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Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό την υλοποίηση του πρωτοκόλλου OAuth 2.0 κάνοντας 

χρήση δύο διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού και τη σύγκριση μεταξύ αυτών 

των δύο υλοποιήσεων. Οι γλώσσες οι οποίες επιλέχτηκαν είναι η PHP και η Ruby 

λόγω της ευρείας χρήσης τους στον προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών. 

Συγκεκριμένα, για την PHP υλοποίηση χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα Symfony 

ενώ για τη Ruby τη Ruby on Rails.  

Το OAuth 2.0 αποτελεί συνέχεια του πρωτοκόλλου OAuth, περιέχοντας σημαντικές 

τροποποιήσεις και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται 

εφαρμογές τρίτων να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένους διαδικτυακούς πόρους, 

δίχως την ανάγκη για διαμερισμό των διαπιστευτηρίων πρόσβασης. Το πρωτόκολλο 

αυτό περιγράφεται στο RFC 6749 [1] το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό 

του λογισμικού.  

Συγκεκριμένα, για την κατασκευή του OAuth Server ακολουθήθηκε μια 

επαναληπτική διαδικασία ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής 

λογισμικού. Η ανάλυση των απαιτήσεων αφορούσε την εξαγωγή περιπτώσεων 

χρήσης από το [1] καθώς και τη συγγραφή του λεξικού όρων. Όσον αφορά την 

αρχιτεκτονική του συστήματος δημιουργήσαμε διαγράμματα ακολουθίας από τις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις χρήσης, καθώς, επίσης και διαγράμματα κλάσεων. 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το σχέδιο με ελαφριές τροποποιήσεις και 

συγκεκριμένες παραδοχές καλύπτει και τις δύο υλοποιήσεις. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της παρούσας εργασίας σε σχέση με τη 

σύγκριση την οποία θέλαμε να πραγματοποιήσουμε.. Κριτήρια σύγκρισης αποτελούν 

η ευκολία συγγραφής και η αναγνωσιμότητα του πηγαίου κώδικα, η 

ευμεταβλητότητα (modifiability) του λογισμικού, οι παρεχόμενες βιβλιοθήκες της 

εκάστοτε γλώσσας, η εκφραστικότητα της γλώσσας, η ευκολία υλοποίησης του 

αρχιτεκτονικού σχεδίου και οι δυνατότητες των επιλεγμένων πλατφορμών σε σχέση 

με τις απαιτήσεις του συστήματος. 

Η γλώσσα PHP έχει εδραιωμένη θέση στο χώρο του διαδικτυακού 

προγραμματισμού, ενώ η Ruby αποτελεί αναδυόμενη γλώσσα. Η σύγκριση που 

πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη εργασία δύναται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 

μιας ανάλυσης ρίσκου μεταφοράς τμημάτων ή εξ ολοκλήρου κώδικα γραμμένου σε 

PHP στη Ruby. Για αυτό το λόγο επιλέξαμε το OAuth 2.0 ως θέμα της σύγκρισης, 
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καθώς η προχωρημένη πολυπλοκότητα του προσφέρει μεγάλο εύρος περιπτώσεων 

χρήσης. Τέλος, προτιμήσαμε η δημιουργία της PHP εφαρμογής να προηγηθεί αυτής 

της Ruby. Με αυτόν τον τρόπο ήμασταν σε θέση να αποτιμήσουμε ακριβώς μία 

τέτοιου είδους μεταφορά. 

 

Λέξεις-Κλειδιά:  

php, ruby, symfony, ruby-on-rails, oauth-2.0, rfc-6749 
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Abstract 

The present paper aims to implement the OAuth 2.0 protocol through the usage of 

two different programming languages, as well as to draw a comparison between these 

implementations. The languages chosen are PHP and Ruby due to their wide usage at 

web application programming. Specifically, for the PHP implementation we used the 

Symfony platform while the Ruby on Rails was used for the Ruby one. 

OAuth 2.0 constitutes the sequel of protocol OAuth, including significant 

modifications and is used widely on occasions where third-party applications need 

access to protected web resources, without the need of sharing the access credentials. 

This particular protocol is described in RFC 6749 [1] and has been used in the 

software design.  

In particular, the OAuth Server has been developed through a repetitive process of 

requirements analysis and software architecture design. Requirements analysis 

included the export of use cases from [1] as well as the composition of the glossary of 

terms. As far as the architecture of the system is concerned, we created sequence 

diagrams from the previously mentioned use cases, as well as class diagrams, too. It is 

worth mentioning that the current design is able to cover both implementations, albeit 

small modifications and certain assumptions should be firstly employed. 

This fact constitutes a crucial part of this project in regard to the comparison we 

wanted to perform. Ease of writing and readability of source code, software 

modifiability, offered libraries, language expressive power, ease of architecture design 

implementation and features of the selected platforms related to our system’s 

requirements are the criteria we used for the aforementioned comparison. 

PHP is an established language in the world of web programming, whereas Ruby is 

just immersing. The comparison performed in this paper can be utilized in the context 

of a risk analysis regarding the transfer of part or whole of source code written in PHP 

to Ruby. With that in mind, we have chosen OAuth 2.0 as the subject of the 

comparison, since its advanced complexity offers a wide variety of use cases. Lastly, 

the PHP project was decided to be implemented before the Ruby one. As a result, we 

were able to assess exactly such a transfer of source code. 

 

Keywords:  

php, ruby, symfony, ruby-on-rails, oauth-2.0, rfc-6749 
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11  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

11..11  ΔΔιιάάρρθθρρωωσσηη  ττηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  

Η εργασία ξεκινάει με την ανάλυση του [1] σε λειτουργικές απαιτήσεις και 

περιπτώσεις χρήσης (Π.Χ.). Οι πρώτες παρατίθενται στο κεφάλαιο 2 Λειτουργικές 

Απαιτήσεις, ενώ οι τελευταίες περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 Περιπτώσεις 

Χρήσης. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η Π.Χ. 3.1 Επικύρωση 

Υποβληθέντων Δεδομένων δεν περιγράφεται στο [1], αλλά έχει σημειωθεί επειδή η 

λειτουργία την οποία επιτελεί αποτελεί κομμάτι όλων των υπολοίπων Π.Χ. Η 

ανάλυση απαιτήσεων είχε ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία ενός γλωσσαρίου όρων, 

τους οποίους έχουμε τοποθετήσει στο κεφάλαιο 4 υπό τον τίτλο Λεξικό. 

Το βήμα της ανάλυσης ακολούθησε ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του 

λογισμικού. Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 5 Αρχιτεκτονική Συστήματος, το 

σύστημα ακολουθεί μία αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων. Το εν λόγω κεφάλαιο 

ασχολείται μόνο με την αρχιτεκτονική του συστήματος χωρίς να προσφέρει 

λεπτομέρειες. 

Τα επόμενα δύο κεφάλαια είναι υπεύθυνα για την παράθεση λεπτομερειών σχετικά 

με το σχέδιο του συστήματος. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο 6 Διαδικασίες παρουσιάζει 

τις προαναφερθείσες Π.Χ. ως διαγράμματα ακολουθίας και το κεφάλαιο 7 Σχέδιο 

Συστήματος περιέχει τα προκύπτοντα διαγράμματα κλάσεων. Αυτά τα δύο κεφάλαια 

προσφέρουν τη βάση και για τις δύο υλοποίησεις. 

Τέλος, το OAuth 2.0 ως πακέτο λογισμικού κρίνεται αρκετά πολύπλοκο 

περιέχοντας θέματα όπως κρυπτογραφία, HTTP επικοινωνία τόσο μεταξύ πελατών 

και εξυπηρετητών όσο και μεταξύ εξυπηρετητών, γεννήτριες τυχαίων αριθμών και 

συναρτήσεις κατακερματισμού (hashing). Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη 

χρήση συγκεκριμένων αλγορίθμων οι οποίοι και περιγράφονται στο κεφάλαιο 8 

Αλγόριθμοι. 

11..22  ΥΥππόόμμννηημμαα  

 

Πίνακας 1: Υπόμνημα 

Παράδειγμα Σημασία 

παράδειγμα Όρος του Λεξικού 

παράδειγμα Υπερσύνδεσμος 

Π.Χ. Περίπτωση Χρήσης 

Όνομα Κλάσης Όνομα μίας κλάσης. 
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22  ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  

22..11  ΚΚααττααλληηκκττιικκάά  ΣΣηημμεείίαα  

Ο όρος Καταληκτικό Σημείο επεξηγείται στην ενότητα Λεξικό. Ωστόσο, εδώ 

χρειάζεται να σημειωθεί ότι στο παρόν έγγραφο κάθε Καταληκτικό Σημείο 

αναφέρεται με ένα σχετικό μονοπάτι. Για παράδειγμα, το Καταληκτικό Σημείο: 

/client/register 

το οποίο αναφέρεται παρακάτω (Πίνακας 2) δεν περιέχει το όνομα χώρου (domain 

name) [3] του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

Για αυτό το λόγο σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφέρουμε ότι για το υπόλοιπο 

μέρος του Εγγράφου Απαιτήσεων ως βάση για τα Καταληκτικά Σημεία θα θεωρείται 

το εξής όνομα χώρου: 

http://localhost 

Επομένως, το προαναφερθέν Καταληκτικό Σημείο θα οδηγεί στη διεύθυνση: 

http://localhost/client/register 

22..22  ΠΠααρρεεχχόόμμεεννεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  

Το σύστημα θα αποτελεί υλοποίηση του πρωτοκόλλου OAuth 2.0 [1]. 

Ο Πίνακας 2 παρακάτω συνοψίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες τις 

οποίες θα προσφέρει το σύστημα. 

Στον πίνακα αυτόν αναφέρεται το Καταληκτικό Σημείο από το οποίο είναι 

διαθέσιμη η κάθε υπηρεσία. Επιπλέον, παρέχεται και σύνδεσμος προς την περίπτωση 

χρήσης η οποία περιγράφει λεπτομερώς το διάλογο μεταξύ του χρήστη και του 

συστήματος κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
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Πίνακας 2: Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Υπηρεσία Κ.Σ. Π.Χ. 

Αυθεντικοποίηση 

Πελάτη 
/oauth2/c/authentication/login 

Αυθεντικοποίηση 

Πελάτη 

Εγγραφή Πελάτη /oauth2/c/registration Εγγραφή Πελάτη 

Έκδοση Κωδικού 

Εξουσιοδότησης 
/oauth2/c/authorization/ 

Έκδοση Κωδικού 

Εξουσιοδότησης 

Έκδοση Τεκμηρίου 

Πρόσβασης 
/oauth2/c/authorization/access_token 

Έκδοση Τεκμηρίου 

Πρόσβασης 

Αυθεντικοποίηση 

Ιδιοκτήτη Πόρου 
/oauth2/u/authentication/login 

Αυθεντικοποίηση 

Ιδιοκτήτη Πόρου 

Εγγραφή Ιδιοκτήτη 

Πόρου 
/oauth2/u/registration 

Εγγραφή Ιδιοκτήτη 

Πόρου 

22..33  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα εγγραφής τόσο στον Πελάτη όσο και στον 

Ιδιοκτήτη Πόρων. 

Μόνο χρήστες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

υπηρεσίες του συστήματος. Αιτήσεις από μη εγγεγραμμένους χρήστες θα 

απορρίπτονται. Για το λόγο αυτό, το πρώτο βήμα σε κάθε διαδικασία είναι η 

αυθεντικοποίηση [2] του χρήστη. 

22..44  ΑΑννααππααρράάσστταασσηη  ΗΗμμεερροομμηηννιιώώνν  

Σε οποιαδήποτε περίσταση κατά την οποία το σύστημα καλείται να δημιουργήσει, 

επεξεργαστεί ή αποθηκεύσει ημερομηνίες και χρονικές στιγμές η δομή θα ακολουθεί 

το πρότυπο ISO 8601 [4]. Επίσης, το κομμάτι της ώρας της συγκεκριμένης 

αναπαράστασης θα υπολογίζεται με βάση τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα 

(Coordinated Universal Time – UTC) [5]. 
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33  ΠΠεερριιππττώώσσεειιςς  ΧΧρρήήσσηηςς  

Σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης οι οποίες περιγράφονται παρακάτω, με τον όρο 

«σύστημα» εννοούμε τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

Επιπλέον, ο όρος Πελάτης χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Στα παρακάτω σενάρια 

ο όρος μπορεί να σημαίνει είτε την εφαρμογή είτε τον κατασκευαστή της εφαρμογής. 

33..11  ΕΕππιικκύύρρωωσσηη  ΥΥπποοββλληηθθέέννττωωνν  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

Η παρούσα Π.Χ. καλείται να καλύψει την κατάσταση όπου χρειάζεται να 

επικυρωθεί μία φόρμα την οποία έχει υποβάλει ο χρήστης. 

Η φόρμα μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις φόρμες τις οποίες παράγει το 

σύστημα. Ως εκ τούτου, γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη Π.Χ. περιγράφει το 

μοντέλο επικύρωσης το οποίο ακολουθούν όλα τα επί μέρους τμήματα του 

συστήματος. 

Απόρροια του παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι αυτή η Π.Χ. δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μόνη της παρά μόνο ως κομμάτι μίας άλλης Π.Χ. 

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  

Ο χρήστης μόλις έχει υποβάλει μία φόρμα. 

ΣΣττόόχχοοςς  

Το σύστημα να ελέγξει τα δεδομένα της παραπάνω φόρμας. 

33..11..11  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΚΚααννοοννιικκήή  ΡΡοοήή  

1. Το σύστημα ελέγχει τα δεδομένα της φόρμας. 

2. Το σύστημα αποφασίζει ότι τα δεδομένα είναι έγκυρα. 

33..11..22  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρραα  ΔΔεεδδοομμέένναα  

1. Στο βήμα (2) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει πως μέρος ή το σύνολο 

των δεδομένων της φόρμας είναι μη έγκυρα. 

2. Το σύστημα σημειώνει αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος για κάθε πεδίο της 

φόρμας ξεχωριστά. 
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3. Το σύστημα επιστρέφει ως απάντηση τη φόρμα όπως αυτή διαμορφώθηκε στο 

παραπάνω βήμα. 

4. Η ροή συνεχίζει να εκτελείται από το βήμα της κανονικής ροής το οποίο 

προηγείται της εκτέλεσης αυτής της Π.Χ. 

33..22  ΕΕγγγγρρααφφήή  ΠΠεελλάάττηη  

Η ροή περιγράφεται στο [1] (βλ. Client Registration). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται εκεί, η συγκεκριμένη μέθοδος εγγραφής του 

Πελάτη στον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων αφήνεται στον κατασκευαστή 

του εξυπηρετητή. 

Η διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω αποτελεί μία τυπική περίπτωση 

εγγραφής σε μία διαδικτυακή υπηρεσία μέσω μίας HTML [6] φόρμας. 

ΣΣττόόχχοοςς    

Ο Πελάτης να εγγραφεί στο σύστημα του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων.  

33..22..11  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΚΚααννοοννιικκήή  ΡΡοοήή  

1. Ο Πελάτης επισκέπτεται το Καταληκτικό Σημείο Εγγραφής Πελάτη. 

2. Το σύστημα εμφανίζει τη Σελίδα Εγγραφής Πελάτη. 

3. Ο Πελάτης συμπληρώνει τη Φόρμα Εγγραφής Πελάτη και πατάει το Κουμπί 

Καταχώρησης Φόρμας.  

4. Το σύστημα δημιουργεί το Αναγνωριστικό Πελάτη, το Μυστικό Πελάτη και 

ένα Κρυπτογραφικό Αλάτι για το Μυστικό Πελάτη. 

5. Το σύστημα εκτελεί την Π.Χ. . Επικύρωση Υποβληθέντων Δεδομένων

6. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία των βημάτων (4) και (5). 

7. Το σύστημα επιστρέφει ως απάντηση τη Σελίδα των Στοιχείων Πελάτη. 

 

 

33..33  ΈΈκκδδοοσσηη  ΚΚωωδδιικκοούύ  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Η διαδικασία περιγράφεται στο [1] (βλ. Obtaining Authorization, βήματα (A) 

έως (C)). 

ΣΣττόόχχοοςς  

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4
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Να αποκτήσει ο Πελάτης έναν Κωδικό Εξουσιοδότησης. 

33..33..11  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΚΚααννοοννιικκήή  ΡΡοοήή  

1. Ο Πελάτης εκκινεί τη διαδικασία κατευθύνοντας το Πρόγραμμα Περιήγησης 

του Ιδιοκτήτη του Πόρου στο Σημείο Εξουσιοδότησης. Ο Πελάτης 

συμπεριλαμβάνει την Αίτηση Εξουσιοδότησης. 

2. Το σύστημα επικυρώνει τα δεδομένα της Αίτησης Εξουσιοδότησης.  

3. Το σύστημα εκτελεί την Π.Χ. Επικύρωση Υποβληθέντων Δεδομένων. 

4. Το σύστημα εκτελεί την Π.Χ. Αυθεντικοποίηση Ιδιοκτήτη Πόρου. 

5. Το σύστημα εμφανίζει τη Σελίδα Αποδοχής Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

6. Ο Ιδιοκτήτης του Πόρου δέχεται την Αίτηση Εξουσιοδότησης. 

7. Το σύστημα δημιουργεί έναν Κωδικός Εξουσιοδότησης και ένα Προφίλ 

Κωδικού Εξουσιοδότησης για το συγκεκριμένο Κωδικό Εξουσιοδότησης. 

8. Το σύστημα ανακατευθύνει το Πρόγραμμα Περιήγησης του Ιδιοκτήτη του 

Πόρου στο URI Ανακατεύθυνσης το οποίο περιέχει την Απάντηση του 

Αιτήματος Εξουσιοδότησης. 

33..33..22  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρροο  UURRII  ΑΑνναακκααττεεύύθθυυννσσηηςς  

1. Στο βήμα (2) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι το URI 

Ανακατεύθυνσης λείπει ή δεν είναι έγκυρο. 

2. Το σύστημα ανακατευθύνει το Πρόγραμμα Περιήγησης του Ιδιοκτήτη του 

Πόρου στη Σελίδα Μη Έγκυρης Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

33..33..33  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρρηη  ΑΑίίττηησσηη  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

1. Στο (2) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι η Αίτηση 

Εξουσιοδότησης δεν περιέχει μία υποχρεωτική παράμετρο ή περιέχει μία 

παράμετρο παραπάνω από μία φορά. 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης 

Εξουσιοδότησης θέτοντας την παράμετρο error ίση με invalid_request. 

Επιπλέον, συμπληρώνεται η παράμετρος error_description. 

33..33..44  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΑΑπποοδδεεκκττήή  ΑΑίίττηησσηη  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

1. Στο βήμα (5) της κανονικής ροής ο Ιδιοκτήτης του Πόρου δε δέχεται την 

Αίτηση Εξουσιοδότησης. 
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2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης 

Εξουσιοδότησης θέτοντας την παράμετρο «error» ίση με «access_denied». 

33..33..55  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΥΥπποοσσττηηρριιζζόόμμεεννοοςς  ΤΤύύπποοςς  ΑΑππάάννττηησσηηςς  

1. Στο (2) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι η Αίτηση 

Εξουσιοδότησης περιέχει έναν Τύπο Απάντησης ο οποίος δεν υποστηρίζεται 

από τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης 

Εξουσιοδότησης θέτοντας την παράμετρο error ίση με 

unsupported_response_type.  

33..33..66  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρροο  ΠΠεεδδίίοο  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

1. Στο βήμα (2) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι η τιμή της 

παραμέτρου «scope» (βλ. Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης) δεν υποστηρίζεται 

από τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων ή δεν είναι έγκυρη εν γένει. 

Παράδειγμα μη έγκυρης τιμής αποτελεί μία συμβολοσειρά η οποία περιέχει 

χαρακτήρες εκτός των επιτρεπόμενων για URIs [7] (βλ. ενότητα «Appendix 

A. Collected ABNF for URI»). 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης 

Εξουσιοδότησης θέτοντας την παράμετρο «error» ίση με «invalid_scope». 

33..33..77  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΣΣφφάάλλμμαα  ττοουυ  ΕΕξξυυππηηρρεεττηηττήή  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεεωωνν  

1. Στο βήμα (2) της κανονικής ροής το σύστημα αντιμετωπίζει ένα σφάλμα κατά 

την επεξεργασία της αίτησης από το οποίο δεν μπορεί να ανακάμψει. 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης 

Εξουσιοδότησης θέτοντας την παράμετρο «error» ίση με «server_error». 

Επιπλέον, θέτει την παράμετρο «error_uri» ίση με το URI της Σελίδας 

Σφάλματος Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

33..33..88  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοοςς  ΕΕξξυυππηηρρεεττηηττήήςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεεωωνν  

1. Στο βήμα (2) της κανονικής ροής το σύστημα δεν είναι διαθέσιμο για την 

επεξεργασία μίας αίτησης. 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης 

Εξουσιοδότησης θέτοντας την παράμετρο «error» ίση με 

«temporarily_unavailable».  

http://tools.ietf.org/html/rfc3986#appendix-A
http://tools.ietf.org/html/rfc3986#appendix-A
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33..44  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηη  ΙΙδδιιοοκκττήήττηη  ΠΠόόρροουυ  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

Η μόνη Π.Χ. κατά την οποία ο Ιδιοκτήτης Πόρου καλείται να αυθεντικοποιηθεί 

είναι η 3.3 Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης. Επομένως, η διαδικασία της 

αυθεντικοποίησης ξεκινάει τη στιγμή όπου ο Πελάτης θα αιτηθεί έναν Κωδικό 

Εξουσιοδότησης. 

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  

1. Ο Πελάτης αιτείται έναν Κωδικό Εξουσιοδότησης. 

2. Ο Ιδιοκτήτης Πόρου δεν έχει αυθεντικοποιηθεί. 

ΣΣττόόχχοοςς    

Η επιβεβαίωση της Ταυτότητας του Ιδιοκτήτη Πόρου από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων. 

33..44..11  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΚΚααννοοννιικκήή  ΡΡοοήή  

1. Το σύστημα εμφανίζει τη Φόρμα Αυθεντικοποίησης Ιδιοκτήτη Πόρου. 

2. Ο Ιδιοκτήτης Πόρου συμπληρώνει τα Διαπιστευτήρια Ιδιοκτήτη Πόρου. 

3. Το σύστημα εκτελεί την Π.Χ. Επικύρωση Υποβληθέντων Δεδομένων. 

4. Το σύστημα επικυρώνει τα Διαπιστευτήρια Ιδιοκτήτη Πόρου και βρίσκει ότι 

αντιστοιχούν σε έναν εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη Πόρου. 

5. Το σύστημα αναφέρει ότι ο Ιδιοκτήτης Πόρου έχει αυθεντικοποιηθεί. 

33..44..22  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΆΆγγννωωσσττοοςς  ΠΠεελλάάττηηςς  

1. Στο βήμα (4) της κανονικής ροής το σύστημα δε βρίσκει Ιδιοκτήτη Πόρου με 

τα συγκεκριμένα διαπιστευτήρια. 

2. Το σύστημα συνεχίζει από το βήμα (1) προσθέτοντας στη Φόρμα 

Αυθεντικοποίησης Ιδιοκτήτη Πόρου τα προκύψαντα σφάλματα. 

33..55  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηη  ΠΠεελλάάττηη  

Η ροή περιγράφεται στο [1] (βλ. Client Authentication). 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.3
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Καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος αυθεντικοποίησης αφήνεται ως λεπτομέρεια 

υλοποίησης, η παρούσα εργασία κάνει χρήση της διαδικασίας η οποία περιγράφεται στο 

[8]. 

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

Η μόνη Π.Χ. κατά την οποία ο Πελάτης καλείται να αυθεντικοποιηθεί είναι η 3.6. 

Επομένως, η διαδικασία της αυθεντικοποίησης ξεκινάει τη στιγμή όπου ο Πελάτης θα 

αιτηθεί ένα Τεκμήριο Πρόσβασης. 

ΣΣττόόχχοοςς    

Η επιβεβαίωση της Ταυτότητας του Πελάτη από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων. 

33..55..11  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΚΚααννοοννιικκήή  ΡΡοοήή  

1. Ο Πελάτης επισκέπτεται το Σημείο Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

2. Το σύστημα ελέγχει εάν ο Πελάτης έχει ήδη αυθεντικοποιηθεί και καταλήγει 

ότι χρειάζεται αυθεντικοποίηση. 

3. Το σύστημα στέλνει πίσω στον Πελάτη την Πρόκληση Αυθεντικοποίησης 

Πελάτη. 

4. O Πελάτης απαντά στέλνοντας και πάλι μία αίτηση προς το Σημείο Τεκμηρίου 

Πρόσβασης, αυτή τη φορά συμπεριλαμβάνοντας και την Απάντηση στην 

Πρόκληση Αυθεντικοποίησης Πελάτη. 

5. Το σύστημα εκτελεί την Π.Χ. Επικύρωση Υποβληθέντων Δεδομένων. 

6. Το σύστημα αναζητά έναν Πελάτη με τα δεδομένα διαπιστευτήρια στη Λίστα 

Εγγεγραμμένων Πελατών. 

7. Το σύστημα βρίσκει Πελάτη με τα συγκεκριμένα διαπιστευτήρια. 

8. Το σύστημα αναφέρει ότι ο Πελάτης έχει αυθεντικοποιηθεί. 

33..55..22  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοιιηημμέέννοοςς  ΠΠεελλάάττηηςς  

1. Στο βήμα (2) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι δε χρειάζεται 

αυθεντικοποίηση διότι ο Πελάτης έχει ήδη αυθεντικοποιηθεί από το σύστημα. 

2. Η ροή σταματά εδώ. 
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33..55..33  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΆΆγγννωωσσττοοςς  ΠΠεελλάάττηηςς  

1. Στο βήμα (7) της κανονικής ροής το σύστημα δε βρίσκει Πελάτη με τα 

συγκεκριμένα διαπιστευτήρια στη Λίστα Εγγεγραμμένων Πελατών. 

2. Το σύστημα συνεχίζει από το βήμα (3). 

33..66  ΈΈκκδδοοσσηη  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Η διαδικασία περιγράφεται στο [1] (βλ. Obtaining Authorization, βήματα (D) 

έως (E)). 

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς::  

1. Ο Πελάτης έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Π.Χ. Έκδοση Κωδικού 

Εξουσιοδότησης. 

ΣΣττόόχχοοςς  

Ο Πελάτης να αποκτήσει ένα Τεκμήριο Πρόσβασης από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων. 

33..66..11  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΚΚααννοοννιικκήή  ΡΡοοήή  

1. Ο Πελάτης δημιουργεί μία Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

2. Ο Πελάτης αποστέλλει την Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης στο Σημείο 

Τεκμηρίου Πρόσβασης, έτσι ώστε να λάβει ένα Τεκμήριο Πρόσβασης. 

3. Το σύστημα εκτελεί την Π.Χ. Αυθεντικοποίηση Πελάτη.  

4. Το σύστημα επικυρώνει την Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

5. Το σύστημα δημιουργεί ένα Τεκμήριο Πρόσβασης και ένα Προφίλ  

Τεκμηρίου Πρόσβασης για το συγκεκριμένο Τεκμήριο Πρόσβασης. 

6. Το σύστημα στέλνει πίσω στον Πελάτη την Απάντηση του Αιτήματος 

Πρόσβασης. 

33..66..22  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΑΑπποοττυυχχίίαα  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηηςς  ΠΠεελλάάττηη  

1. Στο βήμα (3) της κανονικής ροής, το σύστημα δεν μπορεί να 

αυθεντικοποιήσει τον Πελάτη.  

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Τεκμηρίου 

Πρόσβασης θέτοντας την παράμετρο error ίση με invalid_client. 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4
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33..66..33  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρρηη  ΑΑίίττηησσηη  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

1. Στο βήμα (4) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι η Αίτηση Τεκμηρίου 

Πρόσβασης δεν περιέχει μία υποχρεωτική παράμετρο ή η περιέχει μία 

παράμετρο παραπάνω από μία φορά ή μία παράμετρος δεν έχει έγκυρη τιμή. 

2.  Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Τεκμηρίου 

Πρόσβασης θέτοντας την παράμετρο error ίση με invalid_request και την 

παράμετρο error_description ίση με ένα σχετικό μήνυμα λάθους. 

33..66..44  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρροο  ΤΤεεκκμμήήρριιοο  ΧΧοορρήήγγηησσηηςς    

1. Στο βήμα (4) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι το Τεκμήριο 

Χορήγησης (π.χ., Κωδικός Εξουσιοδότησης) δεν είναι έγκυρο, έχει λήξει ή 

δεν ταιριάζει κάποιο από τα URI Ανακατεύθυνσης και Αναγνωριστικό 

Πελάτη με αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην Π.Χ. Έκδοση Κωδικού 

Εξουσιοδότησης. 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Τεκμηρίου 

Πρόσβασης θέτοντας την παράμετρο error ίση με invalid_grant. 

33..66..55  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΜΜηη  ΥΥπποοσσττηηρριιζζόόμμεεννοοςς  ΤΤύύπποοςς  ΧΧοορρήήγγηησσηηςς  

1. Στο βήμα (4) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι ο Τύπος 

Χορήγησης δεν υποστηρίζεται από τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Τεκμηρίου 

Πρόσβασης θέτοντας την παράμετρο error ίση με unsupported_grant_type. 

33..66..66  ΣΣεεννάάρριιοο::  ΕΕππααννααχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΧΧοορρήήγγηησσηηςς  

1. Στο βήμα (4) της κανονικής ροής το σύστημα βρίσκει ότι το Τεκμήριο 

Χορήγησης (π.χ., Κωδικός Εξουσιοδότησης) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την 

έκδοση ενός Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

2. Το σύστημα επιστρέφει την Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Τεκμηρίου 

Πρόσβασης θέτοντας την παράμετρο error ίση με invalid_request και την 

παράμετρο error_description ίση με ένα σχετικό μήνυμα λάθους. 
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44  ΛΛεεξξιικκόό  

44..11  UURRII  ΑΑνναακκααττεεύύθθυυννσσηηςς  

Μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας με τον Ιδιοκτήτη ενός Πόρου, ο 

Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων ανακατευθύνει το Πρόγραμμα Περιήγησης του 

ιδιοκτήτη πίσω στον Πελάτη.  

Η ανακατεύθυνση πραγματοποιείται προς το σημείο ανακατεύθυνσης του Πελάτη 

το οποίο έχει οριστεί κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής Πελάτη [1] (βλ. 

Redirection Endpoint). 

44..22  UURRII  ΚΚααττααλληηκκττιικκάά  ΣΣηημμεείίαα  

Κάθε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρεται μέσω ενός καταληκτικού 

σημείου (endpoint) της εφαρμογής. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο υπαγορεύει η 

Προσανατολισμένη προς Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική (SOA) [9]. 

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι δε γίνεται χρήση κάποιου αρχείου 

WSDL [10], όπως είθισται σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Ο όρος «καταληκτικό 

σημείο» εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια την οποία έχει στα πλαίσια του [1]. 

Δηλαδή, ένα καταληκτικό σημείο είναι ένα URI [7] το οποίο όταν επισκέπτεται ο 

χρήστης εμφανίζεται η διεπαφή μίας εκ των υπηρεσιών του συστήματος. Αυτή η 

χρήση του όρου συναντάται και σε δημοφιλείς βιβλιοθήκες λογισμικού [11] [12]. 

44..33  ΆΆδδεειιαα  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ((AAuutthhoorriizzaattiioonn  GGrraanntt))  

Είναι ένα διαπιστευτήριο το οποίο αντιπροσωπεύει την εξουσιοδότηση του 

Ιδιοκτήτη ενός Πόρου το οποίο χρησιμοποιείται από έναν Πελάτη για να αιτηθεί 

ένα Τεκμήριο Πρόσβασης. 

Οι σχετικοί τύποι περιγράφονται στην ενότητα «1.3. Authorization Grant» του 

[1]. 

44..44  ΑΑίίττηησσηη  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ((AAuutthhoorriizzaattiioonn  RReeqquueesstt))  

Η αίτηση αυτή αποστέλλεται από τον Πελάτη στον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων κατά την εκκίνηση της διαδικασίας εξουσιοδότησης του Πελάτη. 

Περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

1. Τύπος Απάντησης (response_type) 

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό και πρέπει να τεθεί ίσο με «code». 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-3.1.2
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-1.3
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2. Αναγνωριστικό Πελάτη (client_id) 

Υποχρεωτικό 

3. URI Ανακατεύθυνσης (redirect_uri) 

Προαιρετικό 

4. Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης (scope) 

Προαιρετικό 

5. Τοπική Κατάσταση (state) 

Στο σύστημά μας αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό, παρά το γεγονός ότι το [1] 

αναφέρει αυτό το πεδίο ως συνιστώμενο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε 

τα προβλήματα τα οποία περιγράφονται στην ενότητα «10.12. Cross-Site 

Forgery» του [1]. 

Οι τιμές οι οποίες αναγράφονται μέσα σε παρενθέσεις δίπλα από τον τίτλο της κάθε 

παραμέτρου είναι το όνομα της παραμέτρου στη Συμβολοσειρά Ερωτήματος (Query 

String) [13] της Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

44..55  ΑΑίίττηησσηη  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ΠΠρροοσσττααττεευυμμέέννοουυ  ΠΠόόρροουυ  ((PPrrootteecctteedd  

RReessoouurrccee  AAcccceessss  RReeqquueesstt))  

Η αίτηση του Πελάτη για τον προστατευμένο πόρο του Ιδιοκτήτη. 

44..66  ΑΑίίττηησσηη  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ((AAcccceessss  TTookkeenn  RReeqquueesstt))  

Η αίτηση αυτή αποστέλλεται από τον Πελάτη στον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων κατά την Π.Χ. Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης. Με αυτήν την 

αίτηση ο Πελάτης αποσκοπεί στην έκδοση ενός Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

Περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

1. Τύπος Χορήγησης (grant_type) 

2. Κωδικός Εξουσιοδότησης (code) 

3. URI Ανακατεύθυνσης (redirect_uri) 

4. Αναγνωριστικό Πελάτη (client_id) 

Ο μοναδικός Τύπος Χορήγησης ο οποίος γίνεται δεκτός από το παρόν σύστημα 

είναι ο Κωδικός Εξουσιοδότησης. Αυτός καταδεικνύεται στη «συμβολοσειρά 

ερωτήματος» [13] ως authorization_code. 

Τον Κωδικό Εξουσιοδότησης ο Πελάτης τον έχει λάβει από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων ύστερα από την επιτυχή εκτέλεση της Π.Χ. Έκδοση Κωδικού 

Εξουσιοδότησης. 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-10.12
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-10.12
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Οι παράμετροι URI Ανακατεύθυνσης και Αναγνωριστικό Πελάτη 

συμπεριλαμβάνονται για λόγους επιβεβαίωσης. Δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε 

Κωδικός Εξουσιοδότησης εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο URI Ανακατεύθυνσης και 

Πελάτη, η συμπερίληψή τους δίνει τη δυνατότητα στον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων να ελέγξει εάν έχει όντως εκδοθεί ο απεσταλμένος Κωδικός 

Εξουσιοδότησης για το συγκεκριμένο συνδυασμό. 

Οι τιμές οι οποίες αναγράφονται μέσα σε παρενθέσεις δίπλα από τον τίτλο της κάθε 

παραμέτρου είναι το όνομα της παραμέτρου στη Συμβολοσειρά Ερωτήματος (Query 

String) [13] της Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

44..77  ΑΑννααγγννωωρριισσττιικκόό  ΠΠεελλάάττηη  ((CClliieenntt  IIddeennttiiffiieerr))  

Μία μοναδική συμβολοσειρά η οποία δημιουργείται από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων και αναπαριστά τις πληροφορίες τις οποίες παρείχε ο Πελάτης 

κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής Πελάτη [1] (βλ. Client Identifier). 

Η μοναδικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερος 

Πελάτης στον ίδιο Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων με το ίδιο Αναγνωριστικό 

Πελάτη. 

Το μέγεθος του αναγνωριστικού αφήνεται ως λεπτομέρεια υλοποίησης στον 

κατασκευαστή του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων.  

44..88  ΑΑππάάννττηησσηη  ΑΑιιττήήμμααττοοςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Η απάντηση την οποία επιστρέφει ο Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων στον 

Πελάτη μετά από μία επιτυχημένη εκτέλεση της Π.Χ. Έκδοση Κωδικού 

Εξουσιοδότησης.  

Περιέχει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης και οποιαδήποτε Τοπική Κατάσταση είχε 

δοθεί κατά την Αίτηση Εξουσιοδότησης. 

44..99  ΑΑππάάννττηησσηη  ΑΑιιττήήμμααττοοςς  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Η απάντηση την οποία επιστρέφει ο Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων στον 

Πελάτη μετά από μία επιτυχημένη εκτέλεση της Π.Χ. Έκδοση Τεκμηρίου 

Πρόσβασης. Περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

1. Τεκμήριο Πρόσβασης (access_token) 

2. Τύπος Τεκμηρίου Πρόσβασης (token_type) 

3. Υπολειπόμενος Χρόνος (expires_in) 

http://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.2
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Ο χρόνος δίνεται σε δευτερόλεπτα. Το παρόν σύστημα ορίζει ότι κάθε Τεκμήριο 

Πρόσβασης θα λήγει δέκα λεπτά μετά τη δημιουργία του. Επομένως, η τιμή αυτή 

θα είναι: 

600 για κάθε Απάντηση Αιτήματος Πρόσβασης. 

4. Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης (scope) 

Περιέχει όλα τα Πεδία Τεκμηρίου Πρόσβασης τα οποία ενέκρινε ο 

Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων. 

Όλες οι παράμετροι και οι τιμές τους κωδικοποιούνται με το σχήμα JSON [14] 

προτού τοποθετηθούν στο σώμα της απάντησης. 

Οι τιμές οι οποίες αναγράφονται μέσα σε παρενθέσεις δίπλα από τον τίτλο της κάθε 

παραμέτρου είναι το όνομα της παραμέτρου στο σώμα της Απάντησης Αιτήματος 

Πρόσβασης. 

44..1100  ΑΑππάάννττηησσηη  σσττηηνν  ΠΠρρόόκκλληησσηη  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηηςς  ΠΠεελλάάττηη  

Αποτελεί την απάντηση στην Πρόκληση Αυθεντικοποίησης Πελάτη και 

ακολουθεί τη μορφή η οποία περιγράφεται στο [8]. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την 

HTTP Επικεφαλίδα [15] Authorization ακολουθούμενη από τα Διαπιστευτήρια του 

Πελάτη. 

44..1111  ΑΑππάάννττηησσηη  ΣΣφφάάλλμμααττοοςς  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Αυτή είναι η απάντηση την οποία επιστρέφει το σύστημα στον Πελάτη όταν 

προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την Αίτηση Εξουσιοδότησης. Η απάντηση αυτή 

επιστρέφεται για κάθε σφάλμα πέραν του μη έγκυρου URI Ανακατεύθυνσης (βλ. 

Σελίδα Μη Έγκυρης Αίτησης Εξουσιοδότησης). 

Η απάντηση αποτελείται από το URI Ανακατεύθυνσης στο οποίο προστίθενται 

κάποιες από τις εξής παραμέτρους: 

1. σφάλμα (error) 

Υποχρεωτική 

2. περιγραφή σφάλματος (error_description) 

Προαιρετική 

3. URI σφάλματος (error_uri) 

Προαιρετική 

4. Τοπική Κατάσταση 

Υποχρεωτική 
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Οι παράμετροι περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην ενότητα 4.1.2.1. 

Error Response του [1]. 

44..1122  ΑΑππάάννττηησσηη  ΣΣφφάάλλμμααττοοςς  ΑΑίίττηησσηηςς  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Αυτή είναι η απάντηση την οποία επιστρέφει το σύστημα στον Πελάτη όταν 

προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

Επιστρέφει τον κωδικό κατάστασης [16] «HTTP 400 (Bad Request)» και τις εξής 

HTTP Επικεφαλίδες [15]: 

1. Content-Type: application/json; 

2. Cache-Control: no-store 

3. Pragma: no-cache 

Επιπλέον, περιέχει τις εξής παραμέτρους: 

1. σφάλμα (error) 

Υποχρεωτική 

2. περιγραφή σφάλματος (error_description) 

Προαιρετική 

3. URI σφάλματος (error_uri) 

Προαιρετική 

Οι παραπάνω παράμετροι προστίθενται στο σώμα της απάντησης και 

κωδικοποιούνται με το σχήμα JSON [14]. Περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

στην ενότητα 5.2. Error Response του [1]. 

44..1133  ΑΑππάάννττηησσηη  ΣΣφφάάλλμμααττοοςς  ΑΑίίττηησσηηςς  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Αυτή είναι η απάντηση την οποία επιστρέφει το σύστημα στον Πελάτη όταν 

προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την Αίτηση Πρόσβασης Προστατευμένου Πόρου. 

Περιέχει τις εξής παραμέτρους: 

1. σφάλμα (error) 

Υποχρεωτική 

2. περιγραφή σφάλματος (error_description) 

Προαιρετική 

3. URI σφάλματος (error_uri) 

Προαιρετική 

Οι παράμετροι περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην ενότητα 5.2. 

Error Response του [1]. 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.1.2.1
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.1.2.1
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-5.2
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-5.2
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-5.2
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44..1144  ΔΔιιααππιισσττεευυττήήρριιαα  ΙΙδδιιοοκκττήήττηη  ΠΠόόρροουυ  

Ένας συνδυασμός αναγνωριστικού Ιδιοκτήτη Πόρου και κωδικού πρόσβασης ο 

οποίος χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίηση του Ιδιοκτήτη Πόρου από τον 

Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

Το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης ελέγχονται από τον εξυπηρετητή 

πόρων. Ωστόσο, στο παρόν σύστημα έχουμε θεωρήσει ότι και ο Εξυπηρετητής 

Εξουσιοδοτήσεων διατηρεί μία λίστα με τους Ιδιοκτήτες Πόρων, έτσι ώστε να 

απλουστεύσουμε το μηχανισμό της αυθεντικοποίησης. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο οι δύο εξυπηρετητές να ταυτίζονται. Σε ένα 

περιβάλλον παραγωγής το παρόν σύστημα μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να 

απευθύνεται σε έναν προκαθορισμένο εξυπηρετητή πόρων για την αυθεντικοποίηση 

του Ιδιοκτήτη Πόρου. 

44..1155  ΔΔιιααππιισσττεευυττήήρριιαα  ΠΠεελλάάττηη  

Ένας συνδυασμός Αναγνωριστικού Πελάτη και Κωδικού Πρόσβασης ο οποίος 

χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίηση του Πελάτη από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων. 

44..1166  ΕΕξξυυππηηρρεεττηηττήήςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεεωωνν  ((AAuutthhoorriizzaattiioonn  SSeerrvveerr))  

Ο εξυπηρετητής που εκδίδει Τεκμήριο Πρόσβασης στον Πελάτη μετά από μια 

επιτυχημένη αυθεντικοποίηση του Ιδιοκτήτη Πόρου και αποκτώντας εξουσιοδότηση 

από αυτόν. 

44..1177  ΙΙδδιιοοκκττήήττηηςς  ΠΠόόρροουυ  ((RReessoouurrccee  OOwwnneerr))  

Μία οντότητα ικανή να χορηγεί πρόσβαση σε προστατευμένους πόρους. 

44..1188  ΚΚρρυυππττοογγρρααφφιικκόό  ΑΑλλάάττιι  ((CCrryyppttooggrraapphhiicc  SSaalltt))  

Συμβολοσειρά από τυχαίους χαρακτήρες η οποία χρησιμοποιείται για την 

ενίσχυση της ασφάλειας του Μυστικού Πελάτη [17]. 

44..1199  ΚΚωωδδιικκόόςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ((AAuutthhoorriizzaattiioonn  CCooddee))  

Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι ένας τύπος Άδειας Εξουσιοδότησης. Η 

ειδοποιός διαφορά αυτού του τύπου άδειας είναι ότι δεν επιτρέπει στον Πελάτη να 

αιτηθεί Τεκμήριο Πρόσβασης απευθείας από τον Ιδιοκτήτη ενός Πόρου. Αντί 
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αυτού απαιτεί την ανακατεύθυνση του Ιδιοκτήτη του Πόρου στον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων, έτσι ώστε να προηγηθεί η έκδοση ενός κωδικού εξουσιοδότησης. 

Επίσης, ο Κωδικός Εξουσιοδότησης πρέπει να λήγει πολύ σύντομα μετά την 

έκδοσή του, έτσι ώστε να αποφευχθεί η χρήση του από τρίτους σε περίπτωση 

υποκλοπής του. 

Τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν αυτόν τον τύπο τον πιο ασφαλή από τους τύπους 

Αδειών Εξουσιοδότησης. 

Ωστόσο, το [1] αφήνει τα παρακάτω στοιχεία ως λεπτομέρειες υλοποίησης: 

1. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κωδικός είναι ενεργός. 

Το [1] συστήνει τη λήξη μετά την πάροδο 10 λεπτών. 

2. Το συγκεκριμένο μέγεθος του Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Η συγκεκριμένη υλοποίηση ακολουθεί την οδηγία (1). Αυτό σημαίνει ότι ένας 

Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο Κωδικό Εξουσιοδότησης 

μέχρι και 10 λεπτά μετά την έκδοσή του. 

44..2200  ΚΚωωδδιικκόόςς  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ΠΠεελλάάττηη//ΜΜυυσσττιικκόό  ΠΠεελλάάττηη  ((cclliieenntt__sseeccrreett))  

Συμβολοσειρά η οποία χρησιμοποιείται ως κωδικός πρόσβασης κατά την 

αυθεντικοποίηση του Πελάτη στον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

Δημιουργείται από τον τελευταίο κατά την Εγγραφή Πελάτη. Στην ενότητα 2.3. 

Client Authentication του [1] αναφέρεται ότι το Μυστικό Πελάτη εκδίδεται από 

τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη παράγραφο 

σημειώνεται ότι: 

Στους εμπιστευτικούς πελάτες τυπικά εκδίδονται (ή εγκαθιδρύουν οι ίδιοι) ένα 

σύνολο πιστοποιητικών πελάτη το οποίο χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίηση με 

τον εξυπηρετητή εξουσιοδοτήσεων (π.χ., κωδικός, ζεύγος ιδιωτικού-δημόσιου κλειδιού). 

 

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο για εμπιστευτικούς Πελάτες (βλ. Τύπος 

Πελάτη). Στην ενότητα 10.1 Client Authentication του [1] επισημαίνεται ότι: 

Ο εξυπηρετητής εξουσιοδοτήσεων ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εκδίδει κωδικούς πελατών ή 

άλλα πιστοποιητικά για λόγους αυθεντικοποίησης του πελάτη σε εγγενείς εφαρμογές ή 

σε εφαρμογές πελάτη βασισμένες σε προγράμματα περιήγησης. 

 

Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του όρου Τύπος Πελάτη, στην παρούσα 

εργασία θα ασχοληθούμε μόνο με εμπιστευτικούς Πελάτες. 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.3
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.3
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-10.1
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44..2211  ΛΛίίσστταα  ΕΕγγγγεεγγρρααμμμμέέννωωνν  ΠΠεελλααττώώνν  

Λίστα την οποία διατηρεί το σύστημα και η οποία περιέχει τα στοιχεία όλων των 

Πελατών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Π.Χ. «Εγγραφή Πελάτη». 

Τυπικά, μία τέτοια λίστα αποθηκεύεται σε μία βάση δεδομένων.  

44..2222  ΣΣεελλίίδδαα  ΑΑπποοδδοοχχήήςς  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Εγκαθιδρύει αν ο Ιδιοκτήτης ενός Πόρου δέχεται την Αίτηση Εξουσιοδότησης 

ενός Πελάτη. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα Πεδία του Τεκμηρίου 

Πρόσβασης στα οποία ζητάει να έχει πρόσβαση ο Πελάτης. 

44..2233  ΠΠεεδδίίοο  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Πρόκειται για συμβολοσειρά η οποία ορίζεται από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων και έχει νόημα μόνο μέσα στα όρια του συστήματος αυτού. Ο 

όρος περιγράφεται στο [1] (βλ. Access Token Scope). 

Το παρόν σύστημα θεσπίζει τα εξής πεδία: 

1. βασικό (basic) 

2. πλήρες (full) 

Το βασικό πεδίο χρησιμοποιείται ως προεπιλογή. 

Ο κάθε Πελάτης έχει δικαίωμα να αιτηθεί πολλαπλά Πεδία Τεκμηρίου Πρόσβασης 

για κάθε Τεκμήριο Πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή της παραμέτρου θα 

είναι ένα σύνολο συμβολοσειρών διαχωριζόμενων με κενά (« ») το οποίο περιέχει 

όλα τα Πεδία Τεκμηρίου Πρόσβασης . 

44..2244  ΠΠεελλάάττηηςς  ((CClliieenntt))  

Μία εφαρμογή η οποία κάνει αιτήσεις για προστατευμένο πόρο εκ μέρους του 

Ιδιοκτήτη του Πόρου  και με την Εξουσιοδότησή του [1] (βλ. Roles).  

44..2255  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΠΠεερριιήήγγηησσηηςς  ((uusseerr--aaggeenntt))  

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο Ιδιοκτήτης Πόρων για να περιηγηθεί στο 

Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, Mozilla Firefox.  

 

 

 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-3.3
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-1.1
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44..2266  ΠΠρρόόκκλληησσηη  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηηςς  ΠΠεελλάάττηη  

Αποτελεί την απάντηση την οποία στέλνει ο Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων 

στον Πελάτη, όταν ο τελευταίος δεν έχει ήδη αυθεντικοποιηθεί. Η απάντηση αυτή 

ακολουθεί το πρωτόκολλο το οποίο περιγράφεται στο [8]. Περιλαμβάνει τα εξής: 

1. O HTTP Κωδικός Κατάστασης [16] τίθεται ίσος με 401 Unauthorized. 

2. Προστίθεται η HTTP Επικεφαλίδα [15] WWW-Authenticate ίση με: 

Basic realm=”MsOauth” 

44..2277  ΠΠρροοφφίίλλ  ΚΚωωδδιικκοούύ  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ((AAuutthhoorriizzaattiioonn  CCooddee  PPrrooffiillee))  

Περιέχει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης και όλες τις πληροφορίες της Αίτησης 

Εξουσιοδότησης. 

44..2288  ΠΠρροοφφίίλλ  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ((AAcccceessss  TTookkeenn  PPrrooffiillee))  

Περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

1. Τεκμήριο Πρόσβασης 

Είναι το Τεκμήριο Πρόσβασης το οποίο εκδόθηκε στον Πελάτη κατά την 

εκτέλεση της Π.Χ. Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

2. Τύπος Τεκμηρίου Πρόσβασης 

Παρόμοια με το (1), ο Τύπος Τεκμηρίου Πρόσβασης δημιουργείται κατά την 

εκτέλεση της Π.Χ. Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων. 

3. Αναγνωριστικό Πελάτη 

Αυτό το οποίο χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την εκτέλεση της Π.Χ. Έκδοση 

Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

4. URI Ανακατεύθυνσης 

Παρόμοια με το (3). 

5. Κωδικός Εξουσιοδότησης 

Παρόμοια με το (3). 

6. Τύπος Χορήγησης 

Παρόμοια με το (3). 

7. Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης 

Το Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης για το οποίο εκδόθηκε το Τεκμήριο 

Πρόσβασης κατά την εκτέλεση της Π.Χ. Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης. 
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Σημειώνεται ότι το Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης για το οποίο εκδόθηκε το 

Τεκμήριο Πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει από αυτό το οποίο αιτήθηκε ο 

Πελάτης κατά την Π.Χ. Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης. Για παράδειγμα, 

μπορεί ο Πελάτης να ζήτησε δύο πεδία και ο Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων 

να ενέκρινε μόνο το ένα. 

8. Ημερομηνία Λήξης Τεκμηρίου Πρόσβασης 

Καταδεικνύει πότε ακριβώς λήγει το Τεκμήριο Πρόσβασης. Η ημερομηνία 

αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Υπολειπόμενο Χρόνο, ο οποίος ορίζεται 

στην Απάντηση Αιτήματος Πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ισχύει το εξής: 

ΗΛΤΠ = ΥΧ + ΧΣΕΤΠ 

όπου: 

- ΗΛΤΠ είναι η Ημερομηνία Λήξης Τεκμηρίου Πρόσβασης 

- ΥΧ είναι ο Υπολειπόμενος Χρόνος 

- ΧΣΕΤΠ είναι η χρονική στιγμή έκδοσης του Τεκμηρίου Πρόσβασης 

Όσον αφορά το (8), κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι μετά το πέρας αυτής της 

ημερομηνίας οποιαδήποτε Αίτηση Πρόσβασης Προστατευμένου Πόρου κάνοντας 

χρήση του συγκεκριμένου Τεκμηρίου Πρόσβασης θα απορρίπτεται. Επιπλέον, το 

Προφίλ Τεκμηρίου Πρόσβασης θα πρέπει να διαγράφεται από το σύστημα. 

44..2299  ΣΣεελλίίδδαα  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  ΠΠεελλάάττηη  

Μία HTML [18] σελίδα η οποία περιέχει τη Φόρμα Εγγραφής Πελάτη. 

44..3300  ΣΣεελλίίδδαα  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρρηηςς  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Σε αυτή τη σελίδα ανακατευθύνεται το Πρόγραμμα Περιήγησης του Ιδιοκτήτη 

ενός Πόρου όταν μία Αίτηση Εξουσιοδότησης ή μία Αίτηση Τεκμηρίου 

Πρόσβασης εξεταστεί και βρεθεί μη έγκυρη. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το 

σφάλμα και προτρέπει τον ιδιοκτήτη να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή του 

Πελάτη, καθώς τέτοιου είδους σφάλματα αποτελούν σφάλματα υλοποίησης του 

Πελάτη. 

Προς το παρόν, η μόνη περίπτωση κατά την οποίο ο Ιδιοκτήτης ενός Πόρου 

ανακατευθύνεται σε αυτήν τη σελίδα είναι εάν το URI Ανακατεύθυνσης βρεθεί μη 

έγκυρο (βλ. σενάριο 3.3.2 για ένα παράδειγμα). 
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44..3311  ΣΣεελλίίδδαα  ΣΣφφάάλλμμααττοοςς  ΕΕξξυυππηηρρεεττηηττήή  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεεωωνν  

Σε αυτήν τη σελίδα ανακατευθύνεται το Πρόγραμμα Περιήγησης όταν προκύψει 

κάποιο σφάλμα κατά την επεξεργασία μίας αίτησης. Παράδειγμα αποτελεί το 

εναλλακτικό σενάριο «Σφάλμα του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων» της Π.Χ. 

«Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης». 

Η σελίδα αναμένεται να περιέχει μία περιγραφή του σφάλματος, έτσι ώστε να 

βοηθηθεί ο κατασκευαστής του Πελάτη στην επιδιόρθωσή του. 

44..3322  ΣΣεελλίίδδαα  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ΠΠεελλάάττηη  

Περιέχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες καταχώρησε ο Πελάτης κατά την 

Εγγραφή του, καθώς και τη διεύθυνση του Σημείου Εξουσιοδότησης. 

Σημειώνεται ότι ο Κωδικός Πρόσβασης Πελάτη εμφανίζεται μόνο την πρώτη 

φορά κατά την οποία ο Πελάτης επισκέπτεται αυτήν τη σελίδα. Αυτό, συνήθως, 

συμβαίνει αμέσως μετά την εγγραφή του Πελάτη. Από εκεί και περά δεν 

ξαναεμφανίζεται για λόγους ασφάλειας. 

44..3333  ΣΣηημμεείίοο  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ((AAuutthhoorriizzaattiioonn  EEnnddppooiinntt))  

Το Καταληκτικό Σημείο το οποίο χρησιμοποιείται κατά την αλληλεπίδραση με 

τον Ιδιοκτήτη Πόρου για την απόκτηση μίας Άδειας Εξουσιοδότησης. 

44..3344  ΣΣηημμεείίοο  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ((AAcccceessss  TTookkeenn  EEnnddppooiinntt))  

Το Καταληκτικό Σημείο στο οποίο απευθύνεται ο Πελάτης για την απόκτηση 

ενός Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

44..3355  ΤΤααυυττόόττηητταα  ((IIddeennttiittyy))  

Η συλλογική όψη ενός συνόλου τιμών ιδιοτήτων μέσω της οποίας ένας χρήστης 

συστήματος ή μία άλλη οντότητα του συστήματος καθίσταται αναγνωρίσιμη [19]. 

44..3366  ΤΤεεκκμμήήρριιοο  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ((AAcccceessss  TTookkeenn))  

Μία συμβολοσειρά η οποία αντιπροσωπεύει την εξουσιοδότηση του Ιδιοκτήτη 

του Πόρου στον Πελάτη [19] για πρόσβαση του Πελάτη σε προστατευμένους 

πόρους του πρώτου.  

Ένα Τεκμήριο Πρόσβασης αντιπροσωπεύει συγκεκριμένα Πεδία και χρονικές 

περιόδους πρόσβασης τα οποία επιδίδονται από τον Ιδιοκτήτη Πόρου και 

επιβάλλονται από τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. Επιπλέον, μπορεί να 
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περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για την εξουσιοδότηση ή να 

λειτουργεί ως Ταυτότητα για την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών. 

Το σύστημά μας εφαρμόζει την τελευταία μέθοδο. Για αυτό το λόγο, κάθε 

Τεκμήριο Πρόσβασης είναι μία συμβολοσειρά η οποία λειτουργεί ως Ταυτότητα για 

ένα Προφίλ Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

Τα Τεκμήρια Πρόσβασης προσφέρουν ένα αφαιρετικό επίπεδο το οποίο παρέχει τα 

εξής: 

1. Προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης Τεκμηρίων Πρόσβασης τα οποία είναι πιο 

περιορισμένα από την Χορήγηση Εξουσιοδότησης η οποία χρησιμοποιήθηκε 

για την απόκτησή τους. 

2. Απελευθερώνουν τον εξυπηρετητή ο οποίος περιέχει τους προστατευμένους 

πόρους από την ανάγκη να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα μεθόδων 

αυθεντικοποίησης. 

Λόγω των παραπάνω, τα Τεκμήρια Πρόσβασης είναι σε θέση να αντικαταστήσουν 

υπάρχουσες μεθόδους εξουσιοδότησης (π.χ., ζεύγος ονόματος χρήστη - κωδικού 

πρόσβασης). 

44..3377  ΤΤοοππιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ((llooccaall  ssttaattee))  

Μία τυχαία συμβολοσειρά την οποία παράγει ο Πελάτης. Την αποστέλει ο 

Πελάτης στον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων ως μέρος της Αίτησης Κωδικού 

Εξουσιοδότησης. Χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας. 

44..3388  ΤΤύύπποοςς  ΑΑππάάννττηησσηηςς  ((RReessppoonnssee  TTyyppee))  

Καταδεικνύει τον τύπο εξουσιοδότησης τον οποίο αιτείται ο Πελάτης κατά την 

Αίτηση Εξουσιοδότησης. Οι δυνατές τιμές αυτής της παραμέτρου είναι: 

1. code, η οποία χρησιμοποιείται όταν γίνεται αίτηση για Κωδικό 

Εξουσιοδότησης. 

2. token, η οποία χρησιμοποιείται κατά την αίτηση έμμεσης εξουσιοδότησης. 

Σημειώνεται ότι το παρόν σύστημα δεν υποστηρίζει τον τύπο «token». 

44..3399  ΤΤύύπποοςς  ΧΧοορρήήγγηησσηηςς  ((GGrraanntt  TTyyppee))  

Ο όρος αυτός αναφέρεται στους διάφορους τύπους Χορήγησης Εξουσιοδότησης 

τους οποίους έχει ορίσει το [1]. Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

1. Κωδικός Εξουσιοδότησης (Authorization Code) 
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2. Έμμεση (Implicit) 

3. Πιστοποιητικά Κωδικού Ιδιοκτήτη Πόρου (Resource Owner Password 

Credentials) 

4. Πιστοποιητικά Πελάτη (Client Credentials) 

Το παρόν σύστημα υποστηρίζει την έκδοση Τεκμηρίων Πρόσβασης μόνο μέσω 

Κωδικών Εξουσιοδότησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 1.3. Authorization Grant του 

[1]. 

44..4400  ΤΤύύπποοςς  ΠΠεελλάάττηη  

Οι Πελάτες χωρίζονται σε δύο τύπους, ανάλογα με την ικανότητά τους να 

αυθεντικοποιούνται με ασφάλεια με τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων [1] (βλ. 

Client Types):  

1. εμπιστευτικοί και 

2. δημόσιοι 

Το [1] αναφέρει και συγκεκριμένα προφίλ Πελατών. Σε αυτήν την εργασία θα 

ασχοληθούμε με τις λεγόμενες Διαδικτυακές Εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτής της 

κατηγορίας θεωρούνται εμπιστευτικές.  

44..4411  ΤΤύύπποοςς  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Περιέχεται στην Απάντηση Αιτήματος Πρόσβασης. Καταδεικνύει στον Πελάτη 

πως να χρησιμοποιήσει το Τεκμήριο Πρόσβασης. 

44..4422  ΦΦόόρρμμαα  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηηςς  ΙΙδδιιοοκκττήήττηη  ΠΠόόρροουυ  

Η φόρμα την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο Ιδιοκτήτης Πόρου, έτσι ώστε να 

αυθεντικοποιηθεί [2] από τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. Η φόρμα 

περιλαμβάνει κατάλληλα πεδία για τα Διαπιστευτήρια Ιδιοκτήτη Πόρου. 

44..4433  ΦΦόόρρμμαα  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  ΠΠεελλάάττηη  

Η φόρμα την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο Πελάτης, έτσι ώστε να εγγραφεί ως 

μέλος και να μπορεί να αυθεντικοποιηθεί [2] από τον Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων. Όπως αναφέρεται και στο [1] (βλ. Client Registration), η φόρμα 

αυτή πρέπει να περιέχει: 

- τον Τύπο Πελάτη και 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-1.3
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.1
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2
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- τα URIs Ανακατεύθυνσης. 

Πέρα των παραπάνω υποχρεωτικών πεδίων, το σύστημά μας απαιτεί τη 

συμπλήρωση και των παρακάτω στοιχείων: 

-  Τίτλος Εφαρμογής/Υπηρεσίας και 

- e-mail. 

44..4444  ΧΧοορρήήγγηησσηη  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ((AAuutthhoorriizzaattiioonn  GGrraanntt))  

Μία Χορήγηση Εξουσιοδότησης αποτελεί ένα πιστοποιητικό της εξουσιοδότησης 

του Ιδιοκτήτη Πόρου για πρόσβαση στους προστατευμένους πόρους του. 

Χρησιμοποιείται από τον Πελάτη για την απόκτηση ενός Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 1.3. Authorization Grant του 

[1].  

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-1.3
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55  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία του συστήματος και 

η επικοινωνία μεταξύ αυτών. 

Το επίπεδο λεπτομέρειας των περιγραφών φτάνει μέχρι το σημείο όπου χρειάζεται 

να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες υλοποίησης. Με άλλα λόγια, στην περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής ο αναγνώστης δεν προσμένει να δει διαγράμματα τα οποία να 

περιέχουν στοιχεία μίας γλώσσας προγραμματισμού, όπως, για παράδειγμα, τα 

διαγράμματα κλάσεων. 

Επομένως, η αρχιτεκτονική προσφέρει μία πανοραμική θέα των στοιχείων του 

συστήματος η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την υλοποίησή του. Για 

αυτόν το λόγο, υπάρχει η ενότητα Σχέδιο Συστήματος όπου τα σχέδια παρέχουν 

ικανοποιητικό βαθμό λεπτομέρειας, έτσι ώστε να μπορεί να βασιστεί σε αυτά η 

προγραμματιστική ομάδα. 

Ο αναγνώστης καλείται να παρατηρήσει ότι για κάθε στρώμα (βλ. Επίπεδα και 

Στρώματα, παρακάτω) το οποίο περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα υπάρχει 

αντίστοιχη περιγραφή με λεπτομέρειες υλοποίησης στην ενότητα Σχέδιο Συστήματος. 

55..11  ΕΕππίίππεεδδαα  κκααιι  ΣΣττρρώώμμαατταα  

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήματος κρίνεται 

σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε την ερμηνεία των εξής δύο όρων: 

1. επίπεδο (tier) και 

2. στρώμα (layer) 

δεδομένου ότι υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τον ακριβή ορισμό τους [20].  

Αμφότεροι μπορεί να σημαίνουν ένα λογικό κομμάτι του λογισμικού. Ωστόσο, 

υπάρχει και η άποψη ότι ο όρος “επίπεδο” είναι κάτι διαφορετικό. Συγκεκριμένα, 

ορίζεται ως ένας φυσικός μηχανισμός δόμησης του συστήματος. Με τον όρο 

«φυσικός» εννοούμε πώς κάθε επίπεδο βρίσκεται σε μία διαφορετική φυσική 

τοποθεσία (π.χ., διαφορετικό υπολογιστή).  

Σε αυτό το έγγραφο ακολουθούμε την τελευταία παραδοχή, οπότε και 

αντιμετωπίζουμε τους δύο όρους ως διαφορετικούς. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι τα 

επίπεδα αποτυπώνουν το φυσικό ενώ τα στρώματα το λογικό διαχωρισμό του 

συστήματος. 
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55..22  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς  

Στο έγγραφο προδιαγραφών του πρωτοκόλλου OAuth 2.0 [1] αναφέρονται κάποια 

πρότυπα πελατών (βλ. 2.1 Client Types) τα οποία υποστηρίζονται εγγενώς από το 

πρωτόκολλο. Το παρόν σύστημα υλοποιεί το πρώτο από αυτά, το πρότυπο των 

δικτυακών εφαρμογών (web applications). 

Για αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο το σύστημα να βασιστεί στο αρχιτεκτονικό 

μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή [21]. Το μοντέλο αυτό είναι παράδειγμα 

Πολυεπίπεδης Αρχιτεκτονικής [20]. Το διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 1) 

παρουσιάζει τα τρία επίπεδα της αρχιτεκτονικής του συστήματος: 

1. Επίπεδο Πελάτη 

2. Επίπεδο Εφαρμογής 

3. Επίπεδο Δεδομένων 

Το (1) αντιστοιχεί στο περιβάλλον του χρήστη του συστήματος. Με άλλα λόγια, 

αντιπροσωπεύει το μηχάνημα του χρήστη. Το (2) αντιστοιχεί στο περιβάλλον 

εκτέλεσης του συστήματός μας, ενώ το (3) στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (ΣΔΒΔ) (βλ. ενότητα 5.4.4 Στρώμα Πρόσβασης Δεδομένων) με το οποίο 

επικοινωνεί το παρόν σύστημα. 

Στο ίδιο διάγραμμα μπορούμε να διακρίνουμε ότι το σύστημα έχει διαιρεθεί 

λογικά στα εξής στρώματα: 

- Στρώμα Παρουσίασης (Presentation Layer) 

- Στρώμα Πεδίου (Domain Layer) 

- Στρώμα Υπηρεσίας (Service Layer) 

- Στρώμα Πρόσβασης Δεδομένων (Data Access Layer) 

Τα στοιχεία των στρωμάτων κάθε επιπέδου περιγράφονται λεπτομερώς στην 

ενότητα Σχέδιο Συστήματος. Παρακάτω ακολουθεί επισκόπηση του κάθε στρώματος. 

Πριν από αυτό, ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στις βοηθητικές 

πλατφόρμες. 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.1
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Εικόνα 1: Αρχιτεκτονικά επίπεδα (tiers) του συστήματος 

 

55..33  ΒΒοοηηθθηηττιικκήή  ΠΠλλααττφφόόρρμμαα  

Από τα στρώματα της αρχιτεκτονικής, τα οποία διακρίνονται στο διάγραμμα στην 

Εικόνα 1, το Στρώμα Πεδίου είναι αυτό το οποίο περιέχει την κύρια λειτουργικότητα 

του συστήματος. Με άλλα λόγια, οι λειτουργίες του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων 

προσφέρονται από αυτό το στρώμα. 

Τα υπόλοιπα στρώματα προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με: 

- Τη φύση του συστήματος, το οποίο είναι μία δικτυακή εφαρμογή. 

- Την επικοινωνία του συστήματος με άλλα συστήματα, π.χ. ανάκτηση 

δεδομένων από μία βάση δεδομένων. 

- Την είσοδο και έξοδο δεδομένων, όπως γίνεται μέσω μίας φόρμας 

καταχώρησης δεδομένων. 
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Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Δρομολόγησης (βλ. ενότητα Στρώμα Υπηρεσίας, 

παρακάτω) δεν ασχολείται με θέματα του Εξυπηρετητή Εξουσιοδότησης και, 

πιθανώς, δε θα χρειαζόταν εάν το σύστημα υλοποιούταν ως μία εφαρμογή γραφείου 

(desktop application). Το ίδιο ισχύει και για την Υπηρεσία Δημιουργίας Φόρμας, 

καθώς και για το Στρώμα Πρόσβασης Δεδομένων. 

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για να δημιουργήσουμε τον 

Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων ως μία δικτυακή εφαρμογή. Για αυτό το λόγο γίνεται 

χρήση μίας βοηθητικής πλατφόρμας (framework) [22] για κάθε μία από τις 

υλοποιήσεις (PHP και Ruby). Η πλατφόρμα αυτή παρέχει λειτουργικότητα την οποία 

χρειάζεται κάθε δικτυακή εφαρμογή και το σύστημά μας παρέχει την υλοποίηση των 

συγκεκριμένων λειτουργιών ενός Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

Για την υλοποίηση της PHP έχει επιλεχθεί η πλατφόρμα Symfony [23], ενώ για 

την υλοποίηση μέσω Ruby η πλατφόρμα Ruby on Rails [24]. 

55..44  ΕΕππίίππεεδδοο  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  

55..44..11  ΣΣττρρώώμμαα  ΠΠααρροουυσσίίαασσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 2) απεικονίζει το Στρώμα Παρουσίασης του 

Επιπέδου Εφαρμογής. Τα στοιχεία του στρώματος αυτού διαιρούνται παραπέρα 

ακολουθώντας το πρότυπο MVC [25]. 

Ως Μοντέλο (M) θεωρούμε το Στρώμα Πεδίου του Επιπέδου Εφαρμογής. 

Επιπλέον, δε χρησιμοποιείται κάποιος μηχανισμός ειδοποίησης της Όψης (V) μέσω 

γεγονότων. Ο Χειριστής (C) είναι υπεύθυνος για την προώθηση του Μοντέλου στην 

Όψη. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι ο Χειριστής έχει πρόσβαση και στο Στρώμα Υπηρεσίας. 

Αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση ορισμένων ενεργειών. Ωστόσο, δε θα 

πρέπει το Στρώμα Υπηρεσίας να θεωρείται μέρος του Μοντέλου. Για αυτό, εξάλλου, 

και δεν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα σε αυτό το επίπεδο και την Όψη.  
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Εικόνα 2: Στρώμα Παρουσίασης στο Επίπεδο Εφαρμογής 

 

55..44..22  ΣΣττρρώώμμαα  ΠΠεεδδίίοουυ  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 3) παρουσιάζει το Στρώμα Πεδίου του Επιπέδου 

Εφαρμογής. Αυτό το στρώμα αποτελεί το Μοντέλο του Πεδίου [26] του συστήματός 

μας. 

Εικόνα 3: Στρώμα Πεδίου στο Επίπεδο Εφαρμογής 

 

55..44..33  ΣΣττρρώώμμαα  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

Αυτό το στρώμα, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 4), 

περιέχει όλες τις υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από το σύστημα. 

Οι υπηρεσίες εμπεριέχουν λειτουργικότητα η οποία δεν άπτεται άμεσα του πεδίου 

του προβλήματος του συστήματός μας. Για αυτό το λόγο αναμένεται να έχουν ήδη 

υλοποιηθεί από τη βοηθητική πλατφόρμα πάνω στην οποία θα χτιστεί το σύστημα.  
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Εικόνα 4: Στρώμα Υπηρεσίας στο Επίπεδο Εφαρμογής 

 

55..44..44  ΣΣττρρώώμμαα  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  

Τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται το σύστημα αποθηκεύονται σε μία βάση 

δεδομένων [27] μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). 

Αυτό το στρώμα αναλαμβάνει την επικοινωνία του συστήματός μας με το ΣΔΒΔ. 

Οι ενέργειες του στρώματος αυτού δεν άπτονται άμεσα του πεδίου του 

προβλήματος του συστήματός μας και για αυτό αναμένεται να έχουν ήδη υλοποιηθεί 

από τη βοηθητική πλατφόρμα πάνω στην οποία θα χτιστεί το σύστημα. Στα πλαίσια 

του συστήματος, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα αρχείο το οποίο θα περιέχει 

ρυθμιστικές παραμέτρους για την επικοινωνία με το ΣΔΒΔ. Αυτές οι παράμετροι 

είναι οι εξής: 

- εξυπηρετητής (host) 

- όνομα της βάσης 

- όνομα χρήση 

- κωδικός χρήστη 

Μερικές πλατφόρμες είναι ικανές να επικοινωνούν με πολλαπλά ΣΔΒΔ. Για 

παράδειγμα, η πλατφόρμα Doctrine [28] υποστηρίζει τα ΣΔΒΔ MySQL, Oracle DB, 

PostgreSQL, SQLite και Microsoft SQL Server. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω οδηγών 

για το κάθε υποστηριζόμενο ΣΔΒΔ. Στην περίπτωση, λοιπόν, όπου γίνεται χρήση 

κάποιου οδηγού χρειάζεται να οριστεί ποιος οδηγός θα χρησιμοποιηθεί. 
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66  ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  

Παρακάτω ακολουθούν τα διαγράμματα ακολουθίας τα οποία περιγράφουν τα 

συγκεκριμένα βήματα κάθε Π.Χ.  

Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα διαγράμματα αυτά είναι 

περισσότερο λογικά παρά φυσικά. Με άλλα λόγια, οι κλάσεις οι οποίες εμφανίζονται 

δεν αντιστοιχίζονται απαραίτητα ένα προς ένα με τις κλάσεις του πηγαίου κώδικα. Η 

πρακτική αυτή κρίθηκε σκόπιμη για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, καθώς το 

σύστημα αναμένεται να έχει πολλαπλές υλοποιήσεις. Εάν, για παράδειγμα, 

δημιουργούσαμε ένα διάγραμμα ακολουθίας για την PHP υλοποίηση, τότε θα υπήρχε 

πιθανότητα το διάγραμμα αυτό να μην μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως είχε για την 

υλοποίηση σε Ruby. 

Επιπλέον, τα διαγράμματα παρουσιάζονται με τη σειρά την οποία την ορίζει η 

εκάστοτε Π.Χ. Αποτέλεσμα αυτού είναι το κάθε διάγραμμα να αποτελεί συνέχεια του 

προηγούμενού του. Για αυτό το λόγο παρατηρούνται και κάποια σχετικά φαινόμενα. 

Όπως, για παράδειγμα, η μεταβλητή «form» η οποία παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

στην Εικόνα 8. Αυτή η μεταβλητή δε δηλώνεται στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

διαγράμματος, αλλά στο προηγούμενό του (Εικόνα 7).  

Ο αναγνώστης καλείται να λάβει τα παραπάνω υπόψη του κατά την ανάγνωση των 

συγκεκριμένων διαγραμμάτων. 

66..11  ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηη  ΑΑίίττηησσηηςς  

Το σύστημα ακολουθεί την αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή [21]. Με άλλα 

λόγια, ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος σε μακροσκοπικό επίπεδο περιγράφεται 

από δύο δραστηριότητες: 

1. Αποδοχή αιτήσεων από έναν πελάτη. 

2. Επιστροφή απάντησης στον πελάτη. 

Αυτές οι δύο δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε κάθε αλληλεπίδραση με το 

σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρουσιάζονται επανειλημμένα στα 

διάφορα διαγράμματα ακολουθίας. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση κρίθηκε 

σκόπιμη η απομόνωσή τους σε ένα ξεχωριστό διάγραμμα. Η Εικόνα 5 περιέχει αυτό 

το διάγραμμα. 

Στο διάγραμμα αυτό παρατηρούμε ότι το σύστημα χρησιμοποιεί ένα Front 

Controller [29] για τη διαχείριση όλων των αιτήσεων.  
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Η διαδικασία ξεκινάει με τον Πελάτη να επισκέπτεται ένα Καταληκτικό Σημείο. 

Το Πρόγραμμα Περιήγησης δημιουργεί μία νέα αίτηση και τη στέλνει στο σύστημα. 

Το πρώτο βήμα στην ικανοποίηση μίας αίτησης είναι η εξακρίβωση της υπηρεσίας 

του OAuth Server η οποία θα πρέπει να κληθεί. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται η 

Υπηρεσία Δρομολόγησης (βλ. Υπηρεσία Δρομολόγησης). Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία 

Δρομολόγησης εξακριβώνει το Χειριστή (βλ. Χειριστές), τη μέθοδο του Χειριστή και 

τα ορίσματα κλήσης της μεθόδου. 

Έπειτα, καλείται η παραπάνω μέθοδος με τα αντίστοιχα ορίσματα. Η κλήση αυτή 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας σελίδας ως απάντηση στην αίτηση του 

Πελάτη. Η σελίδα επιστρέφεται στο Πρόγραμμα Περιήγησης το οποίο την 

εμφανίζει στον Πελάτη. 

Εικόνα 5: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας εξυπηρέτησης μίας αίτησης. 

 

66..22  ΣΣφφάάλλμμαα  ΕΕππιικκύύρρωωσσηηςς  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  

Πολλές από τις περιπτώσεις χρήσεις περιλαμβάνουν ένα βήμα κατά το οποίο 

πραγματοποιείται επικύρωση των δεδομένων (βλ. Υπηρεσία Επικύρωσης Δεδομένων 

της ενότητας Σχέδιο Συστήματος) τα οποία έχουν παραληφθεί με μία αίτηση. 

Τα βήματα της επικύρωσης αυτής καθεαυτής εξαρτώνται από την εκάστοτε 

περίπτωση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση επικύρωσης υπάρχει το ενδεχόμενο να 

βρεθούν κάποια από τα δεδομένα εσφαλμένα. Η απάντηση σε μία τέτοια κατάσταση 

είναι παρόμοια σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης. 
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Το σύστημα συλλέγει όλα τα σφάλματα επικύρωσης, δημιουργεί μία απάντηση με 

αυτά και την επιστρέφει στο χρήστη. Οι περιπτώσεις διαφέρουν στα σφάλματα και τα 

πρότυπα της απάντησης. Ωστόσο, η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι κάθε 

φορά η ίδια. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα ακολουθίας 

(Εικόνα 6). 

Εικόνα 6: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας η οποία ακολουθείται όταν προκύψει σφάλμα κατά 

την επικύρωση των δεδομένων μίας αίτησης. 

 

66..33  ΕΕγγγγρρααφφήή  ΠΠεελλάάττηη  

Στα παρακάτω διαγράμματα ακολουθίας αναλύεται η διαδικασία η οποία 

περιγράφεται στην Π.Χ. Εγγραφή Πελάτη. 

66..33..11  ΑΑίίττηησσηη  ΦΦόόρρμμααςς  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 7) περιγράφει τη διαδικασία η οποία 

ακολουθείται κατά την αίτηση του πελάτη για τη Φόρμα Εγγραφής Πελάτη, καθώς 

και την καταχώρησή της. Η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στα βήματα (1), (2) και (3) 

της περίπτωσης χρήσης «Εγγραφή Πελάτη» η οποία περιγράφεται στο «Έγγραφο 

Απαιτήσεων». 

Στο διάγραμμα βλέπουμε πως η αίτηση φτάνει στο FrontController, ο οποίος με τη 

σειρά του ζητάει από το σύστημα (OAuthServer) τη Σελίδα Εγγραφής Πελάτη 

(ClientRegistrationPage). Η σελίδα αυτή περιέχει τη Φόρμα Εγγραφής Πελάτη 

(ClientRegistrationForm) την οποία πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς ο Πελάτης για 

να εγγραφεί στο σύστημα. 
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Εικόνα 7: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας αίτησης της Φόρμας Εγγραφής Πελάτη και 

καταχώρησής της. 

 

66..33..22  ΚΚύύρριιοο  ΜΜέέρροοςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 8) περιγράφει τη διαδικασία η οποία 

ακολουθείται κατά την επεξεργασία των στοιχείων της Φόρμας Εγγραφής Πελάτη. 

Η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στα βήματα (4), (5) και (6) της Π.Χ. «Εγγραφή 

Πελάτη». 

Επιπλέον, η διαδικασία αυτή περιέχει και δύο σημαντικούς αλγόριθμους. 

Συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν να κάνουν με: 

1. Τη δημιουργία του Αναγνωριστικού του Πελάτη. 

2. Τη δημιουργία του Μυστικού του Πελάτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των δύο παραπάνω 

αλγορίθμων δείτε τις υποενότητες «Δημιουργία Αναγνωριστικού Πελάτη» και 

«Δημιουργία Μυστικού Πελάτη», αντίστοιχα, της ενότητας «Αλγόριθμοι». Στην 

παρακάτω παράγραφο «Βοηθητικές Λειτουργίες» παρατίθενται τα διαγράμματα 

ακολουθίας για αυτές τις δύο διαδικασίες. 

Το συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζει την περίπτωση κατά την οποία 

ολοκληρώνεται με επιτυχία η εγγραφή του Πελάτη στο σύστημα ενώ παραπέμπει στο 

διάγραμμα της ενότητας «Σφάλμα Επικύρωσης Δεδομένων» για την περίπτωση όπου 

αυτό δεν είναι δυνατό. 
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Εικόνα 8: Διάγραμμα ακολουθίας του κύριου τμήματος της διαδικασίας εγγραφής πελάτη. 

 

66..33..22..11  ΒΒοοηηθθηηττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  

Τα παρακάτω διαγράμματα ακολουθίας περιγράφουν τη διαδικασία η οποία 

ακολουθείται από το σύστημα για να αποκτήσει πρόσβαση στην Υπηρεσία 

Αυθεντικοποίησης, με απώτερο σκοπό να δημιουργήσει το Αναγνωριστικό Πελάτη 

και το Μυστικό Πελάτη. 

Καθώς η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης δεν παρέχεται από τη βοηθητική 

πλατφόρμα, θεωρήθηκε απαραίτητο να παρουσιαστεί η διαδικασία ενεργοποίησης 

και χρήσης της. Επιπλέον, οι δύο αυτές διαδικασίες περιγράφονται τόσο για την PHP 

όσο και για τη Ruby υλοποίηση του συστήματος. 
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Εικόνα 9: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας παραγωγής Αναγνωριστικού Πελάτη για την PHP 

υλοποίηση. 

 

Εικόνα 10: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας παραγωγής Μυστικού Πελάτη για την PHP 

υλοποίηση. 

 

66..33..33  ΑΑππάάννττηησσηη  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 11) περιγράφει τη διαδικασία η οποία 

ακολουθείται για την επιστροφή απάντησης από το σύστημα ύστερα από μία 

επιτυχημένη εγγραφή ενός νέου πελάτη. Η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στο βήμα (7) 

της περίπτωσης χρήσης «Εγγραφή Πελάτη» η οποία περιγράφεται στο «Έγγραφο 

Απαιτήσεων». 
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Εικόνα 11: Διάγραμμα ακολουθίας της απάντησης του συστήματος ύστερα από επιτυχημένη εγγραφή 

πελάτη. 

 

66..44  ΈΈκκδδοοσσηη  ΚΚωωδδιικκοούύ  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Στα παρακάτω διαγράμματα ακολουθίας αναλύεται η διαδικασία η οποία 

περιγράφεται στην Π.Χ. Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Σημειώνεται ότι μόνο το βήμα (4) δεν αναλύεται με σχετικό διάγραμμα. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η ακριβής υλοποίηση του συγκεκριμένου βήματος είναι έξω από τα 

όρια του συστήματος. 

66..44..11  ΕΕκκκκίίννηησσηη  ΠΠεελλάάττηη  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 12) περιγράφει τη διαδικασία εκκίνησης του 

Πελάτη από τον Ιδιοκτήτη Πόρων. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν περιγράφεται στην Π.Χ. Έκδοση 

Κωδικού Εξουσιοδότησης. Συγκεκριμένα, δεν περιέχεται ούτε στο [1]. Με άλλα 

λόγια, δεν αποτελεί μέρος του συστήματος του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί για λόγους πληρότητας της σκιαγράφησης 

της παρούσας Π.Χ. Μέσω αυτού του διαγράμματος ο αναγνώστης βλέπει πως 

προηγείται κάποιου είδους έλεγχος πριν την έναρξη της όλης διαδικασίας και πως ο 

έλεγχος αυτός είναι ευθύνη του Πελάτη. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης Πόρων δε γνωρίζει 

την ύπαρξη αυτού του ελέγχου. 

Η μέθοδος την οποία ακολουθεί ο Πελάτης για να ελέγξει την ανάγκη για 

εξουσιοδότηση αποτελεί λεπτομέρεια υλοποίησης του Πελάτη. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι ο Πελάτης μπορεί να διατηρεί ένα Τεκμήριο Πρόσβασης 

αποθηκευμένο σε ένα αρχείο και να το διαβάζει από εκεί σε κάθε αίτηση. Οπότε, θα 

υπάρχει ανάγκη για εξουσιοδότηση σε δύο περιπτώσεις: 
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1. Δεν υπάρχει Τεκμήριο Πρόσβασης στο αρχείο. 

2. Το Τεκμήριο Πρόσβασης έχει λήξει. 

Η περίπτωση (1) συναντάται όταν δεν έχει εκδοθεί ένα Τεκμήριο Πρόσβασης 

μέχρι στιγμής. Η περίπτωση (2) καλύπτεται από τα Τεκμήρια Ανανέωσης, τα οποία 

το σύστημα δε δημιουργεί στην παρούσα έκδοση. 

Εικόνα 12: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας εκκίνησης του Πελάτη. 

 

66..44..22    ΑΑπποοσσττοολλήή  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 13) περιγράφει τη διαδικασία η οποία 

ακολουθείται κατά την εκτέλεση των τριών πρώτων βημάτων της Π.Χ. Έκδοση 

Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Το διάγραμμα ξεκινά με την ανακατεύθυνση του Προγράμματος Περιήγησης του 

Ιδιοκτήτη Πόρου από τον Πελάτη προς το Καταληκτικό Σημείο το οποίο 

προσφέρει ο Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων για Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεων. Η 

διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στο βήμα (1) της προαναφερθείσας Π.Χ. 

Η ανακατεύθυνση πραγματοποιείται με την κλήση της μεθόδου redirectTo η οποία 

πραγματοποιείται από τον Client προς το WebBrowser. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται 

να σημειωθεί ότι η εν λόγω κλήση είναι εικονική. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κάποια 

κλάση WebBrowser η οποία έχει μία μέθοδο redirectTo και την οποία καλεί η κλάση 

Client. Στην πραγματικότητα οι δύο αυτές κλάσεις βρίσκονται σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Η κλάση WebBrowser αναφέρεται στο Πρόγραμμα Περιήγησης το 

οποίο εκτελείται στο μηχάνημα του Ιδιοκτήτη Πόρου και η κλάση Client σε ένα 

πρόγραμμα το οποίο εκτελείται σε κάποιον εξυπηρετητή. 



40 

 

Η ανακατεύθυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση του HTTP. Η 

συνήθης πρακτική αποτελείται από το συνδυασμό των HTTP επικεφαλίδων Status 

και Location. Η επικεφαλίδα Status παίρνει τιμή «302 Found» και στην επικεφαλίδα 

Location δίνεται το URI προς το οποίο στοχεύει η ανακατεύθυνση. Στην περίπτωσή 

μας, αυτό είναι το Καταληκτικό Σημείο το οποίο έχει ορίσει ο Εξυπηρετητής 

Εξουσιοδοτήσεων για τις αιτήσεις εξουσιοδότησης και το οποίο αναφέρεται στην 

ενότητα 1.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Εγγράφου Απαιτήσεων. 

Το διάγραμμα έπειτα συνεχίζει με την επικύρωση της Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

Στην περίπτωση όπου η αίτηση βρεθεί έγκυρη η διαδικασία της έκδοσης ενός νέου 

Κωδικού Εξουσιοδότησης συνεχίζεται. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Εξυπηρετητής 

Εξουσιοδοτήσεων ξεκινάει τη διαδικασία κατασκευής μίας απάντησης η οποία 

υποδηλώνει το ανιχνευμένο σφάλμα. Η απάντηση αυτή μπορεί να είναι είτε η Σελίδα 

Μη Έγκυρης Αίτησης Εξουσιοδότησης είτε η Απάντηση Σφάλματος Αίτησης 

Εξουσιοδότησης με ένα κατάλληλο μήνυμα. Η διαδικασία της επικύρωσης 

αντιστοιχεί στα βήματα (2) και (3) της Π.Χ. Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Εικόνα 13: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας αποστολής και εξυπηρέτησης της Αίτησης 

Εξουσιοδότησης. 

 

66..44..33  ΚΚύύρριιοο  ΚΚοομμμμάάττιι  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 14) περιγράφει τα βήματα (5) έως (8) της Π.Χ. 

Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Λόγω της πολυπλοκότητας της συγκεκριμένης διαδικασίας το αναφερθέν 

διάγραμμα λειτουργεί ως ένας κατάλογος των βημάτων. Τα βήματα περιγράφονται με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια το καθένα στις υποενότητες 6.4.4 Επιστροφή Απάντησης 
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Αίτησης Εξουσιοδότησης, 6.4.5.6 Ερώτημα στον Ιδιοκτήτη Πόρου για Αποδοχή Αίτησης 

Εξουσιοδότησης και 6.4.5.3 Κατασκευή Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Εικόνα 14: Διάγραμμα ακολουθίας του κύριο τμήματος της διαδικασίας έκδοσης κωδικού 

εξουσιοδότησης. 

 

66..44..44  ΕΕππιισσττρροοφφήή  ΑΑππάάννττηησσηηςς  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 15) αποτυπώνει τη διαδικασία απάντησης σε μία 

έγκυρη Αίτηση Εξουσιοδότησης. 

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα της απάντησης περιέχονται σε ένα 

αντικείμενο της κλάσης AuthorizationResponse (βλ. ενότητα 7.3.2 Εξουσιοδότηση). 

Επιπλέον, η απάντηση επιστρέφεται ως ανακατεύθυνση στο Πρόγραμμα 

Περιήγησης του Ιδιοκτήτη Πόρων. Έτσι, ο Πελάτης είναι σε θέση να εξάγει τον 

Κωδικό Εξουσιοδότησης από την απάντηση και να ζητήσει άμεσα ένα Τεκμήριο 

Πρόσβασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη απάντηση δείτε την 

ενότητα 6.4.5.2 Κατασκευή Απάντησης Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

 

Εικόνα 15: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας επιστροφής της απάντησης σε μία Αίτηση 

Εξουσιοδότησης. 
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66..44..55  ΒΒοοηηθθηηττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται λειτουργίες της Π.Χ. Έκδοση Κωδικού 

Εξουσιοδότησης οι οποίες είναι αρκετά πολύπλοκες για να ενσωματωθούν στα 

παραπάνω διαγράμματα ακολουθίας. 

66..44..55..11  ΚΚαατταασσκκεευυήή  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Η δημιουργία της Αίτησης Εξουσιοδότησης είναι ευθύνη του Πελάτη. Η 

διαδικασία η οποία περιγράφεται από το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 16) 

χρησιμεύει ως παράδειγμα για τον κατασκευαστή του Πελάτη. 

Εικόνα 16: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας κατασκευής της Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

 

66..44..55..22  ΚΚαατταασσκκεευυήή  ΑΑππάάννττηησσηηςς  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 17) περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας της 

απάντησης σε μία Αίτηση Εξουσιοδότησης όταν ο Ιδιοκτήτης Πόρου έχει 

αποδεχθεί την αίτηση. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητή authorizationCode δείτε την ενότητα 

Κατασκευή Κωδικού Εξουσιοδότησης. 
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Εικόνα 17: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας δημιουργίας του Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

 

66..44..55..33  ΚΚαατταασσκκεευυήή  ΚΚωωδδιικκοούύ  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 18) παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός 

Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Υπεύθυνη για τη δημιουργία μιας νέας συμβολοσειράς η οποία θα χρησιμοποιηθεί 

ως Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι η Υπηρεσία Εξουσιοδότησης (βλ ενότητα 7.2.5 

Υπηρεσία Εξουσιοδότησης). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον αλγόριθμο δημιουργίας 

ενός Κωδικού Εξουσιοδότησης δείτε την ενότητα 8.4 Δημιουργία Κωδικού 

Εξουσιοδότησης. 

Εικόνα 18: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας κατασκευής Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

 

66..44..55..44  ΕΕππιικκύύρρωωσσηη  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 19) περιγράφεται η διαδικασία επικύρωσης των 

παραμέτρων μίας Αίτησης Εξουσιοδότησης. 
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Οι παράμετροι ελέγχονται διαδοχικά. Συγκεκριμένα, στο διάγραμμα φαίνεται 

αναλυτικά ο έλεγχος του URI Ανακατεύθυνσης. Ωστόσο, η διαδικασία είναι 

παρόμοια για όλες τις παραμέτρους. Τα στοιχεία τα οποία αλλάζουν είναι: 

1. Η κλάση Validator (π.χ. RedirectionUriValidator).  

2. Ο τύπος του σφάλματος (π.χ., ERROR_REDIRECTION_URI). 

Για παράδειγμα, παρατηρείστε στο επόμενο διάγραμμα (Εικόνα 20) την 

επικύρωση της παραμέτρου response_type. Θα δείτε τις εξής αλλαγές: 

1. Η επικύρωση της παραμέτρου πραγματοποιείται από την κλάση 

ResponseTypeValidator. 

2. Ο τύπος του σφάλματος είναι ίσος με 

ERROR_UNSUPPORTED_RESPONSE_TYPE. 

Άλλες περιπτώσεις σφάλματος είναι οι εξής: 

1. Μη Έγκυρο Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης (scope) 

Για την επικύρωση χρησιμοποιείται η κλάση ScopeValidator και το σφάλμα 

τίθεται ίσο με ERROR_INVALID_SCOPE. 

2. Μη Έγκυρη Αίτηση Εξουσιοδότησης 

Για την επικύρωση χρησιμοποιείται η κλάση AuthorizationRequestValidator 

και το σφάλμα τίθεται ίσο με ERROR_INVALID_REQUEST. 

Η περίπτωση αυτή προκύπτει όταν η Αίτηση Εξουσιοδότησης είτε δεν 

περιέχει μία υποχρεωτική παράμετρο είτε περιέχει μία παράμετρο παραπάνω 

από μία φορά. 

Δεδομένου ότι οι υπόλοιπες παράμετροι ελέγχονται μέσω ειδικών δοκιμών, οι 

μόνες παράμετροι οι οποίες χρειάζεται να ελεγχθούν για την παρουσία τους 

είναι: 

1. το Αναγνωριστικό Πελάτη 

2. η Τοπική Κατάσταση 

Τονίζεται ότι η διαδικασία της επικύρωσης σταματάει στο πρώτο σφάλμα το οποίο 

θα διαπιστωθεί. Αυτό φαίνεται σε αμφότερα τα διαγράμματα όπου στα σημεία στα 

οποία έχει σημειωθεί σφάλμα η υπηρεσία ValidationService επιστρέφει την απάντηση 

ValidationResponse. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επικύρωση μίας Αίτησης 

Εξουσιοδότησης δείτε την ενότητα 7.2.3.1.2 Αίτηση Εξουσιοδότησης. 
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Εικόνα 19: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας επικύρωσης του URI Ανακατεύθυνσης μίας 

Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

 

Εικόνα 20: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας επικύρωσης του Τύπου Απάντησης μίας Αίτησης 

Εξουσιοδότησης. 
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66..44..55..55  ΑΑππάάννττηησσηη  ΣΣεε  ΜΜηη  ΈΈγγκκυυρρηη  ΑΑίίττηησσηη  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 21) παρουσιάζει τη διαδικασία η οποία 

ακολουθείται όταν ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα κατά την επικύρωση μίας Αίτησης 

Εξουσιοδότησης. 

Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η απάντηση η οποία καταδεικνύει το σφάλμα 

αντιπροσωπεύεται από την κλάση AuthorizationErrorResponse (βλ. ενότητα 7.3.2 

Εξουσιοδότηση). Αυτό σημαίνει ότι κάθε απάντηση σε εσφαλμένη Αίτηση 

Εξουσιοδότησης περιέχει: 

1. έναν κωδικό σφάλματος, 

2. ένα μήνυμα σφάλματος και 

3. την Τοπική Κατάσταση του Πελάτη. 

Λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία ο Πελάτης είναι σε θέση να αξιολογήσει το 

σφάλμα και να αντιδράσει ανάλογα. Φυσικά, αυτό ισχύει στην περίπτωση όπου το 

σφάλμα δεν αναφέρεται στο URI Ανακατεύθυνσης. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση, ο 

έλεγχος δεν επιστρέφει στον Πελάτη, αλλά το Πρόγραμμα Περιήγησης του 

Ιδιοκτήτη Πόρων ανακατευθύνεται στη Σελίδα Μη Έγκυρης Αίτησης 

Εξουσιοδότησης. 

Οι δύο παρακάτω υποενότητες προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

αυτόν το διαχωρισμό ανάμεσα στις περιπτώσεις σφάλματος οι οποίες αφορούν το 

URI Ανακατεύθυνσης και όλες τις υπόλοιπες. 
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Εικόνα 21: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας η οποία ακολουθείται όταν προκύψει σφάλμα 

επικύρωσης της Αίτησης Εξουσιοδότησης. 

 

 

6.4.5.5.1 Επιστροφή Απάντησης Σε Μη Έγκυρο URI Ανακατεύθυνσης 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 22) περιγράφεται η διαδικασία η οποία 

ακολουθείται όταν δοθεί μη έγκυρο URI Ανακατεύθυνσης. Σε αυτήν την περίπτωση 

το σύστημα δεν πρέπει να ανακατευθύνει το Πρόγραμμα Περιήγησης του 

Ιδιοκτήτη Πόρου στο URI Ανακατεύθυνσης (βλ. ενότητα 4.2.1.2 του [1]). Για 

αυτό το λόγο επιστρέφεται η Σελίδα Μη Έγκυρης Αίτησης Εξουσιοδότησης.  

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.1.2


48 

 

Εικόνα 22: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας η οποία ακολουθείται όταν μία Αίτηση 

Εξουσιοδότησης βρεθεί να έχει μη έγκυρο URI Ανακατεύθυνσης. 

 

6.4.5.5.2 Επιστροφή Απάντησης Σε Σφάλμα Επικύρωσης 

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 23) παρουσιάζει την επιστροφή απάντησης στην 

περίπτωση όπου προκύψει κάποιο σφάλμα επικύρωσης της Αίτησης 

Εξουσιοδότησης διάφορο του μη έγκυρου URI Ανακατεύθυνσης. Με άλλα λόγια, 

εάν μία παράμετρος της Αίτησης Εξουσιοδότησης διάφορη του URI 

Ανακατεύθυνσης είναι μη έγκυρη, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για 

την επιστροφή της απάντησης. 

Η ειδοποιός διαφορά με την παραπάνω διαδικασία είναι ότι εδώ η απάντηση 

επιστρέφεται στο URI Ανακατεύθυνσης. Με αυτόν τον τρόπο ο Πελάτης έχει 

πρόσβαση στην περιγραφή του σφάλματος και μπορεί να το αντιμετωπίσει. 

Εικόνα 23: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας η οποία ακολουθείται όταν μία Αίτηση 

Εξουσιοδότησης βρεθεί να έχει οποιοδήποτε σφάλμα, αλλά έγκυρο URI Ανακατεύθυνσης. 

 

66..44..55..66    ΕΕρρώώττηημμαα  σσττοονν  ΙΙδδιιοοκκττήήττηη  ΠΠόόρροουυ  γγιιαα  ΑΑπποοδδοοχχήή  ΑΑίίττηησσηηςς  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Τα παρακάτω διαγράμματα ακολουθίας (Εικόνα 24 και Εικόνα 25) περιγράφουν 

διαδικασίες σχετικές με το ερώτημα προς τον Ιδιοκτήτη Πόρου σχετικά με την 

αποδοχή της Αίτησης Εξουσιοδότησης. 
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Εικόνα 24: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας κατασκευής της Σελίδας Αποδοχής της Αίτησης 

Εξουσιοδότησης. 

 

Εικόνα 25: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας η οποία ακολουθείται μετά από απόρριψη της 

Αίτησης Εξουσιοδότησης από τον Ιδιοκτήτη Πόρου. 

 

66..55  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηη  ΠΠεελλάάττηη  

Στο παρακάτω διάγραμμα ακολουθίας περιγράφεται η διαδικασία η οποία 

ακολουθείται στην Π.Χ. 2.6 Αυθεντικοποίηση Πελάτη. 

Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η διαδικασία ξεκινάει με την αποδοχή μίας 

Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την αίτηση θα 

βρείτε στην ενότητα 6.6.2.1 Δημιουργία Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης. 
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Εικόνα 26: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας αυθεντικοποίησης Πελάτη. 

 

66..66  ΈΈκκδδοοσσηη  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Στα παρακάτω διαγράμματα ακολουθίας αναλύεται η διαδικασία η οποία 

περιγράφεται στην Π.Χ. 2.7 Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

66..66..11  ΚΚύύρριιοοςς  ΜΜέέρροοςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 27) αποτελεί προεπισκόπηση της διαδικασίας 

της Π.Χ. 2.7 Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης. Με άλλα λόγια, λόγω της 

πολυπλοκότητάς της, η διαδικασία διαιρέθηκε σε περαιτέρω διαγράμματα τα οποία το 

παρακάτω διάγραμμα τοποθετεί χρονικά, έτσι ώστε να προκύψει η πλήρης εικόνα της 

διαδικασίας. 

Τα διαγράμματα τα οποία αναφέρονται μπορούν να αναζητηθούν στις παρακάτω 

ενότητες: 

1. 6.6.2 Βοηθητικές Λειτουργίες 

2. 6.5 Αυθεντικοποίηση Πελάτη 
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Εικόνα 27: Διάγραμμα ακολουθίας του κύριου τμήματος της διαδικασίας έκδοσης Τεκμηρίου 

Πρόσβασης. 

 

66..66..22  ΒΒοοηηθθηηττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται λειτουργίες της Π.Χ. Έκδοση Τεκμηρίου 

Πρόσβασης οι οποίες είναι αρκετά πολύπλοκες για να ενσωματωθούν στα παραπάνω 

διαγράμματα ακολουθίας. 

66..66..22..11  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΑΑίίττηησσηηςς  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 28) περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας μίας 

Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

Η δημιουργία της Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης είναι ευθύνη του Πελάτη. Η 

διαδικασία η οποία περιγράφεται από το παρακάτω διάγραμμα χρησιμεύει ως 

παράδειγμα για τον κατασκευαστή του Πελάτη. 

Όλες οι παράμετροι περιγράφονται στο αντίστοιχο λήμμα του Λεξικού εκτός από 

το όρισμα το οποίο παρέχεται κατά τη δημιουργία του στιγμιότυπου της κλάσης 

AccessTokenRequest. Αυτό το όρισμα προστέθηκε για λόγους υλοποίησης και 

αντιστοιχεί στη διεύθυνση του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 



52 

 

Εικόνα 28: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας δημιουργίας της Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

 

66..66..22..22  ΕΕππιικκύύρρωωσσηη  ΑΑίίττηησσηηςς  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Στα παρακάτω δύο διαγράμματα (Εικόνα 29 και Εικόνα 30) περιγράφεται η 

διαδικασία επικύρωσης των παραμέτρων μίας Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης 

καθώς και η δημιουργία της απάντησης στην περίπτωση όπου η αίτηση βρεθεί να 

περιέχει σφάλματα. 

Οι παράμετροι ελέγχονται διαδοχικά. Συγκεκριμένα, στο διάγραμμα φαίνεται 

αναλυτικά ο έλεγχος του Μυστικού Πελάτη. 

Εικόνα 29: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας επικύρωσης μίας Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης. 
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Εικόνα 30: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας δημιουργίας της Απάντησης Σφάλματος Αίτησης 

Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

 

66..66..22..33  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 31) παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός 

Τεκμηρίου Πρόσβασης. 

Υπεύθυνη για τη δημιουργία μιας νέας συμβολοσειράς η οποία θα χρησιμοποιηθεί 

ως Τεκμήριο Πρόσβασης είναι η Υπηρεσία Εξουσιοδότησης (βλ ενότητα 7.2.5 

Υπηρεσία Εξουσιοδότησης). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον αλγόριθμο δημιουργίας 

ενός Τεκμηρίου Πρόσβασης δείτε την ενότητα 8.5 Δημιουργία Τεκμηρίου 

Πρόσβασης. 

Εικόνα 31: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας κατασκευής Τεκμηρίου Πρόσβασης. 
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66..66..22..44  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΑΑππάάννττηησσηηςς  ΑΑιιττήήμμααττοοςς  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 32) περιγράφει τη διαδικασία της δημιουργίας 

απάντησης σε μία Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης όταν η αίτηση είναι έγκυρη. 

Σε αυτήν την περίπτωση εκδίδεται ένα Τεκμήριο Πρόσβασης το οποίο και 

επιστρέφεται στον Πελάτη μαζί με πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω Τεκμήριο 

Πρόσβασης. 

Εικόνα 32: Διάγραμμα ακολουθίας της διαδικασίας δημιουργίας απάντησης αιτήματος για Τεκμήριο 

Πρόσβασης. 
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77  ΣΣχχέέδδιιοο  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται το σχέδιο [30] του συστήματος με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια από την ενότητα Αρχιτεκτονική Συστήματος. 

Συγκεκριμένα περιέχονται λεκτικές και διαγραμματικές περιγραφές: 

1. των λειτουργικών μονάδων του συστήματος και των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ τους καθώς και 

2. των χρησιμοποιηθέντων αλγορίθμων.  

Όπως και στην περίπτωση των διαγραμμάτων της ενότητας 6 Διαδικασίες 

παραπάνω, τα διαγράμματα έχουν δημιουργηθεί για χρήση από αμφότερες τις 

υλοποιήσεις σε PHP και Ruby. Ωστόσο, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται μόνο 

διαγράμματα κλάσεων. Επομένως, οι παρατηρήσεις για τα διαγράμματα ακολουθίας 

της προαναφερθείσας ενότητας δεν ισχύουν εδώ. Παρόλα αυτά, υπάρχει μία 

σημαντική λεπτομέρεια η οποία κρίνεται σκόπιμο να σχολιαστεί. 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρατηρείται η χρήση διεπαφών (interfaces) [31]. Η 

έννοια αυτή δε συναντάται στη Ruby ως ξεχωριστή οντότητα. Με άλλα λόγια, δεν 

υπάρχει δομή με το όνομα Interface, όπως π.χ., υπάρχει δομή με το όνομα Class, για 

τις κλάσεις. Ωστόσο, η χρήση των Διεπαφών προσφέρει καλύτερη οργάνωση των 

διαγραμμάτων. Επιπλέον, η γλώσσα PHP διαθέτει μηχανισμό για τη δήλωση 

Διεπαφών, τον οποίο και θελήσαμε να εκμεταλλευτούμε. 

Έτσι, καταλήξαμε στη χρήση Διεπαφών υιοθετώντας την εξής πρακτική για την 

υλοποίηση σε Ruby: 

Καμία Διεπαφή δε θα δηλωθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο στη Ruby. 

Για παράδειγμα, η διεπαφή ClientIdGeneratorInterface δε δηλώνεται στην 

υλοποίηση της Ruby. Δημιουργείται μόνο η κλάση MsOauthClientIdGenerator η 

οποία υλοποιεί την εν λόγω διεπαφή. 

77..11  ΣΣττρρώώμμαα  ΠΠααρροουυσσίίαασσηηςς  

77..11..11  ΧΧεειιρριισσττέέςς  

Οι Χειριστές αντιστοιχούν στους Controllers του προτύπου MVC [25]. Στο παρόν 

σύστημα δημιουργούμε ένα Χειριστή για κάθε Π.Χ. 
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Εικόνα 33: Διάγραμμα κλάσεων των Χειριστών στην PHP υλοποίηση. 

 

77..11..22  ΌΌψψεειιςς  

Οι Όψεις αντιστοιχούν στα Views του προτύπου MVC [25]. 

Στην παρούσα υλοποίηση όλες οι Όψεις του συστήματος καταλήγουν να παράγουν 

HTML [32] κώδικα. Οι Όψεις αποτελούν τα πρότυπα βάσει των οποίων παράγεται η 

τελική απάντηση η οποία αποστέλλεται στον Πελάτη. 

77..11..22..11  ΣΣεελλίίδδαα  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  ΠΠεελλάάττηη  

Περιέχει τη Φόρμα Εγγραφής Πελάτη η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. ένα πεδίο κειμένου για τον τύπο του Πελάτη, 

2. ένα πεδίο κειμένου για το URI Ανακατεύθυνσης, 

3. ένα πεδίο κειμένου για τον τίτλο της εφαρμογής, 

4. ένα πεδίο κειμένου για ένα e-mail και 

5. ένα κουμπί καταχώρησης της φόρμας. 

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζονται όλα τα πρότυπα Όψεων. Πάρα την 

εμφάνισή τους ως κλάσεις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την υλοποίησή τους 

κατασκευάζονται ειδικά αρχεία δηλωτικής [33] φύσης, όπως τα αρχεία HTML. 

Συγκεκριμένα, τα αρχεία αυτά είναι τύπου TWIG (.twig) [34] για την PHP υλοποίηση 

και ERB (.erb) [35] για τη Ruby. 

Εικόνα 34: Επισκόπηση των προτύπων όψεων. 
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Εικόνα 35: Διάγραμμα κλάσεων των όψεων της Π.Χ. "Εγγραφή Πελάτη". 

 

Διάγραμμα κλάσεων των όψεων της Π.Χ. "Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης". 

 

77..22  ΣΣττρρώώμμαα  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιεί το σύστημα.  

Οι περιγραφές περιέχουν πληροφορίες όπως τις κύριες ευθύνες της υπηρεσίας 

μέσα στο σύστημα, τους τρόπους επικοινωνίας της εκάστοτε υπηρεσίας με τα 

υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος, τους αλγόριθμους τους οποίους 

χρησιμοποιούνται, διαγράμματα κλάσεων, καθώς επίσης και τη μέθοδο ενσωμάτωσης 

της υπηρεσίας στο σύστημα. 

Τα διαγράμματα κλάσεων και ο τρόπος ενσωμάτωσης της υπηρεσίας στο σύστημα 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πλατφόρμα. Για αυτό το λόγο, τα σχετικά 

κομμάτια των παρακάτω περιγραφών βρίσκονται σε ειδικές υποενότητες ανάλογα με 

τη γλώσσα προγραμματισμού της πλατφόρμας. 

77..22..11  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔρροομμοολλόόγγηησσηηςς  

Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται από το Front Controller [29] του συστήματος 

και έχει ως μοναδική ευθύνη την αντιστοίχιση μίας αίτησης στη συγκεκριμένη 

μέθοδο ενός Χειριστή η οποία θα την ικανοποιήσει. 

Στα πλαίσια του συστήματος χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα αρχείο το οποίο θα 

περιέχει τις προαναφερθείσες αντιστοιχίσεις. Οι διαδρομές περιγράφονται στο 

Έγγραφο Απαιτήσεων στην ενότητα Παρεχόμενες Υπηρεσίες. 
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77..22..11..11  PPHHPP  

Για την PHP υλοποίηση όλα τα μονοπάτια ορίζονται στο αρχείο: 

/src/Ms/OauthBundle/Resources/config/routing.yml 

77..22..11..22  RRuubbyy  

Για την υλοποίηση σε Ruby όλα τα μονοπάτια ορίζονται στο αρχείο: 

/config/routes.rb 

77..22..22  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔηημμιιοουυρργγίίααςς  ΦΦόόρρμμααςς  

Αυτή η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία όλων των φορμών οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από τους πελάτες του συστήματος για την καταχώρηση δεδομένων. 

Για παράδειγμα, η Φόρμα Εγγραφής Πελάτη είναι μία τέτοια φόρμα. 

Όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, έτσι και η Υπηρεσία Δημιουργίας Φόρμας 

αναμένεται να προσφέρεται από τη βοηθητική πλατφόρμα. Το σύστημα ενσωματώνει 

αυτήν την παρεχόμενη υπηρεσία μέσω κληρονομικότητας. Αυτή η μέθοδος 

ενσωμάτωσης λειτουργικότητας παρεχόμενης από βοηθητική πλατφόρμα οδηγεί σε 

έναν τύπο προγράμματος γνωστό ως Λογισμικό Άσπρου Κουτιού (White-Box 

Software) [36].  

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 36) παρουσιάζει τις φόρμες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από το σύστημα και δημιουργούνται μέσω αυτής της υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι η χρήση αυτής της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά την PHP 

υλοποίηση. 

Εικόνα 36: Διάγραμμα κλάσεων της Υπηρεσίας Δημιουργίας Φόρμας για την PHP υλοποίηση. 
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77..22..33  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΕΕππιικκύύρρωωσσηηςς  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  

Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την επικύρωση των δεδομένων τα οποία 

εισέρχονται στο σύστημα. Οι έλεγχοι αφορούν δεδομένα τα οποία σχετίζονται με μία 

εκ των κλάσεων του Στρώματος Πεδίου. 

Για παράδειγμα, κατά την εγγραφή ενός πελάτη συμπληρώνεται η Φόρμα 

Εγγραφής Πελάτη η οποία και αποστέλλεται στο σύστημα. Το σύστημα χρειάζεται 

να ελέγξει τα δεδομένα της φόρμας πριν προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου 

Πελάτη. 

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή των κανόνων επικύρωσης των τιμών των 

δεδομένων εισόδου. 

77..22..33..11  ΚΚααννόόννεεςς  ΕΕππιικκύύρρωωσσηηςς  

7.2.3.1.1 Χρήστες 

Οι παρακάτω πίνακες (Πίνακας 3 και Πίνακας 4) παρουσιάζουν τους κανόνες 

επικύρωσης για τις σχετικές με τους χρήστες του συστήματος κλάσεις. Οι τελευταίες 

περιγράφονται στα διαγράμματα κλάσεων της υποενότητας Χρήστες της ενότητας 

σχετικά με το σχέδιο του συστήματος. 

Οι κανόνες επικύρωσης είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης των εξής στοιχείων του 

Εγγράφου Απαιτήσεων: 

1. Του όρου Φόρμα Εγγραφής Πελάτη. 

2. Του βήματος (5) της κανονικής ροής της Π.Χ. Εγγραφή Πελάτη. 

Πίνακας 3: Πίνακας κανόνων επικύρωσης των δεδομένων της κλάσης User. 

Χαρακτηριστικό Κανόνες Επικύρωσης 

e-mail υποχρεωτικό, διεύθυνση e-mail 

 

Πίνακας 4: Πίνακας κανόνων επικύρωσης των δεδομένων της κλάσης Client. 

Χαρακτηριστικό Κανόνες Επικύρωσης 

appTitle Υποχρεωτικό 

type Υποχρεωτικό 

redirectionUri βλ. URI Ανακατεύθυνσης, παρακάτω 
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7.2.3.1.1.1 URI Ανακατεύθυνσης 
Το παρόν σύστημα χρειάζεται έναν ειδικό τύπο επικύρωσης. Συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρεται και στο [1], το URI Ανακατεύθυνσης το οποίο δηλώνει ο Πελάτης κατά 

την εγγραφή δεν μπορεί να περιέχει τμήμα “fragment” [37] (βλ. ενότητα 3.5).  

Καμία από τις πλατφόρμες υλοποίησης δεν περιέχει εγγενώς τέτοιου είδους 

έλεγχο. Επομένως, χρειάζεται ένας μηχανισμός εισαγωγής ενός ελέγχου 

προσαρμοσμένου για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στις παρακάτω ενότητες 

παρουσιάζεται η λύση την οποία προσφέρει η πλατφόρμα της εκάστοτε υλοποίησης 

για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η περιγραφή αυτή βρίσκεται κάτω από την 

υποενότητα με τίτλο URI Ανακατεύθυνσης της κάθε υλοποίησης. 

7.2.3.1.2 Αίτηση Εξουσιοδότησης 

Μία Αίτηση Εξουσιοδότησης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις για 

να θεωρηθεί έγκυρη: 

1. Να έχει οριστεί ο Τύπος Απάντησης και να υποστηρίζεται από τον 

Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

2. Να έχει οριστεί το URI Ανακατεύθυνσης και να είναι έγκυρο (βλ. 7.2.3.1.1.1 

URI Ανακατεύθυνσης). 

3. Να έχει οριστεί ένα τουλάχιστον Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης και όσα 

έχουν οριστεί να υποστηρίζονται από τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

4. Να έχει οριστεί το Αναγνωριστικό Πελάτη και να ανήκει σε έναν 

εγγεγραμμένο Πελάτη. 

5. Να έχει οριστεί η Τοπική Κατάσταση. 

7.2.3.1.3 Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης 

Μία Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης πρέπει να πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις για να θεωρηθεί έγκυρη: 

1. Να έχει οριστεί το Αναγνωριστικό Πελάτη. 

2. Να έχει οριστεί το URI Ανακατεύθυνσης και να είναι έγκυρο (βλ. 7.2.3.1.1.1 

URI Ανακατεύθυνσης). 

3. Να έχει οριστεί ο Τύπος Χορήγησης και να υποστηρίζεται από τον 

Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων. 

4. Να έχει οριστεί ο Κωδικός Εξουσιοδότησης και να είναι έγκυρος. 

Ένας Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι έγκυρος όταν: 

1. Δεν έχει λήξει. 

http://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-3.5
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2. Έχει εκδοθεί τέτοιος κωδικός για τα δεδομένα URI Ανακατεύθυνσης και 

Αναγνωριστικό Πελάτη. 

3.  Δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. 

77..22..33..22  PPHHPP  

Όσον αφορά την PHP υλοποίηση, η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας απαιτεί 

τον ορισμό κανόνων επικύρωσης της κάθε οντότητας.  

Οι κανόνες αυτοί μπορούν να οριστούν με τους εξής τρόπους: 

1. YAML 

2. Μέθοδος Σημειώσεων (Annotations) 

3. PHP 

4. XML 

Στην παρούσα υλοποίηση προτιμήθηκε η χρήση ενός YAML αρχείου. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδους έναντι των υπολοίπων δείτε την υποενότητα PHP της ενότητας Στρώμα 

Πρόσβασης Δεδομένων σχετικά με το σχέδιο του συστήματος. 

Κάνοντας χρήση του προεπιλεγμένου από την πλατφόρμα Symfony αρχείου, όλοι 

οι κανόνες επικύρωσης περιέχονται στο αρχείο: 

src/Ms/OauthBundleResources/config/validation.yml 

7.2.3.2.1 Προαπαιτούμενα 

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το Symfony υποθέτει εξ ορισμού ότι οι κανόνες 

επικύρωσης θα οριστούν με τη Μέθοδο των Σημειώσεων. Όσο αυτή η μέθοδος 

παραμένει ενεργοποιημένη καμία άλλη μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

Επομένως, για να διαβαστεί το αρχείο YAML με τους κανόνες επικύρωσης 

χρειάζεται πρώτα να απενεργοποιηθεί η Μέθοδος των Σημειώσεων. Αυτό γίνεται 

τροποποιώντας το αρχείο: 

src/app/config/config.yml 

Συγκεκριμένα, αλλάζουμε τη σχετική γραμμή για την Υπηρεσία Επικύρωσης 

Δεδομένων από: 

validation: { enable_annotations: true } 

σε: 

validation: { enable_annotations: false } 
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7.2.3.2.2 URI Ανακατεύθυνσης 

Στην ορολογία της πλατφόρμας Symfony, οι κανόνες επικύρωσης λέγονται 

περιορισμοί. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα σύνολο προκαθορισμένων περιορισμών 

ικανών να καλύψουν το μεγαλύτερο ποσοστό περιπτώσεων επικύρωσης δεδομένων. 

Ωστόσο, ο έλεγχος του χαρακτηριστικού redirectionUri της κλάσης Client είναι 

μία ιδιαίτερη περίπτωση για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός στην 

πλατφόρμα Symfony. Όμως, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μας δίνει τη δυνατότητα για 

ορισμό δικών μας περιορισμών. Έτσι, φτάνουμε στο παρακάτω διάγραμμα κλάσεων 

(Εικόνα 37).  

Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου της πλατφόρμας Symfony [38], 

ορίζουμε έναν περιορισμό (RedirectionUri) και έναν επικυρωτή 

(RedirectionUriValidator) στο χώρο ονομάτων (namespace): 

Ms/OauthBundle/Validator/Constraints 

 

Εικόνα 37: Διάγραμμα κλάσεων της Υπηρεσίας Επικύρωσης Δεδομένων για την PHP υλοποίηση. 

 

77..22..33..33  RRuubbyy  

Η επικύρωση δεδομένων στην πλατφόρμα Ruby on Rails είναι ευθύνη του 

Μοντέλου. Με άλλα λόγια, κάθε κλάση του Στρώματος Πεδίου είναι υπεύθυνη για 

τον έλεγχο των ιδιοτήτων της. Ωστόσο, η πλατφόρμα προσφέρει τη μονάδα 

ActiveModel::Validations ως βοήθεια για την εφαρμογή κοινών ελέγχων, όπως είναι 

για παράδειγμα, ο έλεγχος για το ελάχιστο πλήθος χαρακτήρων σε μία συμβολοσειρά. 

7.2.3.3.1 URI Ανακατεύθυνσης 

Η πλατφόρμα Ruby on Rails δεν προσφέρει κάποιον έλεγχο για εγκυρότητα 

διευθύνσεων URI, έτσι ώστε να χτίσουμε πάνω σε αυτόν για τα URI 

Ανακατεύθυνσης. Για το λόγο αυτό δεν έχει προστεθεί παρόμοιος έλεγχος στην 

υλοποίηση της Ruby. Ωστόσο, για την ενσωμάτωση του εν λόγω ελέγχου στην 
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περίπτωση μελλοντικής προσθήκης του στην πλατφόρμα Ruby on Rails θα 

χρειαζόταν απλά η τροποποίηση της κλάσης Client. 

77..22..44  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΑΑυυθθεεννττιικκοοπποοίίηησσηηςς  

Η υπηρεσία αυτή ασχολείται με θέματα αυθεντικοποίησης [2] των χρηστών του 

συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχετικής περίπτωσης μέσα στο σύστημα 

αποτελεί η Π.Χ. Εγγραφή Πελάτη όπου και χρειάζεται η δημιουργία ενός 

Αναγνωριστικού Πελάτη. 

Η δημιουργία Αναγνωριστικών Πελατών είναι μία από τις κύριες ευθύνες αυτής 

της υπηρεσίας. Ο αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιείται περιγράφεται στην 

υποενότητα Δημιουργία Αναγνωριστικού Πελάτη της ενότητας Αλγόριθμοι. 

Παρόμοια, ακόμα μία ευθύνη αυτής της υπηρεσία είναι η δημιουργία Μυστικών 

Πελατών. Ο αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιείται περιγράφεται στην υποενότητα 

Δημιουργία Μυστικού Πελάτη της ενότητας Αλγόριθμοι. 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες η συγκεκριμένη δεν προσφέρεται από τη 

βοηθητική πλατφόρμα. Αυτό συμβαίνει διότι οι λειτουργίες τις οποίες προσφέρει 

αυτή η υπηρεσία βρίσκουν εφαρμογή μόνο στα πλαίσια του πεδίου προβλήματος ενός 

Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες ευρείας χρήσης τις 

οποίες αναμένεται να προσφέρει η βοηθητική πλατφόρμα.  

Το παρακάτω διάγραμμα κλάσεων (Εικόνα 38) απεικονίζει τις κλάσεις οι οποίες 

συνιστούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Παρατηρείται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία εξαρτάται από την κλάση Client η 

οποία αποτελεί μέρος του Στρώματος Πεδίου (βλ. υποενότητα Χρήστες της ενότητας 

Στρώμα Πεδίου). Αυτό δεσμεύει την υπηρεσία στο πακέτο της κλάσης Client και 

υποβιβάζει την επαναχρησιμότητά της.  

Ωστόσο, όπως αναφέρεται και παραπάνω, η Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης έχει 

πολύ στενό πεδίο εφαρμογής. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί η 

πολυπλοκότητα του σχεδίου για λόγους επαναχρησιμοποίησής της έξω από τα 

πλαίσια του παρόντος συστήματος. 

Επιπλέον, η εξάρτηση της υπηρεσίας από την κλάση Client ενισχύει την 

πεποίθηση ότι η υπηρεσία αποτελεί μέρος του πακέτου του Εξυπηρετητή 

Εξουσιοδοτήσεων και δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί έξω από αυτό. 

Όσον αφορά την επεκτασιμότητα, όμως, της υπηρεσίας, το σχέδιο προσφέρει τη 

δυνατότητα εναλλαγής του αλγόριθμου δημιουργίας Αναγνωριστικού Πελάτη μέσω 
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του Προτύπου Στρατηγικής (Strategy Pattern) [39]. Η κλάση 

MsOauthClientIdGenerator παρέχει την υλοποίηση του αλγόριθμου ο οποίος 

περιγράφεται στην υποενότητα Δημιουργία Αναγνωριστικού Πελάτη της ενότητας 

Αλγόριθμοι. Εάν ο χρήστης επιθυμεί κάποιον διαφορετικό αλγόριθμο, τότε το μόνο 

που έχει να κάνει είναι να δημιουργήσει μία κλάση η οποία θα υλοποιεί τη διεπαφή 

ClientIdGeneratorInterface και να ρυθμίσει κατάλληλα το Συστατικό Έγχυσης 

Εξαρτήσεων (βλ. Συστατικό Έγχυσης Εξαρτήσεων, παρακάτω). 

Παρομοίως, το Πρότυπο Στρατηγικής χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία του 

Μυστικού Πελάτη μέσω της διεπαφής PasswordGeneratorInterface. 

Εικόνα 38: Διάγραμμα κλάσεων της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης. 

 

 

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 39) παρουσιάζει την κλάση 

ClientPasswordEncoder. Η κλάση αυτή είναι απαραίτητη για τη σωστή 

αυθεντικοποίηση των Πελατών. Συγκεκριμένα, αποκρυπτογραφεί τα Μυστικά 

Πελατών τα οποία ανακτώνται από τη βάση δεδομένων πριν τη σύγκρισή τους με τα 

εκάστοτε Μυστικά Πελατών τα οποία υποβάλλονται προς έλεγχο αυθεντικοποίησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση των Μυστικών 

Πελατών δείτε την ενότητα 8.2.3. 
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Εικόνα 39: Διάγραμμα κλάσεων για το πακέτο κωδικοποιητών των Μυστικών Πελατών. 

 

77..22..44..11  ΣΣυυσσττααττιικκόό  ΈΈγγχχυυσσηηςς  ΕΕξξααρρττήήσσεεωωνν  

Για να καταστεί δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης χρειάζεται να 

ρυθμιστεί κατάλληλα και το Συστατικό Έγχυσης Εξαρτήσεων (Dependency Injection 

Component) [40] της πλατφόρμας Symfony. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προστεθεί 

κώδικας όπως ο εξής: 

parameters: 

    ms.oauthbundle.authentication.class: 

Ms\OauthBundle\Component\Authentication\MsOauthAuthenticationService 

    ms.oauthbundle.client_id_generator.class: 

Ms\OauthBundle\Component\MsOauthClientIdGenerator 

    ms.oauthbundle.password_generator.class: 

Ms\OauthBundle\Component\Authentication\MsOauthPasswordGenerator 

 

services: 

    ms.oauthbundle.client_id_generator: 

        class: %ms.oauthbundle.client_id_generator.class% 

    ms.oauthbundle.password_generator: 

        class: %ms.oauthbundle.password_generator.class% 

    ms.oauthbundle.authentication: 

        class: %ms.oauthbundle.authentication.class% 

        arguments: [@ms.oauthbundle.client_id_generator, 

@ms.oauthbundle.password_generator] 

 

στο αρχείο: 

/src/Ms/OauthBundle/Resources/config/services.yml 

77..22..55  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Η υπηρεσία αυτή ασχολείται με θέματα εξουσιοδότησης. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν: 
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1. η δημιουργία ενός Κωδικού Εξουσιοδότησης 

2. η δημιουργία ενός Μυστικού Πελάτη 

Ο αλγόριθμος για το (1) περιγράφεται στην ενότητα 8.4 Δημιουργία Κωδικού 

Εξουσιοδότησης. Αντίστοιχα, η ενότητα 8.2 Δημιουργία Μυστικού Πελάτη περιέχει 

τον αλγόριθμο για το (2).  

Εικόνα 40: Διάγραμμα κλάσεων Υπηρεσίας Εξουσιοδότησης. 

 

77..33  ΣΣττρρώώμμαα  ΠΠεεδδίίοουυ  

77..33..11  ΧΧρρήήσσττεεςς  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγράμματα κλάσεων τα οποία αναφέρονται στους 

χρήστες του συστήματος. 

Εικόνα 41: Διάγραμμα κλάσεων του μοντέλου Χρηστών του Στρώματος Πεδίου. 

 

77..33..22  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  

Τα παρακάτω διαγράμματα κλάσεων αφορούν τις κλάσεις οι οποίες σχετίζονται με 

την εξουσιοδότηση ενός Πελάτη από έναν Ιδιοκτήτη Πόρου. 
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Εικόνα 42: Διάγραμμα πακέτων του μοντέλου Εξουσιοδότησης του Στρώματος Πεδίου. 

 

Εικόνα 43: Διαγράμματα κλάσεων του Συστατικού Εξουσιοδότησης. Τα παρακάτω τρία διαγράμματα 

αποτελούν μέρη του ίδιου διαγράμματος. 

 

 

Εικόνα 43.1 
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Εικόνα 43.2 
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Εικόνα 43.3 

 

Εικόνα 44: Διάγραμμα κλάσεων των Οντοτήτων Εξουσιοδότησης. 
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77..44  ΣΣττρρώώμμαα  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του 

συγκεκριμένου στρώματος οι οποίες εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη υλοποίηση. 

Επιπρόσθετα, παρέχεται και το φυσικό σχέδιο της βάσης δεδομένων (ΒΔ) [41]. 

77..44..11  ΦΦυυσσιικκόό  ΣΣχχήήμμαα  ΒΒάάσσηηςς  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  

Το φυσικό σχήμα της ΒΔ είναι ανεξάρτητο της υλοποίησης. Έτσι, παρουσιάζεται 

σε αυτήν την ξεχωριστή ενότητα. Παρακάτω ακολουθούν διαγράμματα οντοτήτων 

των πινάκων της ΒΔ. 

77..44..11..11  ΧΧρρήήσσττεεςς  

Εικόνα 45: Πίνακας "users" της ΒΔ 

 

Σχολιάζοντας το σχήμα, παρατηρούμε ότι ο πίνακας users περιέχει τις ιδιότητες 

όλων των κλάσεων της ιεραρχίας, όπως αυτή φαίνεται στην Εικόνα 41. Για τις 

περισσότερες στήλες είναι ευνόητος ο ρόλος τον οποίο παίζουν. Υπάρχουν, όμως, 

δύο στήλες οι οποίες δεν έχουν αντιστοιχηθεί απευθείας από το διάγραμμα κλάσεων. 

Η αναφορά γίνεται για τις στήλες: 

1. client_type και 

2. discriminator 

Η (2) εξηγείται παρακάτω. Όσον αφορά τη στήλη client_type, θα περίμενε 

κάποιος οι τιμές της να είναι κάποιου τύπου συμβολοσειράς μιας και αυτός είναι ο 

τύπος των τιμών οι οποίες περιγράφονται στον όρο Τύπος Πελάτη. Παρόλα αυτά, οι 

τιμές της στήλης είναι ακέραιου τύπου. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να παρατεθεί 

η αντιστοίχιση των ακέραιων τιμών στις τιμές του συνόλου όπως αυτό ορίζεται στον 

όρο Τύπος Πελάτη. Η αντιστοίχιση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5: Αντιστοίχιση των τιμών της στήλης "client_type" στη σημασία τους στο πλαίσιο του 

συστήματος. 

Τιμή Σημασία 

1 Εμπιστευτικός 

2 Δημόσιος 

 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό πως όταν στη βάση δεδομένων είναι 

αποθηκευμένος ένας Πελάτης με το χαρακτηριστικό client_type να έχει τιμή 1 αυτό 

σημαίνει ότι ο Πελάτης είναι εμπιστευτικός. 

7.4.1.1.1 Κληρονομικότητα Ενός Πίνακα 

Οι χρήστες του συστήματος συγκροτούν μία ιεραρχία κλάσεων. Έχουν προταθεί 

διάφορες τεχνικές για την αποθήκευση μίας ιεραρχίας κλάσεων σε μία βάση 

δεδομένων. Εδώ ακολουθούμε το πρότυπο Single Table Inheritance (STI) [42]. 

Το πρότυπο αυτό ορίζει πως μία ιεραρχία κλάσεων αποθηκεύεται σε έναν πίνακα 

στη ΒΔ. Αυτός ο πίνακας περιέχει τα χαρακτηριστικά όλων των κλάσεων της 

ιεραρχίας. Επιπλέον, χρησιμοποιείται μία ειδική στήλη η τιμή της οποίας 

καταδεικνύει την κλάση του αποθηκευμένου αντικειμένου. Στην περίπτωσή μας αυτή 

είναι η στήλη discriminator. Η σημασία των τιμών της συγκεκριμένης στήλης 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6: Σημασία τιμών στήλης "discriminator" του πίνακα "users" της ΒΔ. 

Τιμή Σημασία 

1 ResourceOwner 

2 Client 

 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής. 

Πρώτον, οι κλάσεις της ιεραρχίας είναι παγιωμένες και δεν ενδέχεται να αλλάξουν 

σύντομα. Ακόμα και αν υπήρχε μία τέτοια αλλαγή, θα αφορούσε προσθήκη μίας 

κλάσης και όχι μετατροπή μίας ήδη υπάρχουσας. Επιπλέον, η προσθήκη θα 

αποτελούταν, πιθανώς, από λίγες κλάσεις. Για παράδειγμα, ίσως προστεθόταν ακόμα 

μία κλάση χρήστη. Μία τέτοιου είδους αλλαγή είναι εύκολο να ενσωματωθεί στο 

υπάρχουν σχήμα είτε με την προσθήκη νέων στηλών στον υπάρχοντα πίνακα είτε με 

την προσθήκη ενός νέου πίνακα για τη νέα κλάση. Η τελευταία λύση θα εισήγαγε την 

έννοια του προτύπου Class Table Inheritance (CTI) [43] στο υπάρχον σχήμα. 
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Δεύτερον, όπως σημειώνεται και στο [44], η απόδοση των ερωτημάτων στη ΒΔ 

είναι καλύτερη συγκριτικά με τις εναλλακτικές μεθόδους, καθώς αποφεύγεται 

ολοκληρωτικά η χρήση εκφράσεων JOIN [45]. 

77..44..11..22  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  

Το παρακάτω μοντέλο (Εικόνα 46) παρουσιάζει το σχήμα της ΒΔ σχετικά με τις 

πληροφορίες οι οποίες αφορούν την εξουσιοδότηση ενός Πελάτη. 

Τρεις είναι οι βασικοί πίνακες: 

1. authorization_code_scopes, 

2. authorization_code_profiles και 

3. access_token_profiles. 

Ο (1) αποθηκεύει όλα τα Πεδία Τεκμηρίων Πρόσβασης τα οποία υποστηρίζει ο 

Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων. 

Οι πίνακες (2) και (3) χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση Κωδικών 

Εξουσιοδότησης και Τεκμηρίων Πρόσβασης, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί η 

ένα προς ένα σχέση ανάμεσα στους δύο αυτούς πίνακες. Με άλλα λόγια, επιβάλλεται 

για τη δημιουργία ενός Τεκμηρίου Πρόσβασης να έχει ήδη δημιουργηθεί ένας 

Κωδικός Εξουσιοδότησης. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία σχέση πολλά προς πολλά τόσο μεταξύ 

των (1) και (2) όσο και μεταξύ των (1) και (3). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι 

μπορεί να έχει εκδοθεί ένας Κωδικός Εξουσιοδότησης για κάποιο σύνολο Πεδίων 

Τεκμηρίου Πρόσβασης, αλλά, εν τέλει, να εκδοθεί ένα Τεκμήριο Πρόσβασης για 

ένα υποσύνολο του συνόλου αυτού. Δηλαδή, κάποια Πεδία Τεκμηρίου Πρόσβασης 

να μη γίνουν δεκτά. Εδώ σημειώνουμε ότι στην παρούσα υλοποίηση, όλα τα Πεδία 

Τεκμηρίου Πρόσβασης ενός Κωδικού Εξουσιοδότησης γίνονται δεκτά. 
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Εικόνα 46: Φυσικό μοντέλο των οντοτήτων σχετικών με την εξουσιοδότηση. 

 

77..44..22  PPHHPP  

Στην PHP υλοποίηση αυτού του στρώματος χρησιμοποιείται η πλατφόρμα 

Doctrine [28] μέσω του Symfony. Η πλατφόρμα Doctrine λειτουργεί ως ένας Object-

Relational Mapper (ORM) [46]. Επομένως, χρειάζεται κάποιες πληροφορίες για να 

πραγματοποιήσει την αντιστοίχιση ανάμεσα στις οντότητες του Στρώματος Πεδίου 

και των πινάκων της βάσης δεδομένων. 

Το Symfony προσφέρει τους εξής τρόπους ρύθμισης της πλατφόρμας Doctrine: 

1. Μέθοδος Σημειώσεων (Annotations) 

2. YAML 

3. PHP 

Οι παραπάνω μέθοδοι είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Δηλαδή, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί μία από αυτές και δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός τους. Για το 

παρόν σύστημα επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε YAML αρχεία. Αυτή η μέθοδος 

προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: 
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1. Την ευκολία και αναγνωσιμότητα της σύνταξης YAML έναντι της PHP. 

2. Αποφυγή προσθήκης περιττού κώδικα στις κλάσεις του Στρώματος Πεδίου, 

όπως θα συνέβαινε εάν είχε επιλεχθεί η Μέθοδος των Σημειώσεων. 

Όλα τα σχετικά αρχεία μπορούν να βρεθούν στο φάκελο: 

src/Ms/OauthBundle/Entity 

77..44..33  RRuubbyy  

Η πλατφόρμα Ruby on Rails χρησιμοποιεί το μηχανισμό των Μεταναστεύσεων 

Δεδομένων (Data Migrations)Invalid source specified. μέσω του οποίου δημιουργεί 

κατάλληλες υποκλάσεις της κλάσης ActiveRecord::Base. Οι τελευταίες καλούνται 

Μοντέλα (Models) στην ορολογία της Ruby on Rails ως απόρροια της εφαρμογής του 

αρχιτεκτονικού προτύπου MVC (Model-View-Controller)Invalid source specified.. 

Όλα τα Μοντέλα βρίσκονται στο φάκελο: 

app/models 

Τα αρχεία τα οποία περιγράφουν τις Μεταναστεύσεις καθώς και το σχήμα της 

βάσης δεδομένων εξ ολοκλήρου βρίσκονται στο φάκελο: 

db 
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88  ΑΑλλγγόόρριιθθμμοοιι  

88..11  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΑΑννααγγννωωρριισσττιικκοούύ  ΠΠεελλάάττηη  

Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται στο βήμα (4) της Π.Χ. Εγγραφή Πελάτη. 

Όπως αναφέρεται και στο Λεξικό του Εγγράφου Απαιτήσεων, το Αναγνωριστικό 

Πελάτη έχει δύο περιορισμούς: 

1. Αναπαριστά τις πληροφορίες τις οποίες παρείχε ο Πελάτης κατά τη 

συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής Πελάτη. 

2. Είναι μοναδικό για κάθε Πελάτη. 

Το παρακάτω διάγραμμα δραστηριότητας (activity diagram) (Εικόνα 47) 

περιγράφει τον αλγόριθμο δημιουργίας Αναγνωριστικού Πελάτη. Οι υποενότητες οι 

οποίες ακολουθούν αιτιολογούν την εφαρμογή του συγκεκριμένου αλγόριθμου. 

Εικόνα 47: Διάγραμμα δραστηριότητας του αλγόριθμου δημιουργίας Αναγνωριστικού Πελάτη. 

 

88..11..11  ΧΧρρήήσσηη  ΣΣυυννάάρρττηησσηηςς  ΚΚαατταακκεερρμμααττιισσμμοούύ  

Ο πρώτος περιορισμός παραπέμπει στη χρήση μίας συνάρτησης κατακερματισμού 

(hash function) [47]. Μία τέτοια συνάρτηση κατακερματισμού κρίνεται αναγκαία και 

ικανή να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς στην παρούσα περίπτωση. 

Κάποιος θα μπορούσε να αντιταχθεί στη χρήση αποκλειστικά συνάρτησης 

κατακερματισμού για τη δημιουργία του Αναγνωριστικού Πελάτη.  
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Ο περιορισμός (2) μπορεί να αναδιατυπωθεί λέγοντας ότι το Αναγνωριστικό 

Πελάτη ταυτοποιεί έναν Πελάτη. Δεδομένου του γεγονότος ότι μία συνάρτηση 

κατακερματισμού είναι αιτιοκρατική (deterministic) [47] και του περιορισμού (1) 

παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση μίας συνάρτησης 

κατακερματισμού δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που γνωρίζει όλες τις πληροφορίες 

της Φόρμας Εγγραφής Πελάτη να ανακαλύψει και το Αναγνωριστικό Πελάτη. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με το RFC 6749 [1], το οποίο αναφέρει 

χαρακτηριστικά στην ενότητα 2.2 Client Identifier ότι: 

- το Αναγνωριστικό Πελάτη δεν είναι μυστικό και 

- δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μόνο του για την αυθεντικοποίηση του 

Πελάτη. 

Συνεπώς, μία συνάρτηση κατακερματισμού δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία του Αναγνωριστικού Πελάτη. 

88..11..22  ΕΕππιιλλοογγήή  ΣΣυυννάάρρττηησσηηςς  ΚΚαατταακκεερρμμααττιισσμμοούύ  

Η παρούσα υλοποίηση κάνει χρήση της συνάρτησης SHA-2 [48] και 

συγκεκριμένα της παραλλαγής SHA-256.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου αλγόριθμου βασίστηκε, αρχικά, στην ευρεία 

αποδοχή του. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος εφαρμόζεται σε πακέτα λογισμικού όπως 

τα πρωτόκολλα TLS και SSL, το κρυπτονόμισμα Bitcoin και το λειτουργικό σύστημα 

Debian. 

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 

αλγόριθμος υποστηρίζεται εγγενώς τόσο από την PHP όσο και από τη Ruby. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Η χρήση του ίδιου 

αλγόριθμου διευκολύνει τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο υλοποιήσεις, καθώς δεν 

αποτελεί μεταβλητή της σύγκρισης, πλέον. Βέβαια, οι υλοποιήσεις ανάμεσα στις δύο 

γλώσσες μπορεί να έχουν διαφορές. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που οι υλοποιήσεις 

είναι εγγενείς μπορούμε να θεωρήσουμε με έναν ικανοποιητικό βαθμό εμπιστοσύνης 

ότι προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υλοποίηση για την εκάστοτε γλώσσα 

προγραμματισμού. 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.2
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88..11..33  ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  ΒΒάάσσηη6644  ((BBaassee6644  EEnnccooddiinngg))  

Στο παραπάνω διάγραμμα δραστηριότητας (Εικόνα 47) παρατηρούμε ότι το 

προτελευταίο βήμα του αλγόριθμου χρησιμοποιεί το σχήμα κωδικοποίησης Βάση64 

(Base64) [49] επί του Αναγνωριστικού Πελάτη. 

Αυτό αποτελεί μία συνήθη πρακτική για τιμές συναρτήσεων κατακερματισμού. Το 

κέρδος αυτής της πρακτικής είναι η κανονικοποίηση της τιμής σε μία μορφή η οποία 

έχει αδιαμφισβήτητη ερμηνεία. 

Το τελευταίο βήμα του αλγόριθμου αφαιρεί από το Αναγνωριστικό Πελάτη 

τυχόντες χαρακτήρες γεμίσματος (padding) οι οποίοι μπορεί να προέκυψαν ύστερα 

από την Κωδικοποίηση Βάση64. Η αφαίρεση αυτή πραγματοποιείται καθώς οι 

συγκεκριμένοι χαρακτήρες δε συμβάλλουν στη σημασία του Αναγνωριστικού 

Πελάτη. 

Τα παραχθέντα αναγνωριστικά έχουν μήκος 256 bits. Επομένως, η κωδικοποίησή 

τους με το σχήμα Βάση64 θα δίνει πάντα μία συμβολοσειρά 44 χαρακτήρων με τον 

τελευταίο να είναι ο χαρακτήρας γεμίσματος (στην περίπτωσή μας το σύμβολο «=»). 

Άρα, η παρουσία του χαρακτήρα γεμίσματος αποτελεί μία σταθερά η αποθήκευση 

της οποίας δεν προσφέρει κάτι στη διαφοροποίηση του ενός αναγνωριστικού από το 

άλλο. 

Επομένως, μπορούμε με ασφάλεια να αποφύγουμε την αποθήκευση του 

χαρακτήρα γεμίσματος εξοικονομώντας, με αυτόν τον τρόπο, αποθηκευτικό χώρο.  

88..22  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΠΠεελλάάττηη  

Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται στο βήμα (4) της Π.Χ. Εγγραφή Πελάτη. Το 

RFC 6749 [1] αφήνει τη μέθοδο δημιουργίας Μυστικού Πελάτη ως λεπτομέρεια 

υλοποίησης. 

Η εργασία αυτή ακολουθεί τις οδηγίες του Ανοιχτού Έργου Ασφαλείας 

Διαδικτυακής Εφαρμογής (OWASP – Open Web Application Security Project) όσον 

αφορά: 

1. τη δημιουργία και 

2. την αποθήκευση  

του Μυστικού του Πελάτη. 

Με βάση τα [50] και [51] καταλήξαμε στους δύο αλγόριθμους οι οποίοι 

απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνα 48 και Εικόνα 49) και 

σχολιάζονται στις υποενότητες που ακολουθούν. 
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Εικόνα 48: Διάγραμμα δραστηριότητας του αλγόριθμου δημιουργίας Μυστικού Πελάτη. 

 

Εικόνα 49: Διάγραμμα δραστηριότητας του αλγόριθμου κρυπτογράφησης ενός Μυστικού Πελάτη. 

 

88..22..11  ΓΓεεννννήήττρριιαα  ΤΤυυχχααίίωωνν  ΑΑρριιθθμμώώνν  

Πριν αναλύσουμε τους παραπάνω αλγόριθμους κρίνεται σκόπιμο να εξηγήσουμε 

την παράλειψη της ανάλυσης της μεθόδου δημιουργίας τυχαίων συμβολοσειρών. 

Τα διαγράμματα δραστηριότητας περιέχουν βήματα όπως: 

Δημιούργησε μία τυχαία συμβολοσειρά 10 χαρακτήρων. 

Αυτά τα βήματα υποθέτουν τη χρήση μίας Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών (RNG – 

Random Number Generator) [52]. Καθώς η κατασκευή μίας τέτοιας γεννήτριας είναι 
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έξω από τα όρια αυτής της εργασίας, χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί της εκάστοτε 

πλατφόρμας για τη δημιουργία τυχαίων συμβολοσειρών. 

Η πλατφόρμα Symfony προσφέρει την κλάση SecureRandom του πακέτου 

Symfony\Component\Security\Core. Η συγκεκριμένη κλάση εκμεταλλεύεται τη 

βιβλιοθήκη OpenSSL [53] για τη δημιουργία κρυπτογραφικά δυνατών ψευδοτυχαίων 

συμβολοσειρών. Εάν, ωστόσο, η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη δεν είναι διαθέσιμη στο 

περιβάλλον εκτέλεσης, τότε η κλάση SecureRandom χρησιμοποιεί εφεδρικά ένα δικό 

της αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται: 

- στη συνάρτηση “mt_rand” της PHP και 

- τον αλγόριθμο SHA-512 [48]. 

Αντίστοιχα, η πλατφόρμα Ruby on Rails διαθέτει τη μονάδα (module) 

SecureRandom η οποία επίσης κάνει χρήση της βιβλιοθήκης OpenSSL [53]. Σε 

περίπτωση όπου η βιβλιοθήκη αυτή δεν είναι διαθέσιμη δοκιμάζονται βιβλιοθήκες 

του λειτουργικού συστήματος, όπως π.χ. το ιδιαίτερο αρχείο dev/urandom το οποίο 

συναντάται στα συστήματα Unix. 

88..22..22  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  

Όσον αφορά τη δημιουργία ενός κωδικού, η ενότητα «2.2.1. Password Length» 

του [50] αναφέρει ότι: 

Κωδικοί μικρότεροι των 10 χαρακτήρων θεωρούνται αδύναμοι. 

 

Αν και δεν αναφέρεται ρητά, θεωρούμε ότι είναι ασφαλές να υποθέσουμε στα 

πλαίσια της παρούσας ενότητας ότι οι χαρακτήρες ανήκουν στο σχήμα ASCII [54], 

οπότε και έχουν μήκος ένα byte. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι το μήκος των 20 bytes το 

οποίο ορίζουμε παρέχει αρκετά δυνατά Μυστικά Πελατών. 

88..22..33  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη  

Όπως αναφέρεται και στο [51], η αποθήκευση των κωδικών αυτούσιων στη βάση 

δεδομένων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας. Για την αποφυγή των συνεπειών 

αυτής της κατάστασης προτείνεται: 

1. η χρήση ενός κρυπτογραφικά δυνατού αλατιού και 

2. η επιβολή ακατόρθωτης μεθόδου επιβεβαίωσης στον επιτιθέμενο. 

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα και με την οδηγία 5.1.4.1.3 της ενότητας 5.1.4. 

Credentials του [55]. Ωστόσο, στην ίδια οδηγία αναφέρεται ότι σε ορισμένες 

https://www.owasp.org/index.php/Authentication_Cheat_Sheet#Password_Length
http://tools.ietf.org/html/rfc6819#section-5.1.4
http://tools.ietf.org/html/rfc6819#section-5.1.4
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περιπτώσεις ο Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων χρειάζεται να αποθηκεύσει τα 

πιστοποιητικά σε μορφή απλού κειμένου (cleartext). 

Το Μυστικό Πελάτη είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή 

το σύστημα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ενός Μυστικού Πελάτη το οποίο 

πρέπει μετά τη δημιουργία του να γνωστοποιήσει στον Πελάτη. Επομένως, για την 

αποθήκευσή τους καταφεύγουμε στη χρήση ενός σχήματος κρυπτογράφησης. Το 

χρησιμοποιούμενο σχήμα κρυπτογράφησης φαίνεται στο διάγραμμα το οποίο 

αποτυπώνεται στην Εικόνα 49.  

88..33  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη  ΚΚωωδδιικκώώνν  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  ΙΙδδιιοοκκττηηττώώνν  ΠΠόόρρωωνν  

Στην παρούσα υλοποίηση αποθηκεύονται τα στοιχεία και των Ιδιοκτητών Πόρων 

στη βάση δεδομένων του συστήματος. Οι τελευταίοι γνωρίζουν ήδη τον κωδικό 

πρόσβασής τους, σε αντίθεση με τους Πελάτες για τους οποίους εκδίδεται ένας 

κωδικός από το σύστημα. Οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για μηχανισμό 

κρυπτογράφησης.  

Εδώ το σύστημα χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφικό αλάτι και τον κωδικό 

πρόσβασης του Ιδιοκτήτη Πόρου ως εισόδους στον αλγόριθμο PBKDF2 [56]. Ο 

αλγόριθμος αυτός υπολογίζει ένα μη αντιστρέψιμο μετασχηματισμό του κωδικού 

πρόσβασης. Στα πλαίσια του συστήματός μας ο PBKDF2 έχει ρυθμιστεί ως εξής: 

1. χρήση της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-512 [48] 

2. 12.000 επαναλήψεις 

3. 20 bytes το μήκος του παραγόμενου κωδικού 

Ο βαθμός παρεμπόδισης του επιτιθέμενου είναι αντίστοιχος του πλήθους των 

επαναλήψεων. Η παρούσα υλοποίηση εκτελεί 12.000 επαναλήψεις. Αυτό το νούμερο 

προκύπτει ύστερα από δοκιμαστικούς ελέγχους στο περιβάλλον εκτέλεσης του 

συστήματος. Παράδειγμα ενός τέτοιου ελέγχου αποτελεί η μέθοδος 

BenchmarkController::authenticationAction του πακέτου 

Ms\OauthBundle\Controller της PHP υλοποίησης.  
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88..44  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΚΚωωδδιικκοούύ  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 50) περιγράφεται ο αλγόριθμος δημιουργίας 

ενός Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

Εικόνα 50: Διάγραμμα δραστηριότητας του αλγόριθμου δημιουργίας ενός Κωδικού Εξουσιοδότησης. 

 

88..55  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΤΤεεκκμμηηρρίίοουυ  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  

Ο αλγόριθμος δημιουργίας ενός νέου Τεκμηρίου Πρόσβασης είναι ακριβώς ίδιος 

με τον αλγόριθμο 8.4 Δημιουργία Κωδικού Εξουσιοδότησης. 
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99  ΕΕππίίλλοογγοοςς  

99..11  ΣΣύύννοοψψηη  κκααιι  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  

Ο αρχικός στόχος της εργασίας ήταν η κατσκευή του πρωτοκόλλου OAuth 2.0. 

Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου χρειάστηκε πρώτα να αναλύσουμε το [1] 

σε περιπτώσεις χρήσης. Έπειτα από αυτές βγάλαμε διαγράμματα ακολουθίας και 

διαγράμματα κλάσεων. Έγινε προσπάθεια τα διαγράμματα να δημιουργηθούν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι υλοποιήσιμα τόσο με PHP όσο και με Ruby. Όπου αυτό 

δεν κατέστη δυνατό έγιναν παραδοχές εξαρτώμενες από την εκάστοτε πλατφόρμα. 

Παρόλα αυτά το κοινό σχέδιο παρείχε τη βάση για μία αξιόπιστη σύγκριση. 

Η συγγραφή κώδικα στη Ruby κρίνεται κατά πολύ πιο εύκολη από την PHP. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η έλλειψη των αντίστοιχων PHP ετικετών 

ανοίγματος-κλεισίματος (<? php … ?>) , η μη αναγκαιότητα ύπαρξης παρενθέσεων 

κατά την κλήση μίας μεθόδου, ερωτηματικού στο τέλος κάθε εντολής και του δείκτη 

this ($this→) για την αναφορά σε μέλη μίας κλάσης μέσα από αυτήν. 

Σε αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι η Ruby διαθέτει ιδιαίτερες δυνατότητες όσον 

αφορά την εκφραστικότητα της ως γλώσσα προγραμματισμού. Πρώτον, υπάρχει η 

έκφραση “unless” η οποία αντιστοιχεί σε μία έκφραση “if” όπου αληθεύει όταν η 

συνθήκη είναι ψευδής. Ακόμη, οι δύο αυτές εκφράσεις μπορούν να τοποθετηθούν 

μετά την εντολή την οποία ελέγχουν, κάτι το οποίο απλοποιεί ένα ευρύ φάσμα 

εκφράσεων. Ωστόσο αυτό που κάνει τη Ruby να ξεχωρίζει σε αυτόν τον τομέα είναι η 

εγγενής δυνατότητα χειρισμού εκφράσεων λ [57]. Συνέπεια των παραπάνω αποτελεί 

το γεγονός ότι τα προγράμματα σε Ruby είναι πιο ευανάγνωστα από αυτά σε PHP.  

Περνώντας στην ποιότητα του κώδικα και συγκεκριμένα στο κριτήριο της 

ευμεταβλητότητας βλέπουμε ότι η Ruby δεν υποστηρίζει το μηχανισμό των 

διεπαφών. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει η λέξη-κλειδί “Interface” όπως υπάρχει στην 

PHP. Το γεγονός αυτό δείχνει μία αδυναμία της Ruby καθώς το πρότυπο Strategy 

[39] το οποίο χρησιμοποιούμε ευρύτατα σε αυτήν την εργασία δε βρίσκει άμεση 

υλοποίηση. Η αδυναμία έγκεται στο γεγονός ότι δεν επιβάλλεται η ύπαρξη 

συγκεκριμένων μεθόδων σε μία κλάση, επομένως βλέπουμε ότι σε αυτόν τον τομέα η 

PHP υπερτερεί.  

Αυτό το γεγονός δυσκόλεψε την υλοποίηση του αρχιτεκτονικού σχεδίου στα 

κομμάτια του σχεδίου όπου η ύπαρξη διεπαφών ήταν κρίσιμη. Για την κάλυψη αυτών 

των περιπτώσεων αναγκαστήκαμε να κάνουμε την παραδοχή ότι θα αγνοηθούν οι 

διεπαφές εντελώς και θα υλοποιηθούν μόνο οι αντίστοιχες κλάσεις. Αντίθετα στην 

PHP  η υλοποίηση των αντίστοιχων κομματιών του σχεδίου ήταν άμεση. 

Όσον αφορά τις βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην εκάστοτε γλώσσα, 

καταλήξαμε ότι αμφότερες διαθέτουν ικανό πλήθος βιβλιοθηκών για τα πλαίσια της 

εφαρμογής την οποία αναπτύξαμε.  

Συνοψίζοντας, η παρούσα εργασία δύναται να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες οι 

οποίες διαθέτουν έργα λογισμικού γραμμένα σε PHP και επιθυμούν να μεταφέρουν 

κάποια κομμάτια ή εξ ολοκλήρου τα έργα αυτά σε Ruby. Η πολυπλοκότητα του 

OAuth 2.0 προσφέρει μία βάση στην οποία μπορούν να στηριχτούν ανάλογες 

προσπάθειες μεταφοράς. 
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99..22  ΌΌρριιαα  κκααιι  ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί  ττηηςς  ΈΈρρεευυννααςς  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης συναντήσαμε και στις δύο πλατφόρμες 

κάποιους περιορισμούς. Αρχικά, η υπηρεσία επικύρωσης της πλατφόρμας Symfony 

δεν επιτρέπει την αντιστοίχιση προσαρμοσμένων κωδικών σφάλματος στις υπό 

εξέταση ιδιότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στις συγκεκριμένες περιπτώσεις να 

επιστρέφεται ένα γενικό σφάλμα αντί ενός πιο ειδικού σφάλματος. Για παράδειγμα, 

κατά τον έλεγχο του Τεκμηρίου Πρόσβασης το οποίο αφορά τον Πελάτη ο κωδικός 

σφάλματος ο οποίος επιστρέφεται είναι invalid_request, ενώ θα έπρεπε να 

επιστρέφεται invalid_client. Αυτή η κατάσταση περιορίζεται στο κομμάτι το οποίο 

αφορά την έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης και πρόκειται να αρθεί στην επόμενη 

κύρια έκδοση του Symfony. 

Δεύτερον, τo OAuth 2.0 απαιτεί τη χρήση του HTTPS για την ασφάλεια της όλης 

διαδικασίας. Αυτό δε σημαίνει ότι η διαδικασία δε θα λειτουργήσει, όμως χωρίς την 

παρουσία HTTPS υπαρχεί πολύ μεγάλη πιθανότητα τα Τεκμήρια Πρόσβασης και οι 

Κωδικοί Εξουσιοδότησης να διαρρεύσουν. 

Τέλος, το OAuth 2.0 δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς σε ένα σύστημα 

παραγωγής. Συγκεκριμένα, το [1] αναφέρει ότι για τη μεταφορά των τεκμηρίων 

πρόσβασης μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών πρέπει να επιλεχτεί μία μέθοδος 

μεταφοράς, όπως π.χ αυτή η οποία περιγράφεται στο [58]. 

99..33  ΜΜεελλλλοοννττιικκέέςς  ΕΕππεεκκττάάσσεειιςς  

Το παρόν σύστημα δεν εκδίδει τεκμήρια ανανέωσης (refresh token). Τα τεκμήρια 

αυτά εκδίδονται από τον εξυπηρετητή εξουσιοδοτήσεων μαζί με τα Τεκμήρια 

Πρόσβασης και χρησιμοποιούνται από τους Πελάτες όταν το Τεκμήριο Πρόσβασης 

τους λήξει, έτσι ώστε να λάβουν ένα νέο Τεκμήριο Πρόσβασης χωρίς να χρειάζεται 

να ερωτηθεί ξανά ο Ιδιοκτήτης Πόρων.  

Επιπρόσθετα, το σύστημα εκδίδει Τεκμήρια Πρόσβασης μόνον εφόσον του 

παρουσιαστούν Κωδικοί Εξουσιοδότησης. Με άλλα λόγια υποστηρίζεται μόνο η 

μία από τις τέσσερις μεθόδους Χορήγησης Εξουσιοδότησης. Παρόλα αυτά η 

συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται η πιο ασφαλής από τις τέσσερις. 

Όπως έχει τώρα το σύστημα περιέχει τόσο τον Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων 

όσο και τον Εξυπηρετητή Πόρων. Ο πρώτος είναι έτοιμος για χρήση σε συστήματα 

παραγωγής ωστόσο θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κομμάτια τα οποία αφορούν τον 

Εξυπηρετητή Πόρων και να ρυθμιστεί αντίστοιχα το μέρος του κώδικα το οποίο 

αφορά την αυθεντικοποίηση του Ιδιοκτήτη Πόρων. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει 

ήδη μελετηθεί, επομένως η διεξαγωγή της στην περίπτωση που αυτή χρειαστεί θα 

είναι άμεση.  

Τέλος, σε μια μελλοντική έκδοση του συστήματος θα μπορούσε να προστεθεί 

υποστήριξη για επιπλέον Τύπους Χορήγησης πέραν του bearer ο οποίος ήδη 

υποστηρίζεται. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τύπος είναι ο πιο διαδεδομένος και μπορεί 

να καλύψει τα πιο τυπικά σενάρια χρήσης.  



84 

 

ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  

 

[1]  D. Hardt, «RFC6749,» IETF, Οκτώβριος 2012. [Ηλεκτρονικό]. 

Available: https://tools.ietf.org/html/rfc6749. 

[2]  «Authentication,» [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[3]  «Domain Name,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name. [Πρόσβαση 29 

Νοέμβριος 2013]. 

[4]  «ISO 8601,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601. [Πρόσβαση 20 Δεκέμβριος 2013]. 

[5]  «Coordinated Universal Time,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time. [Πρόσβαση 20 

Δεκέμβριος 2013]. 

[6]  Wikipedia, "HTML," [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML. 

[7]  «Uniform Resource Identifier,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[8]  «RFC 2617,» Ιούνιος 1999. [Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-2. 

[9]  «Service-Oriented Architecture,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Service-

oriented_architecture#Design_concept. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[10]  «Web Services Description Language (WSDL) 1.1,» W3C, 15 Μάρτιος 

2001. [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.w3.org/TR/wsdl. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[11]  «Developer Network,» Microsoft, 2 Αύγουστος 2012. [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733749.aspx. 

[Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[12]  «Administrator's Guide for Oracle Service Bus,» Oracle, 2011. 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://docs.oracle.com/cd/E17904_01/doc.1111/e15867/endpointurimgmt.ht

m. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[13]  «Query String,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Query_string. [Πρόσβαση 29 

Νοέμβριος 2013]. 

[14]  D. Crockford, «RFC 4627 - The application/json Media Type for 

JavaScript Object Notation (JSON),» Network Working Group, Ιούλιος 

2006. [Ηλεκτρονικό]. Available: https://tools.ietf.org/html/rfc4627. 

[Πρόσβαση 20 Δεκέμβριος 2013]. 

[15]  «List of HTTP header fields,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 



85 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields. [Πρόσβαση 9 

Ιανουάριος 2014]. 

[16]  «List of HTTP status codes,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes. [Πρόσβαση 9 

Ιανουάριος 2014]. 

[17]  «Salt (Cryptography),» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(cryptography). [Πρόσβαση 20 

Νοέμβριος 2013]. 

[18]  «HTML,» [Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTML. 

[19]  R. W. Shirey, «RFC4949,» IETF, Αύγουστος 2007. [Ηλεκτρονικό]. 

Available: https://tools.ietf.org/html/rfc4949. 

[20]  «Multi-tier Architecture,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 

2013]. 

[21]  «Client-Server Model,» [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server_model. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[22]  «Software Framework,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 

2013]. 

[23]  «High Performance PHP Framework for Web Development - Symfony,» 

SensioLabs, [Ηλεκτρονικό]. Available: http://symfony.com/. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[24]  «Ruby on Rails,» Rails Core Team, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://rubyonrails.org/. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[25]  F. Buschmann, K. Henney και D. C. Schmidt, Pattern-Oriented Software 

Architecture Volume 4: A Pattern Language for Distributed Computing, 

John Wiley & Sons, Ltd, 2007.  

[26]  «Domain Model,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_model. [Πρόσβαση 27 

Νοέμβριος 2013]. 

[27]  «Database,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Database. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[28]  «Doctrine Home Page,» Doctrine, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://www.doctrine-project.org/. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[29]  «Core J2EE Patterns - Front Controller,» Oracle, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://www.oracle.com/technetwork/java/frontcontroller-

135648.html. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[30]  «Software Design,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_design. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[31]  «Interface (computing) - Software interface in object-oriented 



86 

 

languages,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(computing)#Software_interfaces_in_

object-oriented_languages. [Πρόσβαση 26 Φεβρουάριος 2014]. 

[32]  «HTML,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[33]  «Declarative Programming - Domain Specific Languages,» Wikipedia, 

the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Declarative_programming#Domain-

specific_languages. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[34]  «Twig,» SensionLabs, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://twig.sensiolabs.org/. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[35]  «ERuby,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/ERuby. [Πρόσβαση 24 Φεβρουάριος 2014]. 

[36]  «White Box (Software Engineering),» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/White_box_(software_engineering). [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[37]  Τ. Berners-Lee, R. Fielding και L. Masinter, «Uniform Resource 

Identifier (URI): Generic Syntax,» Ιανουάριος 2005. [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://tools.ietf.org/html/rfc3986. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[38]  SensioLabs, «How to create a Custom Validation Constraint,» 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://symfony.com/doc/current/cookbook/validation/custom_constraint.html

. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[39]  «Strategy Pattern,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_pattern. [Πρόσβαση 13 

Νοέμβριος 2013]. 

[40]  «The Dependency Injection Component (current) - Symfony,» 

SensionLabs Network, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://symfony.com/doc/current/components/dependency_injection/introduct

ion.html. [Πρόσβαση 13 Νοέμβριος 2013]. 

[41]  «Database Design - Physical Design,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

en.wikipedia.org/wiki/Database_design#Physical_design. [Πρόσβαση 

Οκτώβριος 2013]. 

[42]  M. Fowler, «P of EAA: Single Table Inheritance,» [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://martinfowler.com/eaaCatalog/singleTableInheritance.html. 

[Πρόσβαση Οκτώβριος 2013]. 

[43]  M. Fowler, «P of EAA: Class Table Inheritance,» [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://martinfowler.com/eaaCatalog/classTableInheritance.html. 

[Πρόσβαση Οκτώβριος 2013]. 

[44]  «7. Inheritance Mapping — Doctrine 2 ORM 2 documentation,» 

Doctrine, [Ηλεκτρονικό]. Available: http://docs.doctrine-

project.org/en/latest/reference/inheritance-mapping.html#performance-

impact. [Πρόσβαση Οκτώβριος 2013]. 

[45]  «Join (SQL),» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Join_(SQL). [Πρόσβαση Οκτώβριος 



87 

 

2013]. 

[46]  «Object-Relational Mapping,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Object-

relational_mapping. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[47]  «Hash Function,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function. [Πρόσβαση 8 

Νοέμβριος 2013]. 

[48]  «SHA2,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/SHA2. [Πρόσβαση 8 Νοέμβριος 2013]. 

[49]  «Base64,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Base64. [Πρόσβαση 12 Νοέμβριος 2013]. 

[50]  «Authentication Cheat Sheet,» OWASP, 16 Οκτώβριος 2013. 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://www.owasp.org/index.php/Authentication_Cheat_Sheet. [Πρόσβαση 

21 Νοέμβριος 2013]. 

[51]  «Password Storage Cheat Sheet,» OWASP, 7 Οκτώβριος 2013. 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://www.owasp.org/index.php/Password_Storage_Cheat_Sheet. 

[Πρόσβαση 21 Νοέμβριος 2013]. 

[52]  «Random Number Generation,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Random_number_generation. [Πρόσβαση 21 

Νοέμβριος 2013]. 

[53]  «OpenSSL,» OpenSSL, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://www.openssl.org/. [Πρόσβαση 21 Νοέμβριος 2013]. 

[54]  «ASCII,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII. [Πρόσβαση 21 Νοέμβριος 2013]. 

[55]  L. T., M. McGloin και P. Hunt, «RFC 6819 - OAuth 2.0 Threat Model 

and Security Considerations,» Ιανουάριος 2013. [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://tools.ietf.org/html/rfc6819. [Πρόσβαση 23 Δεκέμβριος 2013]. 

[56]  «PBKDF2,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/PBKDF2. [Πρόσβαση 21 Νοέμβριος 2013]. 

[57]  «Lambda calculus,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus. [Πρόσβαση 24 

Φεβρουάριος 2014]. 

[58]  M. Jones και D. Hardt, «The OAuth 2.0 Authorization Framework: 

Bearer Token Usage,» IETF, Οκτώβριος 2012. [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://tools.ietf.org/html/rfc6750. [Πρόσβαση 23 Δεκέμβριος 2013]. 

[59]  D. Hardt, «RFC6749,» Οκτώβριος 2012. [Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749. 

[60]  «RFC 2616,» Ιούνιος 1999. [Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://tools.ietf.org/html/rfc2616. 

[61]  «Universally unique identifier,» [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier. 

[62]  Wikipedia, «Web server,» [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_server. 



88 

 

[63]  [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.unicode.org/. 

[64]  OMG (Object Management Group), «Deployments,» σε Unified 

Modeling Language: Superstructure, version 2.0, 2005, pp. 189-210. 

[65]  «Unit testing,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_testing. [Πρόσβαση 20 

Οκτώβριος 2013]. 

[66]  S. Bergmann, «phpunit - GitHub,» Ιούνιος 2006. [Ηλεκτρονικό]. 

Available: https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/. [Πρόσβαση 20 

Οκτώβριος 2013]. 

[67]  «Test::Unit,» RubyForge, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://rubyforge.org/projects/test-unit/. [Πρόσβαση 20 Οκτώβριος 2013]. 

[68]  «Database Schema,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Database_schema. [Πρόσβαση 

Οκτώβριος 2013]. 

[69]  «Software Design Pattern (Computer Science),» Wikipedia, the free 

encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science). 

[Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[70]  «Software Architecture,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_architecture#Design. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[71]  «User Interface,» Wikipedia, the free encyclopedia, [Ηλεκτρονικό]. 

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[72]  «Model-View-Presenter,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93presenter

. [Πρόσβαση Σεπτέμβριος 2013]. 

[73]  «Separation of Concerns,» Wikipedia, the free encyclopedia, 

[Ηλεκτρονικό]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns. [Πρόσβαση 

Σεπτέμβριος 2013]. 

[74]  LastPass, «Password Iterations (PBKDF2) | LastPass User Manual,» 

LastPass, [Ηλεκτρονικό]. Available: https://helpdesk.lastpass.com/security-

options/password-iterations-pbkdf2/. [Πρόσβαση 28 Νοέμβριος 2013]. 

 

 

 


	1 Εισαγωγή
	1.1 Διάρθρωση της Εργασίας
	1.2 Υπόμνημα

	2 Λειτουργικές Απαιτήσεις
	2.1 Καταληκτικά Σημεία
	2.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
	2.3 Έλεγχος Πρόσβασης
	2.4 Αναπαράσταση Ημερομηνιών

	3 Περιπτώσεις Χρήσης
	3.1 Επικύρωση Υποβληθέντων Δεδομένων
	3.1.1 Σενάριο: Κανονική Ροή
	3.1.2 Σενάριο: Μη Έγκυρα Δεδομένα

	3.2 Εγγραφή Πελάτη
	3.2.1 Σενάριο: Κανονική Ροή

	3.3 Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης
	3.3.1 Σενάριο: Κανονική Ροή
	3.3.2 Σενάριο: Μη Έγκυρο URI Ανακατεύθυνσης
	3.3.3 Σενάριο: Μη Έγκυρη Αίτηση Εξουσιοδότησης
	3.3.4 Σενάριο: Μη Αποδεκτή Αίτηση Εξουσιοδότησης
	3.3.5 Σενάριο: Μη Υποστηριζόμενος Τύπος Απάντησης
	3.3.6 Σενάριο: Μη Έγκυρο Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης
	3.3.7 Σενάριο: Σφάλμα του Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων
	3.3.8 Σενάριο: Μη Διαθέσιμος Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων

	3.4 Αυθεντικοποίηση Ιδιοκτήτη Πόρου
	3.4.1 Σενάριο: Κανονική Ροή
	3.4.2 Σενάριο: Άγνωστος Πελάτης

	3.5 Αυθεντικοποίηση Πελάτη
	3.5.1 Σενάριο: Κανονική Ροή
	3.5.2 Σενάριο: Αυθεντικοποιημένος Πελάτης
	3.5.3 Σενάριο: Άγνωστος Πελάτης

	3.6 Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης
	3.6.1 Σενάριο: Κανονική Ροή
	3.6.2 Σενάριο: Αποτυχία Αυθεντικοποίησης Πελάτη
	3.6.3 Σενάριο: Μη Έγκυρη Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης
	3.6.4 Σενάριο: Μη Έγκυρο Τεκμήριο Χορήγησης
	3.6.5 Σενάριο: Μη Υποστηριζόμενος Τύπος Χορήγησης
	3.6.6 Σενάριο: Επαναχρησιμοποίηση Τεκμηρίου Χορήγησης


	4 Λεξικό
	4.1 URI Ανακατεύθυνσης
	4.2 URI Καταληκτικά Σημεία
	4.3 Άδεια Εξουσιοδότησης (Authorization Grant)
	4.4 Αίτηση Εξουσιοδότησης (Authorization Request)
	4.5 Αίτηση Πρόσβασης Προστατευμένου Πόρου (Protected Resource Access Request)
	4.6 Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης (Access Token Request)
	4.7 Αναγνωριστικό Πελάτη (Client Identifier)
	4.8 Απάντηση Αιτήματος Εξουσιοδότησης
	4.9 Απάντηση Αιτήματος Πρόσβασης
	4.10 Απάντηση στην Πρόκληση Αυθεντικοποίησης Πελάτη
	4.11 Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Εξουσιοδότησης
	4.12 Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης
	4.13 Απάντηση Σφάλματος Αίτησης Πρόσβασης
	4.14 Διαπιστευτήρια Ιδιοκτήτη Πόρου
	4.15 Διαπιστευτήρια Πελάτη
	4.16 Εξυπηρετητής Εξουσιοδοτήσεων (Authorization Server)
	4.17 Ιδιοκτήτης Πόρου (Resource Owner)
	4.18 Κρυπτογραφικό Αλάτι (Cryptographic Salt)
	4.19 Κωδικός Εξουσιοδότησης (Authorization Code)
	4.20 Κωδικός Πρόσβασης Πελάτη/Μυστικό Πελάτη (client_secret)
	4.21 Λίστα Εγγεγραμμένων Πελατών
	4.22 Σελίδα Αποδοχής Αίτησης Εξουσιοδότησης
	4.23 Πεδίο Τεκμηρίου Πρόσβασης
	4.24 Πελάτης (Client)
	4.25 Πρόγραμμα Περιήγησης (user-agent)
	4.26 Πρόκληση Αυθεντικοποίησης Πελάτη
	4.27 Προφίλ Κωδικού Εξουσιοδότησης (Authorization Code Profile)
	4.28 Προφίλ Τεκμηρίου Πρόσβασης (Access Token Profile)
	4.29 Σελίδα Εγγραφής Πελάτη
	4.30 Σελίδα Μη Έγκυρης Αίτησης Εξουσιοδότησης
	4.31 Σελίδα Σφάλματος Εξυπηρετητή Εξουσιοδοτήσεων
	4.32 Σελίδα Στοιχείων Πελάτη
	4.33 Σημείο Εξουσιοδότησης (Authorization Endpoint)
	4.34 Σημείο Τεκμηρίου Πρόσβασης (Access Token Endpoint)
	4.35 Ταυτότητα (Identity)
	4.36 Τεκμήριο Πρόσβασης (Access Token)
	4.37 Τοπική Κατάσταση (local state)
	4.38 Τύπος Απάντησης (Response Type)
	4.39 Τύπος Χορήγησης (Grant Type)
	4.40 Τύπος Πελάτη
	4.41 Τύπος Τεκμηρίου Πρόσβασης
	4.42 Φόρμα Αυθεντικοποίησης Ιδιοκτήτη Πόρου
	4.43 Φόρμα Εγγραφής Πελάτη
	4.44 Χορήγηση Εξουσιοδότησης (Authorization Grant)

	5 Αρχιτεκτονική Συστήματος
	5.1 Επίπεδα και Στρώματα
	5.2 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής
	5.3 Βοηθητική Πλατφόρμα
	5.4 Επίπεδο Εφαρμογής
	5.4.1 Στρώμα Παρουσίασης
	5.4.2 Στρώμα Πεδίου
	5.4.3 Στρώμα Υπηρεσίας
	5.4.4 Στρώμα Πρόσβασης Δεδομένων


	6 Διαδικασίες
	6.1 Εξυπηρέτηση Αίτησης
	6.2 Σφάλμα Επικύρωσης Δεδομένων
	6.3 Εγγραφή Πελάτη
	6.3.1 Αίτηση Φόρμας Εγγραφής
	6.3.2 Κύριο Μέρος
	6.3.2.1 Βοηθητικές Λειτουργίες

	6.3.3 Απάντηση

	6.4 Έκδοση Κωδικού Εξουσιοδότησης
	6.4.1 Εκκίνηση Πελάτη
	6.4.2  Αποστολή Αίτησης Εξουσιοδότησης
	6.4.3 Κύριο Κομμάτι
	6.4.4 Επιστροφή Απάντησης Αίτησης Εξουσιοδότησης
	6.4.5 Βοηθητικές Λειτουργίες
	6.4.5.1 Κατασκευή Αίτησης Εξουσιοδότησης
	6.4.5.2 Κατασκευή Απάντησης Αίτησης Εξουσιοδότησης
	6.4.5.3 Κατασκευή Κωδικού Εξουσιοδότησης
	6.4.5.4 Επικύρωση Αίτησης Εξουσιοδότησης
	6.4.5.5 Απάντηση Σε Μη Έγκυρη Αίτηση Εξουσιοδότησης
	6.4.5.5.1 Επιστροφή Απάντησης Σε Μη Έγκυρο URI Ανακατεύθυνσης
	6.4.5.5.2 Επιστροφή Απάντησης Σε Σφάλμα Επικύρωσης

	6.4.5.6  Ερώτημα στον Ιδιοκτήτη Πόρου για Αποδοχή Αίτησης Εξουσιοδότησης


	6.5 Αυθεντικοποίηση Πελάτη
	6.6 Έκδοση Τεκμηρίου Πρόσβασης
	6.6.1 Κύριος Μέρος
	6.6.2 Βοηθητικές Λειτουργίες
	6.6.2.1 Δημιουργία Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης
	6.6.2.2 Επικύρωση Αίτησης Τεκμηρίου Πρόσβασης
	6.6.2.3 Δημιουργία Τεκμηρίου Πρόσβασης
	6.6.2.4 Δημιουργία Απάντησης Αιτήματος Πρόσβασης



	7 Σχέδιο Συστήματος
	7.1 Στρώμα Παρουσίασης
	7.1.1 Χειριστές
	7.1.2 Όψεις
	7.1.2.1 Σελίδα Εγγραφής Πελάτη


	7.2 Στρώμα Υπηρεσίας
	7.2.1 Υπηρεσία Δρομολόγησης
	7.2.1.1 PHP
	7.2.1.2 Ruby

	7.2.2 Υπηρεσία Δημιουργίας Φόρμας
	7.2.3 Υπηρεσία Επικύρωσης Δεδομένων
	7.2.3.1 Κανόνες Επικύρωσης
	7.2.3.1.1 Χρήστες
	7.2.3.1.1.1 URI Ανακατεύθυνσης

	7.2.3.1.2 Αίτηση Εξουσιοδότησης
	7.2.3.1.3 Αίτηση Τεκμηρίου Πρόσβασης

	7.2.3.2 PHP
	7.2.3.2.1 Προαπαιτούμενα
	7.2.3.2.2 URI Ανακατεύθυνσης

	7.2.3.3 Ruby
	7.2.3.3.1 URI Ανακατεύθυνσης


	7.2.4 Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης
	7.2.4.1 Συστατικό Έγχυσης Εξαρτήσεων

	7.2.5 Υπηρεσία Εξουσιοδότησης

	7.3 Στρώμα Πεδίου
	7.3.1 Χρήστες
	7.3.2 Εξουσιοδότηση

	7.4 Στρώμα Πρόσβασης Δεδομένων
	7.4.1 Φυσικό Σχήμα Βάσης Δεδομένων
	7.4.1.1 Χρήστες
	7.4.1.1.1 Κληρονομικότητα Ενός Πίνακα

	7.4.1.2 Εξουσιοδότηση

	7.4.2 PHP
	7.4.3 Ruby


	8 Αλγόριθμοι
	8.1 Δημιουργία Αναγνωριστικού Πελάτη
	8.1.1 Χρήση Συνάρτησης Κατακερματισμού
	8.1.2 Επιλογή Συνάρτησης Κατακερματισμού
	8.1.3 Κωδικοποίηση Βάση64 (Base64 Encoding)

	8.2 Δημιουργία Μυστικού Πελάτη
	8.2.1 Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών
	8.2.2 Δημιουργία
	8.2.3 Αποθήκευση

	8.3 Αποθήκευση Κωδικών Πρόσβασης Ιδιοκτητών Πόρων
	8.4 Δημιουργία Κωδικού Εξουσιοδότησης
	8.5 Δημιουργία Τεκμηρίου Πρόσβασης

	9 Επίλογος
	9.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα
	9.2 Όρια και Περιορισμοί της Έρευνας
	9.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις

	Βιβλιογραφία

