
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• <sequence> για τον καθορισμό ενός συνόλου δραστηριοτήτων που θα 

κληθούν σε ακολουθία. Οι δομημένες δραστηριότητες συνδυάζουν τις απλές 

δραστηριότητες σε πιο σύνθετες διαδικασίες. Το στοιχείο <sequence> 

καθορίζει μια διαταγμένη ακολουθία δραστηριοτήτων έτσι ώστε να 

εκτελούνται στη σειρά με την οποία παρατίθενται. Τα στοιχεία <sequence> 

μπορούν να εμφωλευθούν, έτσι ώστε οι ακολουθίες να μπορούν να 

καθοριστούν μέσα σε ακολουθίες. 

 
<xs:sequence>  

<xs:element name="FirstName" type="xs:string" />  
<xs:element name="LastName" type="xs:string" />  
<xs:element name="Address" type="xs:string" />  
<xs:element name="Age" type="xs:int" />  

</xs:sequence> 

 

• <flow> για τον καθορισμό δραστηριοτήτων που θα κληθούν παράλληλα. Το 

στοιχείο <flow> επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεση μιας συλλογής 

ακολουθιών. Επιτρέπει τον καθορισμό πολλαπλών δραστηριοτήτων που 

μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα. Το στοιχείο τελειώνει αφού έχουν 

τελειώσει όλοι οι κλάδοι την εκτέλεση. Το στοιχείο <link/> παρόν στο στοιχείο 

<flow> επιτρέπει τον καθορισμό  εξαρτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

 
<flow> 

<invoke ... /> 
<invoke ... /> 
<invoke ... /> 

<flow/> 
 

• <while> για τον καθορισμό βρόχων. Το στοιχείο <while>  μας επιτρέπει να 

καθορίσουμε έναν βρόχο. Μπορούμε να καθορίσουμε μια ομάδα 

δραστηριοτήτων που πρέπει να επαναληφθεί καθόσον ικανοποιείται ένας 

όρος. Το στοιχείο περιέχει μία ιδιότητα όρου που, εφ' όσον αξιολογείται σε       

"true", θα συνεχίσει να εκτελεί τον κατάλογο δραστηριοτήτων που 

καθορίζονται μέσα στο στοιχείο <while>. 

 

• <pick> για την επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές διαδρομές. Το στοιχείο 

<pick> εμποδίζει και περιμένει την άφιξη ενός κατάλληλου μηνύματος ή να 

κληθεί ένας συναγερμός λόγω συμπλήρωσης του χρόνου. Όταν εμφανίζεται 

κάποια από αυτές τις συνθήκες, η σχετική δραστηριότητα εκτελείται και το 

στοιχείο <pick> ολοκληρώνεται. Το στοιχείο μας επιτρέπει να προσθέσουμε 

ένα στοιχείο <onMessage> και ένα στοιχείο <onAlarm>. Tο στοιχείο <pick> 
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χρησιμοποιείται για την απόκριση σε εξωτερικά γεγονότα για τα οποία η 

εκτέλεση διαδικασίας αναστέλλεται. 

 

• <if> Τα στοιχεία <if>, <elseif> και <else> μας επιτρέπουν να επιλέξουμε έναν 

κλάδο εκτέλεσης βασισμένο στην υπό όρους λογική. 

 

• <correlationSets> Το στοιχείο αυτό εφαρμόζει το συσχετισμό, που 

χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση μηνυμάτων με τις διαδικασίες. Ένα μήνυμα 

μπορεί να ανήκει σε πολυάριθμα σύνολα συσχετισμού. Οι ιδιότητες 

μηνυμάτων μπορούν να καθοριστούν στα αρχεία WSDL. 

 

• <wait> Το στοιχείο αυτό κάνει τη διαδικασία να περιμένει για μια χρονική 

περίοδο. Χρησιμοποιείται για να εισαγάγει μια σκόπιμη καθυστέρηση μέσα 

στη διαδικασία. Οι τιμές της μπορούν να θέσουν είτε έναν χρόνο, είτε μια 

καθορισμένη ημερομηνία. Για να καθορίσουμε παραδείγματος χάριν τη 

διάρκεια 1 μήνα, 3 ημερών, 4 ωρών, και 10 λεπτών, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω έκφραση: 
 

<wait for="'P1M3DT4H10M'"/> 

 
Η διαδικασία BPEL καθορίζει επίσης συνδέσμους συνεργατών (partnerLinks) 

χρησιμοποιώντας το στοιχείο <partnerLlink> και δηλώνει μεταβλητές με τη 

<variable>. 

Το στοιχείο <partnerLinkType> ενσωματώνεται άμεσα μέσα στο αρχείο WSDL κάθε 

διαδικασίας συνεργατών και διαδικασίας υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε μία 

ενορχήστρωση BPEL. Τα στοιχεία <partnerLinkType>  που καθορίζονται στο αρχείο 

WSDL του συνεργάτη προσδιορίζουν το portType (διεπαφή) στοιχείο του WSDL που 

παραπέμπεται από το partnerLink στον καθορισμό process της διαδικασίας BPEL. 

Το στοιχείο <partnerLinkType> περιλαμβάνει ένα στοιχείο <role> για κάθε ρόλο 

(καταναλωτή υπηρεσιών ή πάροχο υπηρεσιών) που η διαδικασία υπηρεσιών μπορεί 

να παίξει, όπως καθορίζεται από το στοιχείο  partnerLink -myRole (που δείχνει έναν 

φορέα παροχής υπηρεσιών) και partnerRole (που δείχνει έναν καταναλωτή 

υπηρεσιών) - στον καθορισμό διαδικασίας της BPEL. Επομένως, ένα 

partnerLinkType μπορεί να έχει ένα ή δύο <role>  στοιχεία. Το ακόλουθο παράδειγμα 

παρουσιάζει ένα στοιχείο <role>. 

 

<definitions name="LoanProcessorEJBWrapper" 
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targetNamespace="http://localhost/loanRequestorBpel/ 
LoanProcessorEJBWrapper" 
xmlns:tns="http://localhost/loanRequestorBpel/ 
LoanProcessorEJBWrapper" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:plink="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/partner-link/" 
... 
> 
... 

<plink:partnerLinkType name="loanProcessorEjbPartner"> 
     <plink:role name="loanProcessorEJB" 
          portType="ns:LoanProcessorEJBSEI"> 
     </plink:role> 
</plink:partnerLinkType> 

... 
</definitions> 

 

Ο καθορισμός <partnerLink> καθορίζει το portType (διεπαφή) της διαδικασίας 

συνεργάτη που θα συμμετάσχει στην ενορχήστρωση της BPEL της επιχειρησιακής 

διαδικασίας. Αυτές οι διαδικασίες συνεργατών μπορούν να ενεργήσουν ως πελάτες 

στη διαδικασία υπηρεσιών που καθορίζεται ή μπορούν να επικληθούν από τη 

διαδικασία υπηρεσιών. 

Το στοιχείο <partnerLink> κωδικοποιεί τις πληροφορίες ανταλλαγής επικοινωνίας 

μεταξύ της διαδικασίας υπηρεσιών και των διαδικασιών συνεργατών του. Ο ρόλος 

της διαδικασίας υπηρεσιών θα ποικίλει σύμφωνα με τη φύση της επικοινωνίας με τη 

διαδικασία συνεργατών του. 

Το στοιχείο <partnerLink> περιέχει τις ιδιότητες myRole και partnerRole που 

καθιερώνουν τους ρόλους για τη διαδικασία υπηρεσιών και τη διαδικασία 

συνεργατών του, αντίστοιχα, όπως διευκρινίζεται στο ακόλουθο παράδειγμα κώδικα. 

 

<partnerLinks> 
<partnerLink name="bpelImplemented" 
     partnerLinkType="ns0:loanRequestorPartnerLinkType" 
     myRole="loanRequestor"/> 
<partnerLink name="ejbInvoked" 
     partnerLinkType="ns1:loanProcessorEjbPartner" 
     partnerRole="loanProcessorEJB"/> 

</partnerLinks> 

 

Η ιδιότητα myRole χρησιμοποιείται όταν η διαδικασία υπηρεσιών ενεργεί ως ο 

φορέας παροχής υπηρεσιών και καλείται από μία διαδικασία πελάτη καταναλωτή 

υπηρεσιών. Ομοίως, η ιδιότητα partnerRole προσδιορίζει τη διαδικασία συνεργάτη 

φορέα παροχής υπηρεσιών που η διαδικασία υπηρεσιών επικαλείται ενεργώντας σε 

έναν ρόλο πελάτη καταναλωτή υπηρεσιών. 
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4.7 Μεταβλητές 

Η BPEL υποστηρίζει τις μεταβλητές προσωρινών τιμών, τη σύνθεση των 

διατυπώσεων και τη διαβίβαση των input/output παραμέτρων στον εξωτερικό 

συνεργάτη. Στη BPEL 2.0, οι μεταβλητές πρέπει να αρχικοποιηθούν πριν 

χρησιμοποιηθούν. Για να αλλαχθεί το περιεχόμενο των μεταβλητών, χρησιμοποιείται 

η δραστηριότητα “assign”. 

Το στοιχείο <variable> χρησιμοποιείται από τη διαδικασία υπηρεσίας για να 

αποθηκεύσει τις πληροφορίες σχετικές με την άμεση λογική της ροής. Ολόκληρα 

μηνύματα XML μπορούν να αποθηκευτούν σε μια μεταβλητή και να ανακτηθούν 

αργότερα από μια διαδικασία. Μόνο τα προκαθορισμένα δεδομένα τύπου XSD 

μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτές τις μεταβλητές. 

 

Declaration. Οι διαδικασίες μπορούν να χειριστούν ένα σύνολο δεδομένων που είναι 

μεταβλητές που δηλώνονται κάτω από ένα πλαίσιο (η ίδια η διαδικασία είναι το 

κορυφαίο πλαίσιο). Οι τιμές των δεδομένων μπορεί να προέρχονται από μηνύματα ή 

από την ίδια τη διαδικασία. Οι μεταβλητές μπορεί να αντιστοιχούν σε απλούς τύπους 

σχημάτων XML, σε σύνθετους τύπους, ή στοιχεία. Επιπλέον μπορεί να αντιστοιχούν 

σε τύπους μηνυμάτων WSDL για την υποστήριξη δεδομένων που σχετίζονται με την 

ανταλλαγή μηνυμάτων. Η γλώσσα προεπιλογής για την αναζήτηση και το χειρισμό 

των μεταβλητών είναι η XPath 1.0. Το σχήμα XML και οι ορισμοί WSDL πρέπει να 

εισαχθούν πριν τη χρήση. 
 

<import namespace="http://xml.netbeans.org/schema/Conference" 
location="Conference.xsd" 
importType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/> 

<variables> 
... 
</variables> 
 
Assignment. Η δραστηριότητα “assign” χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει κάποια 

τιμή σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου. Η “assign” αποτελείται από μία ή 

περισσότερες λειτουργίες “copy”, κάθε μία με ένα προσδιορισμό “from” και ένα “to”. 

 
<assign> 

<copy> 
<from variable="cityConference"/> 
<to variable="cityDeparture"/> 

</copy> 
</assign> 
 

Communication 



 4-48 

Η BPEL προτείνει τρεις δραστηριότητες για την ανταλλαγή μεταξύ των συνεργατών, 

δηλ. τους φορείς παροχής υπηρεσιών και καταναλωτές υπηρεσιών: “receive” και 

“reply” από την πλευρά παρόχων, και “invoke” στη πλευρά του καταναλωτή.  

 

Receive. Η δραστηριότητα “receive” χρησιμοποιείται για να λάβει μηνύματα από το 

συνεργάτη υπηρεσιών. Αυτή η δραστηριότητα διευκρινίζει το partnerlink, το porttype 

(προαιρετικά), και τη λειτουργία που καλείται από το συνεργάτη. Επιπλέον, η 

λειτουργία μπορεί να έχει παραμέτρους. Επομένως, η  “receive” μπορεί να ορίζει, με 

τη μεταβλητή, μια μεταβλητή τύπων μηνυμάτων στην οποία τα δεδομένα μηνυμάτων 

θα αποθηκευτούν.  

 
<receive name="ReceiveBookConferencePackageRequest" 

createInstance="yes" 
partnerLink="USER" 
operation="bookConferencePackage" 
portType="ns9:bookConferencePackagePortType" 
variable="bookConferencePackageInputVariable"> 

</receive> 

 

Η ιδιότητα “createInstance” είναι πολύ σημαντική. Προκαθορίζεται στο “no” και 

χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν ένα νέο instance της διαδικασίας πρέπει να 

δημιουργηθεί με την υποδοχή, ή εάν πρέπει να επιληφθεί του μηνύματος η ήδη 

τρέχουσα διαδικασία.  

 

Reply. Η δραστηριότητα “reply” χρησιμοποιείται για να στείλει μια απάντηση που 

αντιστοιχεί σε ένα μήνυμα ερώτησης. Είναι μια δραστηριότητα που χρησιμοποιείται 

συνήθως από κοινού με τη “receive” για να πραγματοποιήσει τις αλληλεπιδράσεις 

αίτησης-απόκρισης μεταξύ των συνεργατών. Όσον αφορά τη δραστηριότητα 

“receive”, η “reply” καθορίζει το partnerlink, το porttype (προαιρετικά), και τη 

λειτουργία. Οι ιδιότητες μεταβλητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μεταφέρουν τα στοιχεία απάντησης (εντούτοις τα εναλλακτικά στοιχεία “fromPart” 

αντικαθίστανται από τα “toPart”). Οι δραστηριότητα “reply” είναι σημαντικές μόνο για 

τις αλληλεπιδράσεις τύπου request-response, και πρέπει να χρησιμοποιείται η 

“invoke” για τη μονόδρομη απάντηση. 

 

Invoke. Η δραστηριότητα “invoke” χρησιμοποιείται από μία διαδικασία για να καλέσει 

μία λειτουργία μιας υπηρεσίας Ιστού συνεργάτη. Η κλήση μπορεί να είναι είτε 

ασύγχρονη (για τις μονόδρομες διαδικασίες) είτε σύγχρονη (για τις διπλής 

κατεύθυνσης, διαδικασίες αίτησης-απόκρισης). Η δραστηριότητα “invoke” καθορίζει 
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το partnerlink, το porttype (προαιρετικά) και τη λειτουργία που καλείται. Εάν η 

λειτουργία έχει ορίσματα, τότε μια “inputVariable” ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να μεταφέρει τα δεδομένα. Επιπλέον, για τις διαδικασίες αίτησης-απόκρισης, εάν 

η λειτουργία έχει μια επιστροφή (return), τότε μια “outputVariable” ιδιότητα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να την ανακτήσει σε μία μεταβλητή. 

 
<invoke name="checkPlaneAvailabilityCall" 

partnerLink="PlaneBookingService" 
operation="checkPlaneAvailability" 
portType="ns5:PlaneBookingPortType" 
inputVariable="checkPlaneAvailabilityDataVariable" 
outputVariable="checkPlaneAvailabilityResultVariable"/> 

 

Η δραστηριότητα “invoke” είναι συνήθως μια βασική δραστηριότητα, αλλά μπορεί να 

περιέχει και άλλες δραστηριότητες για να χειριστεί τις επανορθώσεις και τα 

σφάλματα. 
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5 Η Πλατφόρμα της Java EE 
 
Η άφιξη της XML και των προηγμένων λεξιλογίων έχει οδηγήσει στην άμεση 

υιοθέτηση του περιβάλλοντος της Java. Αυτό συμβαίνει επειδή η Java, ως μία 

φορητή γλώσσα προγραμματισμού, και η XML, ως φορητή πληροφορία, αποτελούν 

άριστο συνδυασμό για οποιοδήποτε περιβάλλον. Επιπλέον, η άφιξη των υπηρεσιών 

Ιστού, στη μορφή SOAP, WSDL, και UDDI, έχει οδηγήσει στη δημιουργία 

κατάλληλων APIs. 

Οι εφαρμογές της Java EE μπορούν να εκτελεσθούν στον Ιστό και στους 

εξυπηρετητές εφαρμογών. Τα κατάλληλα συστατικά αναπτύσσονται και 

συγκεντρώνονται για να δημιουργήσουν τις επιχειρηματικές εφαρμογές. Οι 

εξυπηρετητές της Java και οι containers παρέχουν όλη την απαραίτητη υποδομή για 

τον εξυπηρετητή δικτύου και εφαρμογών. 

5.1 Τεχνολογίες των Εφαρμογών SOA 

Ο πυρήνας του περιβάλλοντος προγραμματισμού της Java, είναι το Java Runtime 

Environment (JRE) το οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε υλικό ή 

λειτουργικό περιβάλλον. Η εφαρμογή αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java και συντάσσεται σε bytecodes ανεξάρτητα πλατφόρμας. 

Αυτό το bytecode μπορεί κατόπιν να τρέξει στο JRE που είναι εγκατεστημένο σε 

οποιοδήποτε συμβατό σύστημα. 

Η Java EE αποτελεί την επέκταση της Java για τον εξυπηρετητή. Οι εφαρμογές δεν 

είναι  μόνο αντικείμενα της Java αλλά είναι επίσης συστατικά του εξυπηρετητή. Για τη 

δημιουργία εφαρμογών Ιστού, χρησιμοποιούνται συστατικά όπως Java Servlets και 

JavaServer Pages (JSP) και αναπτύσσονται στους εξυπηρετητές δικτύου, και αυτοί 

οι εξυπηρετητές δικτύου τρέχουν σε JRE. Παρομοίως, για τη δημιουργία 

επιχειρηματικών εφαρμογών, συστατικά όπως Enterprise JavaBeans (EJB) 

δημιουργούνται και αναπτύσσονται, προαιρετικά με εφαρμογές Ιστού, στους 

εξυπηρετητές εφαρμογών. Και πάλι, αυτοί οι εξυπηρετητές εφαρμογών τρέχουν σε 

JRE. 

5.2 Οι Υπηρεσίες Ιστού στο Περιβάλλον J2EE  

Ένα κοινό χαρακτηριστικό που βρίσκεται σε διάφορες προδιαγραφές υπηρεσιών 

Ιστού είναι η αναφορά στις πλατφόρμες υπηρεσιών  Ιστού και τους παρόχους. Μια 

πλατφόρμα υπηρεσιών Ιστού είναι ένα περιβάλλον που χρησιμοποιείται για να 

φιλοξενήσει μια ή περισσότερες υπηρεσίες Ιστού. Περιλαμβάνει έναν ή 

περισσότερους κεντρικούς υπολογιστές SOAP, καταλόγους UDDI, ασφάλεια και 
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υπηρεσίες συναλλαγής που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες Ιστού που 

φιλοξενούνται σ’αυτό, και άλλες παροχές υποδομής. Φορέας παροχής υπηρεσιών 

Ιστού θεωρείται ένα τμήμα της υποδομής υλικολογισμικού, όπως ένα ORB (Object 

Request Broker), ένας εξυπηρετητής εφαρμογών, ή ένα MOM (Message-oriented 

middleware). Ο προμηθευτής μπορεί να παρέχει μια πλατφόρμα, ή μπορεί να 

παραδίδει κάποια βασική λειτουργία J2EE συν κάποια πρόσθετα υπηρεσιών Ιστού. 

Οι υπηρεσίες Ιστού είναι ένας τρόπος έκθεσης και διαφήμισης των επιχειρηματικών 

υπηρεσιών που φιλοξενούνται σε μια πλατφόρμα. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν ποικίλες 

επιχειρηματικές απαιτήσεις, όπως ασφάλεια, συναλλαγές, συγκέντρωση, και 

επεξεργασία σε δεσμίδες (batch). Οι υπηρεσίες Ιστού δεν παρέχουν αυτές τις 

δυνατότητες υποδομής, αλλά εκθέτουν τις υπηρεσίες τους. Η εφαρμογή του SOA 

μέσω των υπηρεσιών Ιστού έχει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με οποιεσδήποτε 

άλλες στρατηγικές. Προς το παρόν, υπάρχουν δύο επικρατούσες λύσεις που 

βοηθούν στην εφαρμογή του SOA μέσω των υπηρεσιών Ιστού: Οι τεχνολογίες .NET 

της Microsoft και οι τεχνολογίες της πλατφόρμας Java EE της Sun Microsystems.  

Η ραχοκοκαλιά των υπηρεσιών Ιστού βασίζεται στην αρχιτεκτονική J2EE. Οι 

υπηρεσίες Ιστού και η J2EE συναντώνται σε πολλά σημεία. Η χρήση του κάθε 

συστατικού J2EE εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής, ακριβώς όπως έκανε 

και πριν την εμφάνιση των υπηρεσιών Ιστού. Εάν η φύση της υπηρεσίας Ιστού είναι 

για ελαφριά, και γρήγορη επεξεργασία, τότε μπορεί να  χρησιμοποιηθεί ένας 

container Ιστού και να εφαρμοστεί η υπηρεσία Ιστού άμεσα ως JSP. Εάν η λύση 

απαιτεί ένα κατανεμημένο πρότυπο, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το EJB. Εάν η 

λύση απαιτεί ένα κατανεμημένο, και ιδιαίτερα αξιόπιστο, χαλαρά συνδεδεμένο 

περιβάλλον, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το JMS. Φυσικά, οποιοσδήποτε 

συνδυασμός τους επιτρέπεται, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 5-10 SOA βασισμένο σε J2EE 
 

5.3 Υπηρεσίες Ιστού που Χρησιμοποιούν την Java EE 

Η αρχιτεκτονική της Java EE υποστηρίζει τα ακόλουθα επίπεδα: Βαθμίδα 

επιχειρησιακής λογικής (business tier), και βαθμίδα δεδομένων (data tier ή EAI tier). 

Εάν η βαθμίδα παρουσίασης είναι παρούσα, οι Java Servlets και JSP μπορούν να 

σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν για να δημιουργήσουν την εφαρμογή Ιστού. Εάν η 

βαθμίδα επιχειρησιακής λογικής είναι παρούσα, μπορεί να σχεδιαστεί το EJB 

(Enterprise Java Bean) και να αναπτυχθεί σαν μέρος της επιχειρηματικής 

εφαρμογής. Οι επιχειρηματικοί εταίροι μπορούν να συνδεθούν με τη βαθμίδα 

παρουσίασης και τη βαθμίδα επιχειρησιακής λογικής των εφαρμογών J2EE μέσω 

των τεχνολογιών υπηρεσιών Ιστού. 

Η τεχνολογία της Java EE έχει κερδίσει ευρεία αποδοχή από τους προμηθευτές 

υλικολογισμικού και τους υπεύθυνους ανάπτυξης επιχειρηματικών λύσεων. Με την 

ανάπτυξη των εφαρμογών που ακολουθούν τα πρότυπα, οι πελάτες μπορούν να 

αποφύγουν τον εγκλωβισμό από προμηθευτή υλικολογισμικού επειδή οι εφαρμογές 

τους μπορούν να τρέξουν στα προϊόντα της Java EE που αναπτύσσονται από τους 

υπόλοιπους προμηθευτές. Ο μεγάλος αριθμός της Java και η βάση developers της 

Java EE καθιστά ευκολότερο, και στις περισσότερες περιπτώσεις οικονομικά 

προσιτό, για τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τους πόρους που απαιτούνται για να 

εφαρμόσουν μια λύση βασισμένη στην Java EE από μια συγκεκριμένη, ιδιόκτητη 

λύση. Η τεχνολογία της Java EE έχει δημιουργήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες για τα 
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εργαλεία, την εκπαίδευση, τη διαβούλευση, και τις υπηρεσίες υποστήριξης, τα οποία 

μειώνουν το κόστος και τον κίνδυνο της βασισμένης σε Java λύσης. 

5.4 Κατηγορίες Τεχνολογίας της Java EE 

Η τεχνολογία της Java EE μπορεί να ομαδοποιηθεί γενικά σε τέσσερις διαφορετικές 

κατηγορίες: τεχνολογίες εφαρμογών Διαδικτύου, τεχνολογίες υπηρεσιών Ιστού, 

τεχνολογίες επιχειρηματικών εφαρμογών, και κοινές τεχνολογίες πλατφορμών.  

Επειδή η Java EE είναι τοποθετημένη πάνω στην τυποποιημένη τεχνολογία της Java 

Standard Edition (Java SE), οι εφαρμογές της Java EE μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν όλα το APIs που καθορίζονται στη Java SE. Στην πραγματικότητα, 

αρκετά APIs καθορίστηκαν αρχικά σε προηγούμενες εκδόσεις της Java EE και έχουν 

μετακινηθεί στην πλατφόρμα SE της Java, όπως η διεπαφή συνδετικότητας βάσεων 

δεδομένων, Java Database Connectivity (JDBC), και Java Name and Directory 

Interface (JNDI). 

5.5 Τεχνολογίες εφαρμογών Διαδικτύου 

Οι τεχνολογίες εφαρμογών Διαδικτύου στην Java EE είναι ταξινομημένες σε τέσσερις 

διαφορετικές τεχνολογίες: Java Servlets, JavaServer Pages (JSP), JavaServer 

Pages Standard Tag Library (JSTL), και JavaServer Faces (JSF). Αυτές οι 

τεχνολογίες συνεργάζονται μαζί σαν μία στοίβα για την απλοποίηση της δημιουργίας 

εφαρμογών WEB. 

5.5.1 Java Servlets 

Τα Java Servlets  είναι η βάση για όλες τις τεχνολογίες Διαδικτύου στην Java EE. Η 

τεχνολογία Java Servlets παρέχει στους δημιουργούς Διαδικτυακών εφαρμογών έναν 

απλό μηχανισμό για τον καθορισμό της λογικής στη προγραμματιστική γλώσσα Java 

για να χειριστεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP. 

5.5.2 JSP 

Η τεχνολογία JSP (Java Server Pages) παρέχει έναν γρήγορο και απλό τρόπο για τη 

δημιουργία δυναμικού περιεχομένου Ιστού. Η τεχνολογία JSP επιτρέπει τη γρήγορη 

ανάπτυξη των WEB εφαρμογών που είναι ανεξάρτητες πλατφόρμας. Η JSP έχει 

γραφτεί με σχήμα γλώσσας σήμανσης που είναι γνωστή στους υπεύθυνους 

ανάπτυξης και σχεδίασης ιστοσελίδων. Στην πραγματικότητα, οι υπεύθυνοι μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία JSP χωρίς να γνωρίζουν Java. Η JSP επιτρέπει 

έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ της διεπαφής με τον χρήστη και του σχεδιαγράμματος 

από τη λογική που είναι αρμόδια για το δυναμικό προγραμματισμό, όπως είναι οι 
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αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων. Αυτό επιτρέπει το διαχωρισμό των ρόλων. 

Παραδείγματος χάριν, ένας σχεδιαστής Ιστού μπορεί να εστιάσει στην εφαρμογή 

διεπαφών με τον χρήστη, ενώ οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της Java μπορούν να 

εστιάσουν στην ενσωμάτωση της επιχειρησιακής λογικής. 

Η JSP υποστηρίζει τις βιβλιοθήκες ετικετών(tag libraries), οι οποίες καθορίζουν ένα 

σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων ετικετών σήμανσης για τη χρήση σε μια σελίδα 

JSP. Οι βιβλιοθήκες ετικετών μειώνουν την ανάγκη ενσωμάτωσης στον κώδικα της 

Java σε μια σελίδα JSP και παρέχουν ένα κατασκεύασμα που είναι πολύ πιο φιλικό 

στους σχεδιαστές ιστοσελίδων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που υποστηρίζεται από τη 

JSP είναι η γλώσσα έκφρασης (Expression Language - EL), η οποία παρέχει έναν 

απλό τρόπο για τους συντάκτες ιστοσελίδων να προσεγγίσουν εξωτερικά αντικείμενα 

δεδομένων που είναι γραμμένα σε Java από μια σελίδα JSP. 

5.5.3 JSTL 

Η JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library) περικλείει, ως απλές ετικέτες, την 

κεντρική λειτουργία που είναι κοινή σε πολλές εφαρμογές Ιστού. Η JSTL έχει την 

υποστήριξη για κοινούς δομικούς στόχους όπως η επανάληψη (iteration), condition, 

και ούτω καθεξής για το χειρισμό των εγγράφων XML, παρέχοντας λειτουργικότητα 

διεθνοποίησης, ετικέτες SQL για την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, κ.λ.π. Παρέχει 

επίσης ένα πλαίσιο ενσωμάτωσης για υπάρχουσες ετικέτες με τις ετικέτες JSTL. 

5.5.4 JSF 

Η τεχνολογία JSF (JavaServer Faces) απλοποιεί τη δημιουργία των διεπαφών με τον 

χρήστη για τις εφαρμογές WEB μέσω των καθορισμένων με σαφήνεια συστατικών, 

και του πλαισίου συμβάντων. Μία χαρακτηριστική εφαρμογή βασισμένη σε JSF 

μπορεί να αναλυθεί σε τρία μέρη: 

 

• Ένα σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών JSF 

• Ένα σύνολο σελίδων JSP που χρησιμοποιούν τα συστατικά JSF 

• Ένα αρχείο διαμόρφωσης XML που επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν 

την πλοήγηση και άλλες παραμέτρους που απαιτούνται για την εφαρμογή 

 

Η JSF έχει μια ευέλικτη και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική. Στη JSF, τα render kits  

παρουσιάζουν τη διεπαφή με τον χρήστη σε μια γλώσσα σήμανσης όπως η HTML. Η 

JSF συνοδεύεται από το HTML render kit, αλλά είναι δυνατό να συνδεθούν πολλά 

render kits. Παραδείγματος χάριν, ένα  render kit μπορεί να συνδεθεί ώστε να 



 5-55 

εμφανίζει συστατικά όπως η ασύρματη γλώσσα σήμανσης (Wireless Markup 

Language), η οποία είναι βελτιστοποιημένη για την εμφάνιση στα κινητά τηλέφωνα. Η 

JSF παρέχει επίσης υποστήριξη για τους μετατροπείς (converters) και validators. Οι 

μετατροπείς μεταφράζουν την είσοδο του χρήστη σε ένα σχήμα που μπορεί να 

καταναλωθεί από τα συστατικά και αντίστροφα, ενώ οι validators ελέγχουν την 

ακρίβεια των εισαγομένων. 

5.6 Τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού 

Οι τεχνολογίες υπηρεσιών Ιστού διαμορφώνουν τη βάση για την υποστήριξη του 

SOA στην πλατφόρμα της Java EE. Οι βασικές τεχνολογίες που παρέχουν ποικιλία 

υπηρεσιών στον Ιστό είναι η Java API για τις υπηρεσίες Ιστού XML (JAX-WS), η 

αρχιτεκτονική Java για σύνδεση XML (JAXB), και η Java API για μητρώα XML 

(JAXR). 

5.6.1 JAX-WS 

Με τη χρήση της τεχνολογίας JAX-WS, ένας developer μπορεί να καθορίσει μια 

υπηρεσία Ιστού με απλά να δημιουργήσει μια κλάση Java POJO με τους 

κατάλληλους σχολιασμούς. Tα εργαλεία της JAX-WS παράγουν έπειτα το αντίστοιχο 

WSDL αρχείο περιγραφής υπηρεσιών Ιστού. Ένας developer μπορεί επίσης να 

αρχίσει να ξεκινήσει από ένα υπάρχον WSDL και τα εργαλεία της JAX-WS να 

παράγουν τις απαραίτητες κλάσεις και τις διεπαφές της Java. 

5.6.2 JAXB 

Η αρχιτεκτονική της Java για σύνδεση XML (JAXB) παρέχει έναν κατάλληλο τρόπο 

να συνδεθεί ένα σχήμα XML σε μια απεικόνιση Java και αντίστροφα. Αυτό επιτρέπει 

στους Java developers να επεξεργαστούν τα στοιχεία XML στις εφαρμογές τους 

χωρίς την σε βάθος ανάγκη γνώσης XML. Η τεχνολογία JAXB χρησιμοποιείται 

επίσης ως μηχανισμός σύνδεσης δεδομένων για την τεχνολογία JAX-WS.  

5.6.3 JAXR 

Σε ένα προσανατολισμένο προς τις υπηρεσίες σενάριο αρχιτεκτονικής, οι υπηρεσίες 

δημοσιεύονται συχνά σε ένα κεντρικό μητρώο για να διευκολύνουν την ανεύρεση 

αυτών των υπηρεσιών. Η τεχνολογία μητρώων (JAXR) παρέχει μια ανεξάρτητη 

πρωτοκόλλου διεπαφή για την πρόσβαση σ’ αυτούς τους τύπους μητρώων και 

αρχείων. Η τεχνολογία JAXR υποστηρίζει και τα δύο από τα σημαντικότερα πρότυπα 

για το μητρώο XML: UDDI και ebXML μητρώο και πρότυπαποθηκών. 
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5.7 Enterprise Application Technologies 

Οι τεχνολογίες επιχειρηματικών εφαρμογών περιλαμβάνουν APIs που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της επιχειρησιακής λογικής  στους 

εξυπηρετητές. Αυτές οι τεχνολογίες, όπως φαίνεται στο σχήμα 5-11, περιλαμβάνουν 

τις Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA), και Java Message 

Service (JMS). 

 

 

 

Σχήμα 5-11 Enterprise Application Technology 
 

5.7.1 EJB 

Η τεχνολογία EJB (Enterprise Java Beans) είναι το συστατικό αρχιτεκτονικής του 

εξυπηρετητή στη Java EE. Η τεχνολογία EJB επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη 

ανάπτυξη των κατανεμημένων συστατικών. Αυτά τα συστατικά χειρίζονται το μέρος 

της επιχειρησιακής λογικής της επιχειρηματικής λύσης. Σε αντίθεση με άλλες 

τεχνολογίες, η τεχνολογία EJB αποκρύπτει τις βασικές διαδικασίες του συστήματος 

που συνδέονται με τις κατανεμημένες εφαρμογές, όπως η διαχείριση των 

στιγμιοτύπων, η διαχείριση της τράπεζας αντικειμένων, η διαχείριση πολλαπλών 

threads και η διαχείριση τράπεζας συνδέσεων. Τα συστατικά EJB συνήθως 

εκτελούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που αποκαλείται container. Ο container 
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παρεμβάλλεται για να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες όπως η ταυτόχρονη 

επεξεργασία, η εξελιξιμότητα, οι συναλλαγές, η ασφάλεια, και η διανομή. 

Στην προδιαγραφή EJB 3.0, τα Java annotations απλοποιούν την ανάπτυξη των 

EJB. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να γράφονται διεπαφές container, και η ανάγκη 

ενός περιγραφέα ανάπτυξης για τα EJBs είναι προαιρετική. Αυτό το νέο 

χαρακτηριστικό έχει δώσει τα stateless session EJBs, stateful session EJBs, και 

message-driven EJBs στις συνηθισμένες κλάσεις της Java ή τα POJOs (Plain Old 

Java Objects). 

5.7.2 JPA 

Η JPA (Java Persistence API) υποστηρίζει το object-relational mapping (ή τη 

Mapping ή ORM) και επιτρέπει στους υπεύθυνους ανάπτυξης λογισμικού να έχουν 

πρόσβαση και να ενημερώνουν τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων χωρίς την ανάγκη 

της σε βάθος γνώσης της SQL. Τα δεδομένα στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

αντιπροσωπεύονται ως αντικείμενα POJO. Παραδείγματος χάριν, σε μια απλή 

περίπτωση χαρτογράφησης, ένας πίνακας βάσεων δεδομένων χαρτογραφείται σε 

μια κλάση οντοτήτων όπου κάθε στήλη του πίνακα χαρτογραφείται σε ένα πεδίο στην 

κλάση οντοτήτων. Οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων υποστηρίζονται, το ίδιο 

συμβαίνει και με την κληρονομικότητα. 

5.7.3 JMS API 

Η JMS API είναι ένα πρότυπο μηνυμάτων που επιτρέπει στα τμήματα εφαρμογών να 

δημιουργήσουν, να στείλουν, να λάβουν, και να επεξεργαστούν μηνύματα. Επιτρέπει 

την κατανεμημένη επικοινωνία που είναι χαλαρά συνδεδεμένη, αξιόπιστη, και 

ασύγχρονη. Οι κατανεμημένες συναλλαγές υποστηρίζονται έτσι ώστε η αποστολή ή η 

λήψη ενός μηνύματος JMS να μπορεί να συνδυαστεί με μια πρόσβαση σε βάση 

δεδομένων στην ίδια συναλλαγή. 

5.8 Enterprise Service Bus 

Λόγω του υπάρχοντος ενδιάμεσου λογισμικού (middleware), απαιτείται η διασύνδεση 

των διαφορετικών ενδιάμεσων προϊόντων και η διαλειτουργικότητα τους με τις 

υπηρεσίες Ιστού. Η υποδομή Enterprise Bus για την επικοινωνία και τη διαχείριση 

των υπηρεσιών, δίνει απαντήσεις σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών στα σύνθετα 

πληροφοριακά συστήματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχονται από το Enterprise 

Service Bus (ESB). Ένα ESB μπορεί να ενεργήσει σαν μεσολαβητής μεταξύ των 

διαφορετικών, και συχνά ασυμβίβαστων πρωτοκόλλων και των προϊόντων 

middleware. 
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Καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται προς τις αρχιτεκτονικές υπηρεσιών, που φιλοξενούν 

διάφορες υπηρεσίες, απαιτούν την υπηρεσία υποδομής που παρέχει εύρωστη 

επικοινωνία, ευφυή δρομολόγηση, και εξελιγμένη μετάφραση για τον μετασχηματισμό 

των υπηρεσιών. Η δημιουργία ενός Enterprise Service Bus (ESB) είναι προφανώς 

ένας γρήγορος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Στην πραγματικότητα, 

ένα ESB παρέχει κοινές υπηρεσίες επικοινωνίας και ολοκλήρωσης και χρησιμοποιεί 

βιομηχανικές τυποποιήσεις για τις περισσότερες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι 

οποίες διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα. Για αυτό το λόγο, το ESB έχει γίνει η 

λογική επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν SOA. 

Το ESB δεν είναι προϊόν λογισμικού, αλλά ένας τρόπος για την ενσωμάτωση των  

εφαρμογών, το συντονισμό των πόρων, και τη διαχείριση των πληροφοριών. 

Αντίθετα από πολλές προηγούμενες προσεγγίσεις για τη σύνδεση κατανεμημένων 

εφαρμογών (όπως RPC ή τα κατανεμημένα αντικείμενα), το ESB επιτρέπει τη 

σύνδεση του λογισμικού που τρέχει παράλληλα σε διαφορετικές πλατφόρμες, 

γράφεται σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, και χρησιμοποιεί διαφορετικά 

πρότυπα προγραμματισμού. Το ESB έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 

 Επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών: υποστηρίζει τη 

δρομολόγηση και την διευθυνσιοδότηση για τουλάχιστον ένα τύπο μηνύματος (πχ., 

το request/response, ή publish/subscribe), και τουλάχιστον ένα πρωτόκολλο 

μεταφοράς.  

 Ολοκλήρωση και διαχείριση των υπηρεσιών: υποστηρίζει διάφορες μορφές 

ολοκλήρωσης ή προσαρμογείς. Επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών βάσει αυτών 

των  δυνατοτήτων ολοκλήρωσης, και αποσυνδέει τις τεχνικές πτυχές των 

αλληλεπιδράσεων των υπηρεσιών, και της ολοκλήρωσης και της διαχείρισης των 

υπηρεσιών στην επιχείρηση. 

 

Τα πιο προηγμένα ESB προσφέρουν πρόσθετα χαρακτηριστικά 

συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογέων (για να επιτρέψουν τη συνδεσιμότητα 

των έτοιμων και εξατομικευμένων επιχειρηματικών εφαρμογών), μηχανές 

ενορχήστρωσης υπηρεσιών, υπηρεσίες ποιότητας εξυπηρέτησης και παρουσίασης 

(για να επιτρέψουν τη δημιουργία των εξατομικευμένων πυλών που συγκεντρώνουν 

τις υπηρεσίες από πολλαπλές πηγές). 

5.9 Χαρακτηριστικά ESB 

Ένα καλό ESB πρέπει να παρέχει τουλάχιστον ποιοτική υποστήριξη υπηρεσιών, 

αξιοπιστία,  ανοχή σφαλμάτων, και ασφάλεια. Ένα ESB πρέπει να παρέχει 
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υποστήριξη για ποικίλες τεχνολογίες στις οποίες εφαρμόζονται οι υπηρεσίες. Εκτός 

από τις υπηρεσίες Ιστού, ένα ESB πρέπει να παρέχει τον σύνδεσμο για μια σειρά 

τεχνολογιών, όπως J2EE και .NET, messaging middleware, και όργανα ελέγχου TP. 

Ένα ESB που παρέχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αποτελεί βασικό μέρος του SOA. 

Παρέχει διάφορα οφέλη, όπως ευελιξία, μειωμένα κόστη συντήρησης, ανάπτυξης και 

επέκτασης, και αυξημένη αξιοπιστία και διαχείριση. Επομένως το ESB είναι ένα 

βασικό συστατικό του SOA. 

5.10 OpenESB 

Το OpenESB (https://open-esb.dev.java.net) είναι ένα enterprise service bus 

ανοιχτού λογισμικού, βασισμένο στη Java. Ένας μεγάλος αριθμός συστατικών 

αναπτύσσεται στην κοινότητα OpenESB: πχ. για την πρόσβαση των back-end 

συστημάτων και άλλων πλατφορμών ESB ή SOA, για το μετασχηματισμό μηνυμάτων 

(message transformation), κλπ. Αντίθετα από τα ιδιόκτητα ESB, το OpenESB είναι 

βασισμένο σε ανοιχτά πρότυπα (πχ. JBI και Java EE). Αυτό δίνει στους χρήστες το 

πλεονέκτημα της μη εξάρτησης από τον προμηθευτή. 

Το OpenESB παρέχει επίσης τα συστατικά για τα εγγενώς δύσκολα προβλήματα. 

Ένα παράδειγμα που θα απαιτούσε πολλή εργασία για να εφαρμοστεί, είναι η 

ανάπτυξη  ασύγχρονων υπηρεσιών Ιστού με χειριστές λαθών, συσχετισμών, και 

αξιοπιστία σε μία συστάδα υπολογιστών. Μία λύση για αυτό το δύσκολο πρόβλημα 

παρέχεται από τη BPEL SE. Με αυτό το συστατικό, η επιχειρησιακή λογική 

εκφράζεται σε WS-BPEL, όπου η σύνθετη λογική ελαττώνεται σε μερικές γραμμές 

κώδικα ή κάποιες σχηματικές παραστάσεις στο γραφικό συντάκτη. 

5.11 ESB - Η Επιχειρησιακή Προοπτική 

Ο όρος Enterprise Service Bus δόθηκε στο πανεπιστήμιο Stamford, από έναν 

κορυφαίο επιχειρηματικό αναλυτή, τον Gartner. Ο Gartner περιγράφει το ESB ως 

εξής: 

 

Ένα Enterprise Service Bus (ESB) είναι μια νέα αρχιτεκτονική που εκμεταλλεύεται τις 

υπηρεσίες Ιστού, το υλικολογισμικό μηνυμάτων, την ευφυή δρομολόγηση, και το 

μετασχηματισμό. Το ESB ενεργεί σαν μία ελαφριά, πανταχού παρούσα ραχοκοκαλιά 

ενσωμάτωσης μέσω της οποίας διατρέχουν οι υπηρεσίες λογισμικού και συστατικά 

εφαρμογών. 

 
Η εισαγωγή του Java Message Service (JMS) και η υιοθέτηση των τεχνολογιών της 

Java στο ενδιάμεσο λογισμικό μηνυμάτων, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές θετικές 
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επιρροές στην εξέλιξη του ESB. Η ανάπτυξη και η χρήση των υπηρεσιών Ιστού ως 

τυποποιημένο μέσο της διαλειτουργικότητας και η ανάγκη για μια προσανατολισμένη 

προς τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη του ESB. 

 
 
 

 
 

Σχήμα 5-12 Enterprise Service Bus 
 
 

5.12 Java και ESB 

Η Java, ως σύνολο προδιαγραφών και ως μία φορητή και διαλειτουργική λύση 

συνεχίζει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην παροχή  βελτιωμένων λύσεων 

στις ανάγκες του ΙΤ γενικά και τις επιχειρηματικές ανάγκες, ειδικά. Αυτή η τάση 

εισήγαγε την προδιαγραφή Java Specification Request (JSR) 208. 

Η JSR 208 αναφέρεται ως Java Business Integration specification (JBI). Πολλές 

κορυφαίες βιομηχανίες και ιδιώτες ενώθηκαν για να προτείνουν αυτήν την 

προδιαγραφή της Java. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι οι Apache Software, 

Sun Microsystems, SAP, Novell, Red Hat, Sybase, TIBCO, Nokia, και Oracle. Η 

προτεινόμενη προδιαγραφή JBI προσπαθεί να επεκτείνει τις τεχνολογίες της Java με 

την επιχειρησιακή ενσωμάτωση Service Provider Interfaces (SPI). Τα SPI 

επιτρέπουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τις προδιαγραφές όπως η WS-

BPEL για τις επιχειρησιακές διαδικασίες και η WS-CDL για τις ομάδες εργασίας 

χορογραφίας. 

Ο αρχικός στόχος του JBI είναι να παρέχει την αρχιτεκτονική και ένα πλαίσιο που 

διευκολύνει τη δυναμική σύνθεση και την επέκταση των χαλαρά συνδεδεμένων 

σύνθετων εφαρμογών και των προσανατολισμένων προς τις υπηρεσίες συστατικών 
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ενσωμάτωσης. Επιτρέπει στον καθένα να δημιουργήσει τα συμμορφούμενα με το JBI 

τμήματα και να τα ενσωματώσει δυναμικά στην υποδομή JBI.  

Υπάρχουν διάφορα συστατικά του περιβάλλοντος JBI: service engines, binding 

components, normalized message router, και JBI runtime environment 

 

• Οι service engines (SE) είναι συστατικά του JBI που επιτρέπουν 

πολυσύνδετη επιχειρησιακή λογική.  

• Τα binding components (BC) είναι συστατικά του JBI που επιτρέπουν 

πολυσύνδετη εξωτερική συνδεσιμότητα. 

• Το normalized message router (NMR) κατευθύνει τα ομαλοποιημένα 

μηνύματα από τα τμήματα προέλευσης στους προορισμούς σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες πολιτικές.  

• Το JBI runtime environment  περικλείει τα συστατικά JBI και NMR. Λόγω 

των χαρακτηριστικών του, μερικές φορές ονομάζεται meta-container JBI. 

 

 

 

Σχήμα 5-13 Η Αρχιτεκτονική JBI 
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6 Το NetBeans IDE 
 
Το NetBeans είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated 

Development Environment - IDE) και μία πλατφόρμα. Αν και αρχικά το NetBeans IDE 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανάπτυξη εφαρμογών Java, από την 

έκδοση 6 και έπειτα το NetBeans υποστηρίζει διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, 

όπως τη Java, τη C, C++, Ruby, PHP, και Groovy. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης 

λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα API του NetBeans για να 

δημιουργήσουν NetBeans plugins και αυτόνομες εφαρμογές, που εκμεταλλεύονται το 

NetBeans ως πλατφόρμα. 

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής μας, χρησιμοποιήθηκε η έκδοση του NetBeans IDE 

6.7 η οποία συνοδεύεται από το πακέτο SOA και περιλαμβάνει τον εξυπηρετητή 

εφαρμογών GlassFish. Τα εργαλεία NetBeans SOA περιλαμβάνουν δυνατότητες 

ανοικτού κώδικα του Sun Java Studio Enterprise και του Java Composite Application 

Platform Suite (Java CAPS), καθώς επίσης και νέες δυνατότητες για τη δημιουργία 

σύνθετων εφαρμογών, υπηρεσιών Ιστού βασισμένων σε BPEL, ασφαλών υπηρεσιών 

Ιστού της Java EE, και αντικειμένων XML όπως το σχήμα XML και WSDL. Με αυτά 

τα εργαλεία είμαστε σε θέση να κάνουμε τα εξής: 

 

• Οπτικό σχέδιο: Μας δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουμε οπτικά ένα σχήμα 

XML, και να απεικονίσουμε την ενορχήστρωση των υπηρεσιών Ιστού 

χρησιμοποιώντας μία  διεπαφή σε τύπο διαγράμματος. Εδώ εμείς 

επικεντρωνόμαστε στο μέρος του σχεδιασμού ενώ το IDE ασχολείται με τη 

σύνταξη και τη συμμόρφωση στις προδιαγραφές. 

• Δοκιμή: Πρέπει να είμαστε σε θέση να δοκιμάσουμε τις σύνθετες εφαρμογές 

μας χωρίς να εγκαταλείπουμε το σχέδιο και το περιβάλλον ανάπτυξης μας. 

Με άλλα λόγια, μια ενιαία διεπαφή για τη δημιουργία, τη δοκιμή, και την 

ανάπτυξη των επιχειρηματικών εφαρμογών. 

• Εξασφαλίζουμε τις εφαρμογές: Πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε 

την επιχειρηματική εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες λύσεις 

ταυτότητας και τα ενσωματωμένα εργαλεία του IDE. 

• Ενσωματωμένη μηχανή BPEL: Δεν χρειαζόμαστε ένα αυτόνομο εξυπηρετητή 

εφαρμογών για την ανάπτυξη των υπηρεσιών Ιστού μας. Οι περισσότεροι 

δημοφιλείς εξυπηρετητές εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του 

εξυπηρετητή εφαρμογών GlassFish, μπορούν να ενσωματωθούν και να 
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ρυθμιστούν από το IDE. Η μηχανή BPEL είναι διαθέσιμη ως μηχανή 

υπηρεσιών JBI στον κεντρικό εξυπηρετητή. 

6.1 Τα NetBeans Projects 

Τα NetBeans add-ons είναι τμήματα λογισμικού που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα 

της βάσης του IDE. Όταν το NetBeans εγκαθίσταται με τις επιλογές SOA, 

δημιουργούνται νέοι τύποι προγράμματος που επιτρέπουν να εργαστούμε με ένα 

συγκεκριμένο επιχειρησιακό αντικείμενο. Οι γενικές κατηγορίες των project του 

NetBeans περιλαμβάνουν τα Java, Java Web, Java Enterprise, Java ME, Maven, 

NetBeans Modules, SOA,  JBI Components. 

 

 
 

Το NetBeans IDE προσφέρει εκτενή υποστήριξη GUI για τη δημιουργία 

επιχειρηματικών εφαρμογών και πλούσιων εφαρμογών πελάτη στην πλατφόρμα 

NetBeans. Υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τύποι project: 

 

• BPEL Module: Αυτό το πρόγραμμα μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα 

BPEL Module που μπορεί να συμπεριλάβει μια ή περισσότερες διαδικασίες 

BPEL.  



 6-64 

• IEP Module: Αυτό το πρόγραμμα μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα 

Intelligent Event Processing Module, το οποίο μπορεί να περιέχει έναν ή 

περισσότερους ευφυείς επεξεργαστές γεγονότων.  

• Composite Application: Αυτό το πρόγραμμα μας επιτρέπει να 

δημιουργήσουμε ένα σύνθετο πρόγραμμα (Composite Application), το οποίο 

μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα BPEL Modules, και άλλους 

τύπους JBI modules.  

• SQL Module: Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα CAPS SQL Module με 

αυτήν την επιλογή.  

• XSLT Module: Δημιουργεί ένα κενό XSLT Module, το οποίο μπορεί να 

περιέχει πολλές υπηρεσίες XSLT. 

 

6.2 BPEL Service Engine 

Όμοια με όλες τις άλλες μηχανές υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο JBI container 

μέσα στο εξυπηρετητή και είναι προσβάσιμες μέσω του NetBeans, η μηχανή 

υπηρεσιών BPEL είναι ένα συστατικό JBI όπως καθορίζεται από την προδιαγραφή 

JSR 208. Η μηχανή υπηρεσιών BPEL επιτρέπει την ενορχήστρωση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών WS-BPEL. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας ροής 

εργασίας από διαφορετικές υπηρεσίες όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Μέσα στο NetBeans, μπορούμε να δημιουργήσουμε BPEL modules που 

αποτελούνται από μια ή περισσότερες διαδικασίες BPEL. Τα BPEL modules 

ενσωματώνονται στο πρότυπο συστατικό JBI, και έπειτα αναπτύσσονται στο JBI  

container όπου η μηχανή υπηρεσιών BPEL επιτρέπει στις διαδικασίες μέσα στο 

module να εκτελεστούν. Σε όρους JBI, αυτό καλείται Service Unit. 

Όλες οι τυποποιημένες διαδικασίες που καθορίζονται από την προδιαγραφή WS-

BPEL (όπως η παροχή και κατανάλωση των υπηρεσιών Ιστού, η δόμηση της λογικής 

επεξεργασίας, και η εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων όπως οι αναθέσεις και η 

αναμονή) είναι διαθέσιμες μέσα στη μηχανή υπηρεσιών BPEL. Ο σχεδιαστής 

NetBeans παρέχει υποστήριξη drag-and-drop για όλες αυτές τις δραστηριότητες. 
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6.3 Java EE Service Engine 

Η μηχανή υπηρεσιών της Java EE ενεργεί ως γέφυρα μεταξύ του JBI container 

επιτρέποντας στις Υπηρεσίες Ιστού της Java EE να καταναλώνονται μέσα από τα 

συστατικά JBI. Χωρίς τη μηχανή υπηρεσιών της Java EE, τα συστατικά JBI θα 

έπρεπε να εκτελέσουν τις υπηρεσίες Ιστού της Java EE μέσω μακρινών κλήσεων 

αντί μέσω της άμεσης επικοινωνίας. Η μηχανή υπηρεσιών της Java EE επιτρέπει στα 

servlets και στις βασισμένες σε EJB υπηρεσίες Ιστού να καταναλώνονται μέσα από 

τα συστατικά JBI. 
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6.4 Normalized Message Router 

Οι μηχανές υπηρεσιών δεν επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους ή με τους πελάτες, αντ' 

αυτού επικοινωνούν μέσω του NMR. Αυτή αποτελεί μια από τις βασικές έννοιες του 

JBI, δεδομένου ότι προάγει τη χαλαρή σύζευξη των υπηρεσιών. Το NMR είναι 

αρμόδιο για τη λήψη των μηνυμάτων από τους πελάτες και τη δρομολόγηση τους 

στις κατάλληλες μηχανές υπηρεσιών για επεξεργασία.  

Το NMR είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση ομαλοποιημένων μηνυμάτων μεταξύ των 

συστατικών JBI. Τα μηνύματα αποτελούνται από ένα ωφέλιμο φορτίο και μια 

επικεφαλίδα που περιέχει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μηνυμάτων που απαιτούνται, 

για να επεξεργαστεί η μηχανή υπηρεσιών το μήνυμα (παραδείγματος χάριν, 

πληροφορίες ασφάλειας). Πάλι, μπορούμε να δούμε ότι αυτό παρέχει ένα χαλαρά 

συνδεδεμένο πρότυπο στο οποίο οι μηχανές υπηρεσιών δεν έχουν. προγενέστερη 

γνώση άλλων μηχανών υπηρεσιών. Αυτό επομένως επιτρέπει στην αρχιτεκτονική 

JBI να είναι ευέλικτη, και επιτρέπει σε διαφορετικούς προμηθευτές συστατικών να 

αναπτύξουν συστατικά βασισμένα σε πρότυπα. 

6.5 Binding Components 

Ο ρόλος των συστατικών σύνδεσης (binding components) είναι να απομονώσουν  τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας από το JBI container έτσι ώστε οι μηχανές υπηρεσιών να 

είναι εντελώς απεμπλεγμένες από την υποδομή επικοινωνίας. Παραδείγματος χάριν, 

η μηχανή υπηρεσιών BPEL μπορεί να λάβει αιτήματα για να εκκινήσει μία διαδικασία 

BPEL ενώ διαβάζει αρχεία στο τοπικό σύστημα αρχείων. Μπορεί να λάβει αυτά τα 

αιτήματα από μηνύματα SOAP, από ένα μήνυμα JMS, ή από οποιοδήποτε συστατικό 

σύνδεσης που είναι εγκατεστημένα στο JBI container. 

Στο παρακάτω σχήμα, μπορούμε να δούμε ότι ο ρόλος των BC είναι να στείλουν και 

να λάβουν μηνύματα εσωτερικά και εξωτερικά από το Normalized Message Router 

χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα, συγκεκριμένα για binding components. Μπορούμε 

επίσης να δούμε ότι οποιοσδήποτε αριθμός συστατικών σύνδεσης μπορεί να 

εγκατασταθεί στο JBI container. Αυτό το σχήμα δείχνει οτι, όπως στις μηχανές 

υπηρεσιών (SE), τα  συστατικά σύνδεσης δεν επικοινωνούν άμεσα με άλλα 

συστατικά σύνδεσης ή με τις μηχανές υπηρεσιών. Όλη η επικοινωνία μεταξύ των 

επιμέρους binding components και μεταξύ των binding components και των μηχανών 

υπηρεσιών εκτελείται μέσω της αποστολής πρότυπων μηνυμάτων μέσω του 

Normalized Message Router. 
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Το NetBeans έχει εγκατεστημένα μέσα στο JBI container τα εξής συστατικά 

σύνδεσης: File BC, FTP BC, HTTP BC, Database BC, JMS BC, SMTP. Όπως και με 

τις μηχανές υπηρεσιών, τα συστατικά σύνδεσης μπορούν να ρυθμιστούν μέσα από 

το NetBeans IDE. 
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Ο BPEL Designer 

Ο BPEL designer επιτρέπει τη δημιουργία και ανάπτυξη  των διαδικασιών BPEL που 

είναι εναρμονισμένες με την προδιαγραφή WS-BPEL. Για να εκτελέσουμε  αυτές τις 

ενέργειες πρέπει για να δημιουργήσουμε ένα BPEL module, οποίο είναι ένας τύπος 

NetBeans project. Ο σχεδιαστής BPEL παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον για τη 

γρήγορη και αποτελεσματική ενορχήστρωση των υπηρεσιών Ιστού. 

Στο συντάκτη BPEL μπορούμε να αλλάξουμε μεταξύ των πεδίων Source, Design, 

Mapper, και Logging. Όλα τα πεδία διατηρούνται πάντα συγχρονισμένα.  

6.5.1 Design View 

Το παράθυρο design είναι ένας σχεδιαστής επιχειρησιακών διαδικασιών όπου 

μπορεί ο συντάκτης να σχεδιάσει ένα διάγραμμα μιας επιχειρησιακής διαδικασίας. Με 

το πεδίο  design μπορούμε να προσθέσουμε, να συντάξουμε, και να διαγράψουμε 

στοιχεία διαγραμμάτων. Το διάγραμμα που κατασκευάζεται στο πεδίο σχεδίασης 

παράγεται αυτόματα σε κώδικα πηγής BPEL σύμφωνα με την προδιαγραφή WS-

BPEL 2.0 με κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης της μηχανής 

υπηρεσιών BPEL. Το πεδίο σχεδίασης ανοίγει εξ ορισμού με το διπλό κλικ ενός 

αρχείου BPEL από ένα BPEL module στο παράθυρο προγραμμάτων. Κάνοντας κλικ 

στο εικονίδιο [+] μπορούμε να επεκτείνουμε τον κόμβο. 

Σέρνοντας ένα στοιχείο παλέτας στο διάγραμμα BPEL, αυτό μετατρέπεται σε μια 

δραστηριότητα BPEL. Κάποιο σημείο στο διάγραμμα BPEL τονίζεται σε πορτοκαλί 

χρώμα. Μπορούμε να ρίξουμε τα στοιχεία μόνο σε εκείνες τις περιοχές. Για 

παράδειγμα, μπορούμε να σύρουμε ένα Invoke στοιχείο μόνο μετά από ένα Receive 

στοιχείο. 
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Σχήμα 6-14 Το παράθυρο σχεδίασης 

6.5.2 Source View 

Το παράθυρο source παρουσιάζει τον κώδικα ενός διαγράμματος επιχειρησιακής 

διαδικασίας. Το παράθυρο source βασίζεται στην άποψη της πηγαίας XML και 

παρέχει πρόσβαση σε ευκολίες όπως code folding, τονισμό σύνταξης XML, και 

ολοκλήρωση κώδικα. Μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει σύνταξη πηγαίου κώδικα  

καθώς επίσης και οπτικό σχεδιασμό. Ο σχεδιαστής BPEL εξασφαλίζει ότι η άποψη 

σχεδίου και η άποψη πηγαίου κώδικα παραμένουν πάντα συγχρονισμένες μεταξύ 

τους. Το IDE θα αναλύσει αυτόματα το αρχείο πηγής BPEL και θα επανοικοδομήσει 

το διάγραμμα κάθε φορά που εκτελούμε τις αλλαγές στο αρχείο πηγαίου κώδικα.  
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Σχήμα 6-15 Το παράθυρο source 
 

6.5.3 Mapper View 

Το παράθυρο Mapper παρέχει ένα πλαίσιο για την επεξεργασία και τη διαχείριση των 

δεδομένων BPEL. Ο BPEL Mapper μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει τιμές ή 

να θέσει όρους.  

Ο BPEL Mapper επιτρέπει να προσθέσουμε και να συντάξουμε λειτουργίες που είναι 

συγκεκριμένες για μερικά στοιχεία επιχειρησιακής διαδικασίας, όπως το Assign, If, 

και ElseIf. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να έχει συγκεκριμένους τύπους 

έκφρασης, όπως οι αναθέσεις αντιγραφής, οι εκφράσεις όρων, και οι χρονικές 

λειτουργίες. Παραδείγματος χάριν, τα στοιχεία If, ElseIf, και Repeat Until μπορούν να 

έχουν εκφράσεις όρων, το Assign περιλαμβάνει τις εκφράσεις αντιγραφής, το 

στοιχείο Wait μπορεί να έχει εκφράσεις διάρκειας, και η δραστηριότητα ForEach 

μπορεί να έχει εκφράσεις με τιμές ακέραιων αριθμών. Με τη χρήση της γραφικής 

διεπαφής του BPEL Mapper, μπορούμε να εκτελέσουμε υπολογισμούς με την 

ανάθεση των διαδικασιών XPath και λειτουργιών στις μεταβλητές και στα στοιχεία 
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XSD, στις ιδιότητες, και τα μέρη. Μια απλή λειτουργία αντιγραφής μεταβλητών 

παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα. 

 

 

Σχήμα 6-16 Το παράθυρο Mapper 
 

6.5.4 Logging View 

Το παράθυρο Logging παρέχει τη δυνατότητα να τεθούν κανόνες καταγραφής σε 

αρχείο log ή κανόνες συναγερμού στη διαδικασία.  
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6.6 Λειτουργίες στο Παράθυρο Design 

Στο παράθυρο design, μπορούμε να εκτελέσουμε διάφορες διαδικασίες στα στοιχεία. 

Κάποιες από αυτές είναι:  

 

• Να δημιουργήσουμε στοιχεία με το σύρσιμο τους από την παλέτα στο 

διάγραμμα. Το παράθυρο σχεδίασης υποστηρίζει την έννοια "σημεία 

πτώσης", που σημαίνει ότι πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τα στοιχεία με αυτά 

τα σημεία πτώσης όταν τα σέρνουμε. Δεν δημιουργούνται όλα τα στοιχεία 

μέσω συρσίματος από την παλέτα. Κάποια άλλα στοιχεία δημιουργούνται 

χρησιμοποιώντας επιλογές pop-up που καλούνται με δεξί κλικ σε ένα 

υπάρχον στοιχείο διαγράμματος.  

• Να επιλέξουμε στοιχεία σε ένα διάγραμμα. Με ένα κλικ σε ένα στοιχείο το 

επιλέγουμε. Η επιλογή είναι ένα απαραίτητο βήμα στην εκτέλεση διάφορων 

διαδικασιών, όπως η διαγραφή, η μετακίνηση, ή σύνταξη ενός στοιχείου.  

• Να καλούμε ενέργειες επιλογών pop-up για τα στοιχεία του διαγράμματος. 

Κάθε στοιχείο BPEL έχει pop-up επιλογές. Αυτές οι επιλογές μπορούν να 

κληθούν με δεξί κλικ στο στοιχείο. Οι επιλογές pop-up προσφέρουν ένα 

σύνολο ενεργειών που είναι σχετικές με το επιλεγμένο στοιχείο.  

• Να μετακινήσουμε στοιχεία διαγραμμάτων. Μπορούμε να μετακινήσουμε τα 

στοιχεία διαγραμμάτων με την επιλογή του στοιχείου, και έπειτα με το 

σύρσιμο του σε μια νέα θέση. Εάν μετακινούμε ένα στοιχείο container, όλα τα 

παιδιά του μετακινούνται μαζί με του.  

• Να καλέσουμε την επικύρωση XML. Μπορούμε να καλέσουμε την επικύρωση 

XML με κλικ στην επιλογή Validate XML στη μπάρα εργαλείων του design 

view. 

6.7 Η Παλέτα 

Όταν δημιουργούμε ένα νέο BPEL module, το NetBeans IDE αυτόματα παρουσιάζει 

το παράθυρο παλέτας. Η παλέτα αποτελείται από δραστηριότητες BPEL που 

μπορούμε να σύρουμε στο παράθυρο σχεδίασης. Οι δραστηριότητες της παλέτας 

είναι ταξινομημένες σε τρεις τύπους. Εντούτοις, έχουμε τη δυνατότητα να 

μεταφερθούμε στο παράθυρο πηγαίου κώδικα και να τροποποιήσουμε τα αρχεία 

BPEL με το χέρι. 
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Σχήμα 6-17 Η παλέτα 

 

6.8 Το Στοιχείο “Process” 

Μια διαδικασία BPEL μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη. Μια σύγχρονη 

διαδικασία, μπλοκάρει τον πελάτη (αυτός που χρησιμοποιεί τη διαδικασία) έως ότου 

τελειώσει η διαδικασία και επιστρέψει ένα αποτέλεσμα στον πελάτη. Μια ασύγχρονη 

διαδικασία δεν μπλοκάρει τον πελάτη. Χρησιμοποιεί μια επανάκληση για να 

επιστρέψει το αποτέλεσμα (εάν υπάρχει). Συνήθως οι ασύγχρονες διαδικασίες 

χρησιμοποιούνται για τις μεγαλύτερης διάρκειας διαδικασίες, και οι σύγχρονες 

χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες που επιστρέφουν ένα αποτέλεσμα σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν μια διαδικασία BPEL χρησιμοποιεί ασύγχρονες 

υπηρεσίες Ιστού, η ίδια η διαδικασία είναι συνήθως επίσης ασύγχρονη.  

6.9 Partner Links 

Οποιαδήποτε υπηρεσία Ιστού επικοινωνεί με τη διαδικασία BPEL προσδιορίζεται ως 

partner link. Κάθε partner link περιλαμβάνει στοιχεία παιδιά που αντιστοιχούν στις 

διαθέσιμες δραστηριότητες υπηρεσιών Ιστού που υποστηρίζονται από τη διεπαφή 

του partner link. Δεν προσθέτουμε άμεσα τα στοιχεία σε ένα partner link container. Το 

παράθυρο σχεδίασης θα ερευνήσει το  WSDL του partner link και αυτόματα θα 

γεμίσει το partner link container με τα σχετικά στοιχεία. Εάν πρέπει να 

τροποποιήσουμε μια σύνδεση partner link, αλλάζουμε το αρχεία WSDL του partner 

link που θα επιτρέψει στο παράθυρο σχεδίασης να επαναφέρει τη σύνδεση 

συνεργάτη, και με αυτόν τον τρόπο να απεικονίσει την τροποποιημένη διεπαφή. 
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Στο παράθυρο Partner Link editor, μπορούμε να επιλέξουμε είτε να 

χρησιμοποιήσουμε τον υπάρχοντα τύπο σύνδεσης συνεργάτη (partner link type) είτε 

να δημιουργήσουμε έναν νέο τύπο σύνδεσης. Εάν το αρχείο WSDL που επιλέξαμε 

ήδη περιέχει τους τύπους σύνδεσης συνεργάτη, επιλέγεται αυτόματα η επιλογή “Use 

Existing Partner Link Type” και ο τύπος σύνδεσης συνεργάτη γεμίζει με τους τύπους 

σύνδεσης που βρίσκονται στο αρχείο WSDL. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα 

από τους υπάρχοντες τύπους σύνδεσης συνεργάτη ή να επιλέξουμε το “Use a Newly 

Created Partner Link Type” για να δημιουργηθεί ένας νέος partner link type. Εάν το 

αρχείο WSDL δεν περιέχει τύπους σύνδεσης συνεργάτη, η επιλογή “Use a Newly 

Created Partner Link Type” επιλέγεται. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δεχόμαστε 

προεπιλογές που παρέχονται από το συντάκτη του NetBeans. 

6.10 Δημιουργία Εγγράφων WSDL με το NetBeans 

Μέσα στο NetBeans IDE, μπορούν να δημιουργηθούν νέα έγγραφα WSDL πολύ 

εύκολα επιλέγοντας File - New File. Κάτω από την κατηγορία XML στο διάλογο New 

File μπορούμε να επιλέξουμε και να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο WSDL όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
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Κατόπιν, μας δίνεται η δυνατότητα μέσω ενός wizard να διαμορφώσουμε το έγγραφο 

καθορίζοντας το όνομα, την τοποθεσία του νέου εγγράφου και το Target Namespace 

του αρχείου. Επίσης, μας δίνεται το δικαίωμα επιλογής τύπου WSDL (Abstract ή 

Concrete). Εάν επιλέξουμε “concrete”, διάφορες επιλογές είναι διαθέσιμες 

επιτρέποντας μας να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες του τύπου 

σύνδεσης. Παραδείγματος χάριν, η επιλογή τύπου SOAP μας επιτρέπει να 

καθορίσουμε εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε RPC Literal, Document Literal ή  

RPC Enconding για το μήνυμα SOAP. 

 
 

Στο επόμενο βήμα το wizard μας παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείου XML στο 

έγγραφο. Η εισαγωγή των αρχείων XML στο έγγραφο WSDL μας γλιτώνει από το να 

πρέπει να επαναδιευκρινιστούν οποιοιδήποτε τύποι στοιχείων στο αρχείο WSDL. Στο 

βήμα Abstract Configuration διαμορφώνουμε τις λεπτομέρειες για μεθόδους, 

παραμέτρους και σφάλματα που περιγράφονται στο έγγραφο WSDL. Μετά από τον 

καθορισμό των Port Type Name, και Operation Name, πρέπει να καθοριστεί ο τύπος 

λειτουργίας όπου μπορούμε να δηλώσουμε One-Way ή Request-Response. Οι 
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λειτουργίες τύπου Notification ή Solicit/Response, θα πρέπει να συνταχθούν με το 

χέρι στον κώδικα. Στην τελευταία σελίδα, μας ζητά να καθορίσουμε ένα Binding 

Name και Binding Type. Το NetBeans υποστηρίζει τους εξής τύπους συνδέσεων: 

DATABASE, EMAIL, FILE, FTP, HTTP, LDAP, REST, SCHEDULER, JMS και SOAP. 
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7 Υλοποίηση Πρωτότυπης Εφαρμογής 
 
Για να παρουσιάσουμε τον τρόπο εφαρμογής των τεχνολογιών που αναλύθηκαν, σε 

μια τυπική επιχείρηση, θα λάβουμε υπ’ όψιν τις απαιτήσεις ενός πρακτορείου 

ταξιδίων. Στόχος μας είναι να παρουσιαστεί το σενάριο επιχειρηματικής εφαρμογής 

για τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης αυτής της μορφής. Στη παρούσα εργασία 

εξετάζουμε ένα τυπικό σενάριο σε ένα υποθετικό πρακτορείο ταξιδίων. Υποθέτουμε 

πως ένας πελάτης ζητά από το ταξιδιωτικό γραφείο ένα πακέτο που αποτελείται από 

τρεις κρατήσεις: αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχειακό κατάλυμα, και ενοικίαση 

αυτοκινήτου. Στο σενάριο αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν αρκετές εναλλακτικές 

καταστάσεις, από τις οποίες ο  πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη βέλτιστη 

επιλογή. Παραδείγματος χάριν, το βήμα κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου θα 

μπορούσε να προσφέρει στον πελάτη δυνατότητα επιλογής της εταιρίας, τιμής, 

επιλογής της πτήσης, και ούτω καθεξής. Το σενάριο κράτησης δωματίου θα 

μπορούσε να προσφέρει στον πελάτη δυνατότητες όπως η επιλογή του ξενοδοχείου, 

τον τύπο του δωματίου, τιμή, τη θέση του ξενοδοχείου, κ.λ.π. Παρόμοιες δυνατότητες 

μπορεί να υπάρχουν και για άλλες υπηρεσίες όπως η ενοικίαση αυτοκινήτου, και 

ούτω καθεξής. 

Σε μία τέτοια περίπτωση, ένα πρακτορείο ταξιδίων θα μπορούσε να ακολουθήσει το 

παρακάτω πλάνο: να επιχειρήσει την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου, την κράτηση 

δωματίου, και την ενοικίαση αυτοκινήτου με μια συγκεκριμένη σειρά. Το πρακτορείο 

θα μπορούσε να περιμένει την επιβεβαίωση κράτησης από έναν φορέα παροχής 

υπηρεσιών πριν απευθυνθεί στον επόμενο φορέα. Ή θα μπορούσε να προχωρήσει 

και να επιβεβαιώσει την κράτηση από κάποιους φορείς παροχής υπηρεσιών, ενώ 

περιμένει από κάποιους άλλους την επιβεβαίωση. Εναλλακτικά, το πρακτορείο θα 

μπορούσε να επεξεργαστεί όλες τις κρατήσεις παράλληλα. Η επεξεργασία τέτοιων 

αιτημάτων μπορεί να γίνει πολύπλοκη, εάν το πακέτο που ζητείται περιλαμβάνει 

ταξίδια σε διάφορα σημεία, μια σειρά από επιλογές ξενοδοχείων, περιορισμούς στην 

τιμή, επιλογή των τοποθεσιών κ.λ.π. Στη συγκεκριμένη εργασία ακολουθείται το 

απλό σενάριο της κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου από μία αεροπορική εταιρία. 

Την κράτηση δωματίου από ξενοδοχείο για ορισμένο χρονικό διάστημα, με δικαίωμα 

επιλογής τύπου δωματίου (πχ μονόκλινου, δίκλινου κ.λ.π). Την ενοικίαση 

αυτοκινήτου, όπου υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τρεις τύπους αυτοκινήτων. Η 

εργασία αυτή υλοποιεί την ανάπτυξη μιας εφαρμογής όπου καταδεικνύεται η  

δυνατότητα δημιουργίας και ενορχήστρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών 

αρχιτεκτονικής SOA με τη χρήση της γλώσσας BPEL και των υπηρεσιών Ιστού. Η 
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εφαρμογή αναπτύσσεται με το περιβάλλον ανάπτυξης Netbeans 6.7 το οποίο 

περιλαμβάνει το BPEL designer. Όπως έχει αναφερθεί, με τη χρήση τού BPEL 

designer, μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε και να συντάξουμε διαδικασίες 

BPEL σε γραφικό περιβάλλον, να τις αναπτύξουμε στη μηχανή υπηρεσιών (BPEL 

Service Engine), και να τρέξουμε αυτές τις διαδικασίες σε κατάσταση test ή debug. 

Το τμήμα της επιχειρηματικής λογικής  (business logic) αναπτύσσεται με την 

τεχνολογία Java Enterprise Edition (Java EE) και τον GlassFish Enterprise Server V2 

ο οποίος προσφέρεται ενσωματωμένος στο Netbeans. Η τεχνολογία EJB (Enterprise 

JavaBeans) αποτελεί τμήμα αρχιτεκτονικής του Server της Java EE. Επιτρέπει τη 

γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη κατανεμημένων, ασφαλών και μεταφέρσιμων 

τμημάτων των εφαρμογών. 

Η αρχιτεκτονική μιας τέτοιας επιχειρηματικής εφαρμογής που χρησιμοποιεί τις αρχές 

του προσανατολισμού υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες μηχανές 

υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες Ιστού και άλλα συστατικά, όπως η BPEL, κ.λ.π. θα 

παράσχουν ένα χαλαρά συνδεδεμένο και ευέλικτο περιβάλλον υπηρεσιών για την 

επιχείρηση. 

Προσανατολίζοντας την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική να προσφέρει υπηρεσίες με 

έναν χαλαρά συνδεδεμένο τρόπο είναι ευεργετικό για τις σύνθετες και δυναμικές 

επιχειρησιακές απαιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο τα ταξίδια. 

Μαζί με τις υπηρεσίες Ιστού, τη διαχείριση διαδικασιών χρησιμοποιώντας τη BPEL, 

και ενδιάμεσα λογισμικά όπως ο δίαυλος υπηρεσιών, οι σημερινές επιχειρήσεις είναι 

σε θέση να χειριστούν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις. 

Η πλατφόρμα της Java Enterprise Edition βοηθά στη εκπλήρωση σχεδόν όλων των 

επιχειρησιακών πτυχών των πρακτορείων ταξιδιού και άλλων παρόμοιων 

επιχειρήσεων. Τα συστατικά παρουσίασης όπως οι servlets, JSP, JavaBeans, JSTL, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τμήμα του πλαισίου JSF για να δημιουργήσουν 

Διαδικτυακές εφαρμογές. Παρομοίως, τα επιχειρησιακά τμήματα όπως Session 

EJBs, MDBs, ή POJOs μπορούν να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν από 

κοινού με την Διαδικτυακή εφαρμογή για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της 

επιχειρηματικής εφαρμογής. Οι συγκεκριμένες και άλλες υπηρεσίες από αυτές τις 

επιχειρηματικές εφαρμογές και τις Διαδικτυακές εφαρμογές, μπορούν να 

προσδιοριστούν και να εκτεθούν ως υπηρεσίες Ιστού που εξυπηρετούν τις ανάγκες 

για τον προσανατολισμό των υπηρεσιών. 
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7.1 Στρατηγική Υλοποίησης 

Η εφαρμογή μας θα υιοθετήσει μια επιχειρησιακή διαδικασία για να υλοποιήσει τους 

στόχους που έχουμε θέσει. Η επιχειρησιακή μας διαδικασία αποτελεί σύνθεση 

διαφορετικών υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί με τη σειρά τους ως διακριτές 

επιχειρησιακές διαδικασίες. Η επιχειρησιακή διαδικασία θα χρησιμοποιήσει τις 

υπηρεσίες Ιστού για τις κρατήσεις και στη συνέχεια θα στείλει μία απάντηση στον 

πελάτη. Με αυτό τον τρόπο, πραγματοποιείται η έννοια της ενορχήστρωσης των 

διαδικτυακών υπηρεσιών για την εκπλήρωση μιας επιχειρησιακής διαδικασίας 

υψηλότερου επιπέδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία Κράτησης σε Σειρά 
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Διαδικασία Κράτησης Παράλληλα 

 

 

Με την παραλαβή του αιτήματος κράτησης, η επιχείρηση ελέγχει πρώτα εάν ζητείται 

κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου. Εάν υπάρχει, η επιχειρησιακή διαδικασία ξεκινά την 

διαδικασία κράτησης με την κλήση της αντίστοιχης υπηρεσίας Ιστού. Η επιχειρησιακή 

διαδικασία ελέγχει έπειτα εάν έχει ζητηθεί κράτηση ξενοδοχειακού καταλύματος. Εάν 

έχει ζητηθεί, καλείται η υπηρεσία Ιστού κράτησης δωματίου. Μια παρόμοια 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για την ενοικίαση αυτοκινήτου. Κάθε μία από τις τρεις 

υπηρεσίες, επεξεργάζεται τα στοιχεία, και επιβεβαιώνει την κράτηση επιστρέφοντας 

στο τέλος τα πλήρη στοιχεία στην επιχειρησιακή διαδικασία. 

Αρχικά σχηματίζουμε με τη βοήθεια του NetBeans το XML σχήμα TravelItinerary.xsd 

(σχ. 7-18) το οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου της επιχειρησιακής 

διαδικασίας καθώς και το TravelCallbackItinerary.xsd (σχ. 7-19) το οποίο περιέχει τα 

δεδομένα εξόδου της επιχειρησιακής διαδικασίας. 
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Σχήμα 7-18 TravelItinerary.xsd 
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Σχήμα 7-19 TravelCallbackItinerary.xsd 
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Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της διαδικασίας BPEL “Reservation.bpel”, η οποία 

αποτελεί την επιχειρηματική λογική της ροής εργασίας που ακολουθείται (σχήμα 7-

20).    

 

 

 

Σχήμα 7-20  Η επιχειρηματική διαδικασία Reservation.bpel 
 

Η διαδικασία έχει σαν είσοδο το συνεργάτη ReservationPL το οποίο αποτελεί το 

σημείο εισόδου δεδομένων της εφαρμογής και υλοποιείται μέσω του αρχείου WSDL 

“ReservationForm.wsdl” (σχήμα 7-21). Το WSDL  ReservationForm είναι τύπου 

λειτουργίας αίτησης-απόκρισης και περιλαμβάνει ένα μήνυμα εισόδου και ένα μήνυμα 

εξόδου, τα reservationFormIn και reservationFormResponse αντίστοιχα.  

Η επιχειρηματική διαδικασία υλοποιείται σε τρία σκέλη, τα οποία εκτελούνται 

παράλληλα με τη χρήση της δραστηριότητας <flow> (flow1 στη διαδικασία μας), η 

οποία επιτρέπει τον καθορισμό πολλαπλών δραστηριοτήτων που μπορούν να 

συμβούν ταυτόχρονα. Τα τρία σκέλη που αποτελούν την επιχειρησιακή μας 

διαδικασία, είναι τα ifAir, ifHotel, και ifAuto.  
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Σχήμα 7-21 ReservationForm.wsdl 
 

Στη συνέχεια προσθέτουμε τις δραστηριότητες receive, assign, if, invoke, και reply. 

Με την προσθήκη της εντολής assign μεταφέρουμε τα δεδομένα εισόδου στην 

αντίστοιχη εντολή invoke ώστε να προωθηθούν προς την υπηρεσία Ιστού για 

επεξεργασία. 

 

 

 

Σχήμα 7-22 Η Δραστηριότητα Assign 
 

Η εντολή IfAir που φαίνεται στο σχήμα 7-23, ελέγχει την ύπαρξη εντολής κράτησης 

αεροπορικού εισιτηρίου από τον πελάτη. Το υποθετικό If αξιολογείται, και σε 
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ενδεχόμενο θετικής έκβασης κατευθύνει τη ροή της διαδικασίας στο εσωτερικό του 

όπου γίνεται κλήση της αντίστοιχης υπηρεσίας Ιστού για την κράτηση του εισιτηρίου. 

Στο ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης, ακολουθείται η διαδρομή else της διακλάδωσης 

if. Αντίστοιχα οι δομές ελέγχου ifHotel και ifAuto ελέγχουν αν υπάρχει αίτημα για 

κράτηση δωματίου και ενοικίαση αυτοκινήτου και ενεργούν ανάλογα. 

 

 

 

Σχήμα 7-23 Οι δομές ελέγχου  IfAir, ifHotel, ifAuto 
 

Η κλήση των υπηρεσιών Ιστού κράτησης, γίνεται μέσω των συνεργατών AirlinePL, 

HotelPL και AutoPL που υλοποιούν τα AirWSDL.wsdl - το οποίο περιέχει δύο 

μηνύματα, το AirWSDLOperationRequest και το AirWSDLOperationResponse, - και 

HotelWSDL και AutoWSDL αντίστοιχα. 

 

 



 7-87 

Σχήμα 7-24 AirWSDL.wsdl 
Η επιχειρησιακή λογική της υπηρεσίας Ιστού, υλοποιείται από τα EJB modules ejbAir, 

ejbHotel, και ejbAuto που αναπτύσσονται σε κώδικα Java. Η θύρα συνδέει μία 

διεύθυνση WSDL με μία εφαρμογή υπηρεσιών EJB, μία κλάση Java (σχ. 7-25) που 

παρέχει την επιχειρησιακή λογική της υπηρεσίας Ιστού και που τρέχει πάντα σε ένα 

container EJB. Επειδή η εφαρμογή υπηρεσιών είναι συγκεκριμένη για ένα container, 

η εφαρμογή υπηρεσιών συνδέει επίσης ένα συστατικό της θύρας στη συμπεριφορά 

του container της. Οι μέθοδοι που υλοποιεί η εφαρμογή υπηρεσιών καθορίζονται 

από τη διεπαφή του σημείου υπηρεσιών. 

7.1.1 Δημιουργία ejbAir bean 

Το ejbAir δέχεται στην είσοδο τα δεδομένα σε μορφή xml και επιστρέφει στην έξοδο 

του τα δεδομένα εξόδου με το σχήμα  AirItinerary.xsd (σχ. 7-26).  Αντιστοίχως, τα 

beans ejbHotel και ejbAuto επιστρέφουν τα σχήματα HotelItinerary.xsd και 

AutoItinerary.xsd. 

 

 

Σχήμα 7-25 AirItineray.xsd 
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Η δημιουργία του ejb module γίνεται μέσα από το περιβάλλον ανάπτυξης NetBeans 

καλώντας File – New Project – Java EE – Ejb Module. Επιλέγουμε όνομα για το 

project, τον Glassfish Application Server και την έκδοση της Java EE. Μέσα στο tab 

Projects βλέπουμε το νέο μας project με τους φακέλους που έχουν δημιουργηθεί 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

 

Δημιουργούμε - ή αντιγράφουμε εάν τα έχουμε ήδη έτοιμα - μέσα στο project και στο 

νέο φάκελο Air κάτω από το Source Packages, τα xml αρχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του WSDL.  

 

 
 

Στη συνέχεια δημιουργούμε το νέο έγγραφο WSDL επιλέγοντας File - New File – 

XML – WSDL Document και δηλώνουμε όνομα (AirWSDL). Στο επόμενο βήμα, μέσω 

του wizard διαμορφώνουμε το έγγραφο δηλώνοντας τα μηνύματα input και output, 

και επιλέγοντας τα αντίστοιχα elements των AirItinerary.xsd και TravelItinerary.xsd. 
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Κατόπιν, αφού έχουμε δημιουργήσει το νέο WSDL document, μπορούμε να 

προχωρήσουμε στη δημιουργία του Web Service, επιλέγοντας File – New File – Web 

Service from WSDL, μέσα στο Project.  

Δίνουμε όνομα για το Web Service (AirWS στην περίπτωση μας), δηλώνουμε το 

πακέτο στο οποίο επιθυμούμε να δημιουργηθεί (webx), και στη θέση Select Local 

WSDL File πιέζουμε στο browse και εισάγουμε το WSDL Document που μόλις 

δημιουργήσαμε.  
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Κάτω από το Source Packages και μέσα στο φάκελο webx, βλέπουμε το νέο web 

service που δημιουργήσαμε. Ο σκοπός οποιασδήποτε υπηρεσίας Ιστού είναι να 

δέχεται αιτήματα για υπηρεσίες, να τα επεξεργάζεται, και να αποκρίνεται στον 

αιτούντα. 

 

 
 

 

Μέσα στο κύριο παράθυρο του NetBeans βλέπουμε ανοιγμένο το αρχείο AirWS.java 

το οποίο υλοποιεί την υπηρεσία Ιστού, με μία λειτουργία, την airWSDLOperation. Η 

λειτουργία που θα αναπτύξουμε δέχεται τα στοιχεία του επιβάτη και επιστρέφει ένα 
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μήνυμα επιβεβαίωσης πίσω στον πελάτη, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για την 

πτήση. 

Τα σχόλια (annotations) @WebService και @Stateless υποδεικνύουν το bean ως 

υπηρεσία Ιστού και ως stateless αντιστοίχως. 

 

 
 

 

Στη συνέχεια υλοποιούμε τη λογική της λειτουργίας συμπληρώνοντας τον κώδικα. Η 

μέθοδος airWSDLOperation δέχεται στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, αριθμό πτήσης 

ως παραμέτρους εισαγωγής και επιστρέφει ένα αντικείμενο AirItinerary το οποίο 

περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, ο τόπος 

αναχώρησης και προορισμός, η εταιρεία, το κόστος του εισιτηρίου και το μήνυμα 

επιβεβαίωσης της πτήσης “status”. 

Αντίστοιχη επεξεργασία γίνεται και στα beans ejbHotel και ejbAuto. Στο ejbHotel 

εισάγονται τα στοιχεία: τύπος δωματίου, αριθμός δωματίων, ημερ/νία άφιξης και 

ημερ/νία αναχώρησης και επιστρέφονται αντίστοιχα τα δεδομένα : κόστος ανά ημέρα, 

συνολικό κόστος για όλη τη διάρκεια, και status (σχ. 7-27). Στο ejbAuto εισάγονται τα 

στοιχεία : ημερ/νία παραλαβής, ημερ/νία επιστροφής, τοποθεσία παραλαβής, 

τοποθεσία παράδοσης, κατηγορία αυτοκινήτου, και επιστρέφονται τα στοιχεία: 

κόστος ημέρας, συνολικό κόστος, και status (σχ. 7-28). 

 

 
package webx; 
 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.jws.WebService; 
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import org.netbeans.j2ee.wsdl.ejbair.airwsdl.AirWSDLPortType; 
import org.netbeans.xml.schema.travelresponse.*; 
 
 
@WebService(serviceName = "AirWSDLService", portName = "AirWSDLPort", 
endpointInterface = "org.netbeans.j2ee.wsdl.ejbair.airwsdl.AirWSDLPortType", 
targetNamespace = "http://j2ee.netbeans.org/wsdl/EJBAir/AirWSDL", 
wsdlLocation = "META-INF/wsdl/AirWS/AirWSDLWrapper.wsdl") 
@Stateless 
public class AirWS implements AirWSDLPortType { 
 
public AirItinerary   
airWSDLOperation(org.netbeans.xml.schema.travelitinerary.ItineraryType 
reserveIn) { 
 
        AirItinerary response = new AirItinerary(); 
        AirType aero = new AirType(); 
        String departAirport = "null"; 
        String arriveAirport = "null"; 
 
        double costDep = 0.0; 
        double costRet = 0.0; 
        double costTot = 0.0; 
 
        String flightNoDepart = reserveIn.getAir().getFlightNumberDepart();         
 
        if (flightNoDepart.equals("1414")) { 
            departAirport = "Thessaloniki"; arriveAirport = "Athens"; 
            costDep = 95.00; 
        } 
        if (flightNoDepart.equals("1415")) { 
            departAirport = "Athens"; arriveAirport = "Thessaloniki"; 
            costDep = 95.00; 
        } 
        if (flightNoDepart.equals("2144")) { 
            departAirport = "Amsterdam"; arriveAirport = "Athens"; 
            costDep = 149.00; 
        } 
        if (flightNoDepart.equals("2245")) { 
            departAirport = "London"; arriveAirport = "Athens"; 
            costDep = 112.00; 
        } 
         
        int year1 = reserveIn.getAir().getDepartureDateTime().getYear(); 
        int month1 = reserveIn.getAir().getDepartureDateTime().getMonth(); 
        int day1 = reserveIn.getAir().getDepartureDateTime().getDay(); 
        int hour1 = reserveIn.getAir().getDepartureDateTime().getHour(); 
        int min1 = reserveIn.getAir().getDepartureDateTime().getMinute();         
 
        String dateTimeSt = year1+"-"+month1+"-"+day1+", "+hour1+":"+min1; 
       
 
        costTot = costDep + costRet; 
        aero.setDepartureDateTime(dateTimeSt); 
        aero.setFlightNumberDepart(flightNoDepart); 
        aero.setDepartureAirport(departAirport); 
        aero.setArrivalAirport(arriveAirport);         
        aero.setAirCarrier("Olympic Air"); 
        aero.setCost(costTot);             
        aero.setStatus("success"); 
 
        response.setAir(aero); 
        return response; 
    } 
} 

Σχήμα 7-26 Η κλάση AirWS.java
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Σχήμα 7-27 AirItineray.xsd 
 

 

 
 

Σχήμα 7-28 HotelItinerary.xsd 
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Σχήμα 7-29 AutoItinerary.xsd 
 

Στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης της επιχειρηματικής εφαρμογής τα δεδομένα στο 

σύνολο τους μεταφέρονται μέσω της εντολής InvokeDB στο συνεργάτη DatabasePL 

όπου γίνεται εγγραφή και μόνιμη αποθήκευση των στοιχείων σε μία σχεσιακή βάση 

δεδομένων (σχ. 7-29).  

 

 

 

Σχήμα 7-30 InvokeDB 
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Η υπηρεσία Ιστού περιγράφεται από το WSDL “ReservationPersist.wsdl” που έχει 

σαν τύπο συνεργάτη το jdbcpartner και τύπο σύνδεσης Database. Τέλος, τα 

δεδομένα προωθούνται στην εντολή της επιχειρηματικής μας διαδικασίας Reply, και 

επιστρέφονται μέσω της λειτουργίας ReservationFormOperation, στο συνεργάτη 

ReservationPL. 

7.2 Ανάπτυξη και δοκιμή της σύνθετης εφαρμογής 

Στο τελικό στάδιο της ανάπτυξης, δημιουργούμε τη σύνθετη εφαρμογή 

ReservationCASA χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις διαδικασίες του NetBeans 

IDE. Η ευκολία της δημιουργίας μιας τέτοιας εφαρμογής αποδεικνύει πώς το 

NetBeans IDE μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας επιχειρηματικής λύσης που 

υιοθετεί SOA. Στο σχέδιο που ακολουθεί, φαίνεται η σύνθετη εφαρμογή και ο τρόπος 

επικοινωνίας των συναλλασσόμενων τμημάτων, μέσω των πρωτοκόλλων SOAP και 

DATABASE. 

 

 

Σχήμα 7-31 Σύνθετη Επιχειρηματική Εφαρμογή ReservationCASA 
 

Μια σύνθετη εφαρμογή είναι μια ομάδα υπηρεσιών που αποτελείται από 

επιχειρησιακές λειτουργίες και πληροφορίες από ανόμοιες πηγές πληροφοριών. Οι 

σύνθετες εφαρμογές είναι και μια μορφή ολοκλήρωσης, καθώς επίσης και ανάπτυξης 

εφαρμογών. Δημιουργούνται κυρίως για να υποστηρίξουν τις επιχειρησιακές 
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διαδικασίες μιας εταιρίας, και να τις συνδέσουν με τις υποκείμενες πηγές 

πληροφοριών. Στην ουσία, μια σύνθετη εφαρμογή είναι μια πλατφόρμα έκθεσης 

διαφόρων υπηρεσιών Ιστού. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσουμε τη σύνθετη εφαρμογή ReservationCASA στον server 

Glassfish V2 για να καταστεί το σύνολο των υπηρεσιών διαθέσιμο στο εξυπηρετητή 

εφαρμογών, επιτρέποντας στις μονάδες υπηρεσιών του να εκτελεστούν.  

Μπορούμε να δοκιμάσουμε τη σύνθετη εφαρμογή με την προσθήκη περιπτώσεων 

δοκιμής (test cases), συνδέοντας τα στη διεργασία, και παρέχοντας δεδομένα προς 

εισαγωγή, και με τη χρήση του εργαλείου δοκιμών να έχουμε αποτελέσματα σε 

μορφή αρχείου xml όπως φαίνεται στα σχήματα 7-31 και 7-32 αντίστοιχα. 

 

 
 

Σχήμα 7-32 Αρχείο Εισαγωγής Στοιχείων input.xml 
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Σχήμα 7-33 Αρχείο Εξόδου Αποτελεσμάτων output.xml 
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8 Επίλογος – Συμπεράσματα 
 
Καθώς οι επιχειρήσεις εξελίσσονται, η ζήτηση για υπηρεσίες συνεχίζει να αυξάνεται 

μεταξύ των συνεργατών και των συναλλασσομένων, και η ανάγκη για επιχειρησιακή 

αυτοματοποίηση μεταξύ τους βρίσκεται σε άνοδο. Νέες τεχνολογίες όπως η 

αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και οι τεχνολογίες υπηρεσιών Ιστού 

βασισμένες σε XML, έχουν αναδειχθεί ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. 

Ο στόχος του Service Oriented Architecture είναι ένα παγκόσμιο πλέγμα 

συνεργαζόμενων υπηρεσιών, οι οποίες δημοσιεύονται και διατίθενται για επίκληση 

στο δίαυλο υπηρεσιών. Η υιοθέτηση του SOA είναι ουσιαστική στην παροχή 

προσαρμοστικότητας στις επιχειρήσεις, και ευελιξίας στις τεχνολογίες πληροφορικής 

που υπόσχονται οι υπηρεσίες Ιστού. Αυτά τα οφέλη παρέχονται όχι μόνο βλέποντας 

την αρχιτεκτονική υπηρεσιών από την οπτική της τεχνολογίας και την υιοθέτηση των 

πρωτοκόλλων υπηρεσιών Ιστού, αλλά απαιτούν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

προσανατολισμένου στις υπηρεσίες. Το SOA απλοποιεί τη δημιουργία και διαχείριση, 

των κατανεμημένων συστημάτων επειδή οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία αυτών των συστημάτων είναι συχνά τυποποιημένες.  

Η BPEL είναι μια τεχνολογία  που παρέχει μια πλούσια, βασισμένη σε υπηρεσίες 

υποδομή, και μια γλώσσα ενορχήστρωσης που έχει τη διαδεδομένη υποστήριξη της 

βιομηχανίας. Η BPEL έχει γίνει ευρέως αποδεκτή ως το μέσο ενορχήστρωσης 

ανόμοιων υπηρεσιών Ιστού για τη δημιουργία ουσιαστικών επιχειρησιακών 

διαδικασιών.  

Η πρόοδος της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής έχει αναλυθεί μέσω του συνδυασμού 

δύο εννοιολογικών προσεγγίσεων: αρχιτεκτονική server-side και αρχιτεκτονική client-

side. Η σύγκλιση αυτών των αρχιτεκτονικών έχει οδηγήσει σε μια αρχιτεκτονική που 

παρέχει χαλαρά συνδεδεμένες και διαλειτουργικές εφαρμογές, και ουσιαστικά αυτό 

αποτελεί την προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες αρχιτεκτονική (SOA). Αν και 

υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες που μπορούν να παρέχουν SOA, οι βασισμένες σε 

XML υπηρεσίες Ιστού θεωρούνται ως η καλύτερη εφαρμογή SOA για οποιαδήποτε 

επιχείρηση. Μια αρχιτεκτονική που είναι βασισμένη στις αρχές SOA και εφαρμόζεται 

μέσω των υπηρεσιών Ιστού επιφέρει την επιθυμητή διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

συνεργατών της επιχείρησης. 

Το παράδειγμα της εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, 

θέτει ένα απτό παράδειγμα διαφορετικών επιχειρήσεων που συνδέονται και 

επικοινωνούν μεταξύ τους για να πετύχουν κοινούς επιχειρησιακούς στόχους. Οι 

προδιαγραφές απλοποιούν τη διαδικασία κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό και 
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εξοικονομούν χρόνο. Τα τελικά αποτελέσματα ωφελούν όλους, καθώς το μειωμένο 

κόστος μεταφέρεται στον καταναλωτή. 

Η εφαρμογή μας σχεδίασε μια επιχειρησιακή διαδικασία που προσφέρει μια σειρά 

από υπηρεσίες προσβάσιμες από τον Ιστό. Ο στόχος είναι κάθε μία από τις 

υπηρεσίες να επεξεργαστεί τα στοιχεία και να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα με την 

αποστολή ενός μηνύματος επιστροφής στην επιχειρησιακή διαδικασία. 

Χρησιμοποιήθηκε το πακέτο NetBeans με SOA για να παρουσιάσει την παράδοση 

ενός σεναρίου κράτησης ταξιδίου. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε η δομή και ο 

τρόπος λειτουργίας του IDE. Η διαδικασία της ροής εργασίας του αιτήματος 

κράτησης, διατυπώθηκε με τη βοήθεια των διαδικασιών BPEL του NetBeans.  

Είδαμε επίσης πως οι νέες τεχνολογίες Επιχειρηματικής 'Έκδοσης της Java 

παρέχουν ριζικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά για τους υπεύθυνους ανάπτυξης 

επιχειρηματικών λύσεων. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στους developers να 

εστιάσουν στην επιχειρησιακή λογική και τη λογική παρουσίασης αντί να 

ασχολούνται με σύνθετα θέματα επιπέδου συστήματος όπως η απόδοση, η 

εξελιξιμότητα, και η διαθεσιμότητα. Η εμφάνιση των συστατικών-containers έχει 

οδηγήσει στην εξέλιξη των συστατικών του Ιστού και των επιχειρησιακών 

συστατικών. Επιπλέον, αυτή η τεχνολογία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο με 

τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρηματικές εφαρμογές. Η κύρια εστίαση της νέας 

έκδοσης της πλατφόρμας Java Enterprise Edition είναι στην ευκολία ανάπτυξης 

εφαρμογών και στην αύξηση της παραγωγικότητας των developers. 

Παρουσιάστηκε τέλος, η εξέλιξη της υποδομής ESB και των σχετικών τεχνολογιών 

που υπόσχονται την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων των δυναμικά 

εξελισσόμενων επιχειρήσεων. Οι τεχνολογίες της Java και οι προδιαγραφές της 

Επιχειρηματικής 'Έκδοσης εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν αυτές τις νέες 

απαιτήσεις με την εισαγωγή ενός νέου επιπέδου αποκαλούμενου Java Business 

Integration (JBI), το οποίο προσπαθεί να επεκτείνει τις τεχνολογίες της Java με 

διεπαφές φορέων παροχής υπηρεσιών επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (Service 

Provider Interfaces). Στη συνέχεια, αυτά τα SPIs επιτρέπουν τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος για τις σχετικές προδιαγραφές όπως η BPEL για την επιχειρησιακή 

διαδικασία. 

8.1 Προτάσεις για Μελλοντική Επέκταση 

Στο δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον των τουριστικών υπηρεσιών, δεν 

μπορούμε πλέον να διαχειριζόμαστε τις υπηρεσίες ταξιδιού με τον κλασσικό τρόπο. 

Εάν ένας ταξιδιωτικός οργανισμός δεν είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να ενσωματώσει 
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τα αιτήματα των πελατών σε ένα  πακέτο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους, θα 

μπορούσε εύκολα να χάσει πελάτες από τον ανταγωνισμό. 

Η παρούσα εργασία, καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος των λειτουργικών απαιτήσεων, 

και επιτρέπει περιθώρια βελτίωσης της λειτουργικότητας. Ένα παράδειγμα είναι η 

δυνατότητα επιλογής αερομεταφορέα. Η εφαρμογή όπως είναι τώρα, καλεί μία 

συγκεκριμένη υπηρεσία Ιστού ενός και μόνο συνεργάτη. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

επιλογή του ξενοδοχειακού καταλύματος, αλλά και του γραφείου ενοικίασης 

αυτοκινήτου. Μία πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής αποτελεί η 

δυνατότητα επιλογής από μία σειρά από πιθανούς συνεργάτες που θα επιστρέφει η 

διαδικασία υπό μορφή προτάσεων.  

Το βήμα κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου θα μπορούσε να προσφέρει στον πελάτη 

δυνατότητα επιλογής της εταιρίας από μία γκάμα εταιρειών που ικανοποιούν τα 

κριτήρια επιλογής, δηλ. την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης και επιστροφής, 

αεροδρόμιο αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π. Μπορεί επίσης να δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής από ημερομηνίες και ώρες που προσεγγίζουν τις ζητούμενες, δηλ. με 

περιθώριο προσαρμογής δύο ή τριών ημερών πριν ή μετά την επιθυμητή 

ημερομηνία. Η εφαρμογή μπορεί να επιστρέφει ένα σύνολο από διαφορετικές 

προτάσεις ανάλογα με τα στοιχεία εισαγωγής στη διαδικασία. Μπορεί να διενεργεί 

έλεγχο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη ζητούμενη πτήση, και σε αντίθετη 

περίπτωση να επιστρέφει παρόμοιες προτεινόμενες πτήσεις αφού έχει καλέσει άλλες 

υπηρεσίες Ιστού και έχει διενεργήσει την σχετική έρευνα. Άλλοι περιορισμοί που 

μπορούν να τεθούν είναι η επιλογή της θέσης στο αεροσκάφος - παράθυρο, 

διάδρομος, τουριστική ή business - επιλογή συγκεκριμένου αερομεταφορέα, 

περιορισμό στο κόστος του ταξιδιού, κ.λ.π. 

Για την επιλογή του ξενοδοχείου, μπορούν να τεθούν επιπλέον κριτήρια, όπως η 

κατηγορία ξενοδοχείου, οι παροχές του ξενοδοχείου (κλιματισμός, πισίνα, γεύματα, 

σύνδεση internet), αλλά και οι παροχές του δωματίου, η τοποθεσία του ξενοδοχείου 

όπως κεντρική, ή θάλασσα. Μπορεί να ελέγχει τη διαθεσιμότητα δωματίου, και αν δεν 

υπάρχει διαθεσιμότητα να επιστρέφει προτεινόμενες ημερομηνίες που υπάρχουν 

διαθέσιμα δωμάτια. Επίσης και εδώ θα μπορούσε να τεθεί περιορισμός ως προς το 

ανώτερο επιθυμητό κόστος του δωματίου και να προτείνονται εναλλακτικές που 

πληρούν τα κριτήρια. Η διαδικασία μπορεί να επιστρέφει - όπως και στα εισιτήρια – 

ένα πλήθος από ξενοδοχεία που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής. 

Το βήμα της ενοικίασης αυτοκινήτου ως έχει, δέχεται σαν είσοδο την ημερομηνία 

παραλαβής και επιστροφής, τοποθεσία παραλαβής, τοποθεσία παράδοσης, 

κατηγορία αυτοκινήτου, και επιστρέφονται τα στοιχεία: κόστος ανά ημέρα, και 

συνολικό κόστος. Θα μπορούσαν να προστεθούν περισσότερες επιλογές ως προς 
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την κατηγορία, - η εφαρμογή προς το παρόν επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα σε 

μικρό, μεσαίας κατηγορίας, και πολυτελείας – ως προς τα αξεσουάρ του αυτοκινήτου 

(κλιματισμό, αυτόματο κιβώτιο, κ.λ.π.) εάν επιθυμούμε ενοικίαση χωρίς περιορισμό 

στα χιλιόμετρα, ασφάλεια ατυχήματος κ.λ.π.  

Η επιχειρηματική εφαρμογή θα μπορούσε να εξελιχθεί περισσότερο και να γίνει πιο 

ολοκληρωμένη αν προσθέταμε χειρισμό σφαλμάτων και επανορθώσεις στη ροή 

εργασίας. Παραδείγματος χάριν, ποιος θα ήταν ο χειρισμός αν οι πελάτες 

επιθυμούσαν να κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα τους κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας κράτησης, και να ζητήσουν πρόσθετες παροχές. Περιπτώσεις επί μέρους 

ή ελλιπών επιβεβαιώσεων προφανώς δεν γίνονται αποδεκτές από τους πελάτες.  

Μία ολοκληρωμένη εφαρμογή θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες τις 

δυνατότητες και τα μέσα που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες για να 

αντιμετωπίσει τις επιχειρηματικές προκλήσεις.  
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