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Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή, που χαρακτηρίζεται από την άνθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η 

ανάγκη διαλειτουργικότητας και ευελιξίας αποκτά ιδιάζουσα σημασία, ιδιαίτερα στα 

πλαίσια συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι Υπηρεσίες Ιστού (ΥΙ) αποτελούν μια 

τεχνολογία που παρέχει τις παραπάνω δυνατότητες, αφού επιτρέπουν την επικοινωνία 

ετερογενών συστημάτων, ενώ παράλληλα καθιστούν εφικτή την επαναχρησιμοποίηση της 

λειτουργικότητάς τους, τόσο ως μεμονωμένες ΥΙ όσο και στα πλαίσια ευρύτερων 

συνθέσεων. Το μεγάλο πλήθος διαθέσιμων ΥΙ, ωστόσο, καθιστά δύσκολη την επιλογή των 

κατάλληλων ΥΙ για την ικανοποίηση επιχειρηματικών αναγκών αλλά και την κατασκευή 

της βέλτιστης δυνατής σύνθεσής τους. Για τον σκοπό αυτό, συχνά πραγματοποιείται 

αξιολόγηση των μη λειτουργικών χαρακτηριστικών των εναλλακτικών ΥΙ για την επιλογή 

της καταλληλότερης.  

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής παρουσιάζεται, αρχικά, ένα σύνολο 

μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σύνθεσης ΥΙ, μέσω της 

αξιοποίησης κατάλληλων πλαισίων και αλγορίθμων. Επιπρόσθετα, καθώς οι συναλλαγές 

ηλεκτρονικού εμπορίου και οι λοιπές επιχειρηματικές συναλλαγές απαιτούν την 

εξασφάλιση συγκεκριμένων ιδιοτήτων από τις εμπλεκόμενες ΥΙ, πραγματοποιήθηκε 

έρευνα σε μεθόδους αυστηρής ανάπτυξης και σύνθεσης ΥΙ. Μέσω της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας και των τεχνικών ελέγχου μοντέλων (model checking) που παρουσιάζονται, 

είναι εφικτή η εξασφάλιση ιδιοτήτων που ικανοποιούν τις διάφορες επιθυμητές ανάγκες, 

όπως είναι η έλλειψη αδιεξόδων και οι ανάγκες επιχειρηματικής λογικής, κατά την 

ανάπτυξη και σύνθεση ΥΙ. 

Λέξεις Κλειδιά: Αρχιτεκτονική βασισμένη σε Υπηρεσίες, REST, Υπηρεσίες Ιστού, 

Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού, Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα, Πολυκριτήρια ανάλυση 

αποφάσεων, Έλεγχος μοντέλων. 
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Abstract 

In the modern era, which is characterized by the rise of e-businesses, the need for 

interoperability and flexibility acquires immense importance, particularly in the context of 

e-commerce transactions. Web Services (WS) provide the means for the utilization of the 

aforementioned features, as they aid the communication between heterogeneous systems, 

while, in addition, enable the reuse of their functionality, both as individual WS and within 

the context of service compositions. However, the abundance of available WS makes the 

selection of the appropriate WS, which would satisfy specific business needs, a difficult 

task. The problem grows exponentially in composition scenarios. In order to resolve this 

issue, non-functional characteristics of similar WS are often evaluated, thus enabling the 

selection of the optimal services.   

In this Thesis, a number of solutions for WS composition are presented, based on 

proposed frameworks and algorithms. In addition, as e-commerce transactions require the 

fulfillment of certain properties, rigorous methods for the development and composition 

of WS are also being examined. Through the proposed methodology and the application 

of model checking techniques, specific properties, such as deadlock-freedom and business 

properties, can be ensured in standalone WS, as well as in value-added compositions.  

Keywords: Service Oriented Architecture, REST, Web Services, Web Service 

Composition, Linked Open Data, Multicriteria Decision Analysis, Model Checking 
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 1 Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μεθόδων επιλογής και σύνθεσης 

Υπηρεσιών Ιστού (ΥΙ) για την υποστήριξη συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο 

συγκεκριμένα, εντός των πλαισίων της μελετώνται μεθοδολογίες για την επιλογή των 

βέλτιστων επιμέρους ΥΙ που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υπηρεσίας 

προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο λειτουργικά όσο και μη λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά και κατάλληλες τεχνικές σύνθεσης. 

Για την πληρέστερη, όμως, μελέτη των παραπάνω ζητημάτων κρίνεται πρωτίστως 

απαραίτητη η ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών διαλειτουργικότητας που προκύπτουν στα 

πλαίσια συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι ΥΙ και 

οι συνθέσεις τους μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

 1.1  Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ανάγκη για διαλειτουργικότητα 

Τα τελευταία χρόνια, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή 

και υιοθέτηση, λόγω της ταχείας εξέλιξης των τεχνολογιών του διαδικτύου. Ο Παγκόσμιος 

Ιστός (Π.Ι.) επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να προβάλλει την εικόνα της σε παγκόσμιο 

επίπεδο και να επικοινωνήσει με κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 

του θέση. Παράλληλα, οι τεχνολογίες διαδικτύου επιτρέπουν τη στοχευμένη προσέγγιση 

πελατών, με βάση τις προτιμήσεις τους αλλά και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από 

την πολιτισμική τους ταυτότητα (Turban, King, Lee, Lian, & Turban., 2015). Πέρα από 

την επικοινωνία με τους πελάτες, το διαδίκτυο επιτρέπει την άμεση και απροβλημάτιστη 

ανταλλαγή μηνυμάτων με τους προμηθευτές και τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 

(Sila, 2015). Είναι, λοιπόν, φανερό πως το ηλεκτρονικό επιχειρείν παρέχει νέες 

δυνατότητες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ενώ αποτελεί το μέσο για την άρση 

γεωγραφικών και άλλων περιορισμών του παραδοσιακού επιχειρείν.   

Ταυτόχρονα, όμως, με τα αναρίθμητα πλεονεκτήματα που προσφέρει, η χρήση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν σχετίζεται και με ένα πλήθος προκλήσεων. Συγκεκριμένα, καθώς 

κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες με ένα σύνολο από ετερογενή 

συστήματα, όπως συστήματα προμηθευτών, πελατών, τραπεζικών συστημάτων και 

μεταφορικών εταιριών, εγείρονται ζητήματα ασυμβατότητας των συστημάτων αυτών με 
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το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης. Προβλήματα στην επικοινωνία κατά τη 

διάρκεια συναλλαγών μπορούν να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για μια επιχείρηση. 

Παράλληλα, καθώς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης διαρκώς αλλάζει, απαιτείται 

η ύπαρξη μιας λύσης που να παρέχει ευελιξία στην αλληλεπίδραση με ετερογενή 

συστήματα, δίχως την ανάγκη συνεχούς αναπροσαρμογής των μηχανισμών επικοινωνίας 

της επιχείρησης.  

 1.2  Η αρχιτεκτονική SOA 

Μια ευρέως αποδεκτή λύση για τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελεί η 

υιοθέτηση της Αρχιτεκτονικής-βασισμένη σε Υπηρεσίες (Service Oriented Architecture - 

SOA). Η αρχιτεκτονική αυτή στηρίζεται στη χρήση ΥΙ (Web Services) και επιτρέπει την 

απροβλημάτιστη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ετερογενών κατανεμημένων 

συστημάτων. Καθώς η SOA αρχιτεκτονική ικανοποιεί την ανάγκη των ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων για διαλειτουργικότητα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επιχειρήσεων 

αλλά και ερευνητών  (Albrecht, Dean, & Hansen, 2005; Fahad, Moalla, & Ourzout, 2015; 

Luhach, Dwivedi, & Jha, 2014).  

Η αρχιτεκτονική SOA επιτρέπει τη χαλαρή σύζευξη ανάμεσα σε υπηρεσίες, 

προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα σε παρόχους να δημοσιεύουν τις 

προσφερόμενες τους υπηρεσίες σε αποθετήρια ΥΙ αλλά και στους αιτούντες διαφόρων 

υπηρεσιών να πραγματοποιήσουν εύρεση και σύνδεση με τις υπηρεσίες αυτές. Η 

παραπάνω διαδικασία γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσω του παρακάτω σχήματος που 

αντιστοιχεί στο τρίγωνο SOA (Weerawarana, Curbera, Leymann, Storey, & Ferguson, 

2008).  

Αρχικά για τη δημοσίευση μιας ΥΙ από κάποιον πάροχο, είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενός κατάλληλου αρχείου περιγραφής της υπηρεσίας. Ειδικότερα, είναι 

αναγκαία η αναφορά των διεπαφών (interfaces) της ΥΙ, των εισόδων που αυτές δέχονται 

αλλά και των πιθανών εξόδων που μπορεί να παράγουν. Καθώς η περιγραφή αυτή θα 

πρέπει να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές είναι απαραίτητη η χρήση ενός αρχείου 

WSDL (Web Services Description Language). Η γλώσσα WSDL στηρίζεται στην XML 

και επιτρέπει την τυποποιημένη περιγραφή των λεπτομερειών σχετικά με τη 

λειτουργικότητα μιας ΥΙ. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ΥΙ και πιο 
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συγκεκριμένα για την αναφορά των επιτρεπόμενων εισόδων και των αναμενόμενων 

εξόδων τους. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των απαιτούμενων 

παραμέτρων (όπως για παράδειγμα της ώρας και της ημερομηνίας), του σετ των 

λειτουργιών της ΥΙ καθώς και των μηνυμάτων που μπορεί να δεχθεί, να επεξεργαστεί και 

να παράγει μια ΥΙ. Ορισμένες φορές, ένα αρχείο WSDL μπορεί να περιγράφει και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας της ΥΙ 

(Nitzsche, Van Lessen, & Leymann, 2008). 

 

Εικόνα 1.1: Το τρίγωνο της αρχιτεκτονικής SOA 

Τα αρχεία WSDL δημοσιεύονται από τους παρόχους σε αποθετήρια ΥΙ, έτσι ώστε 

να είναι εφικτή η εύρεση των αντίστοιχων υπηρεσιών από τους αιτούντες αλλά και από 

άλλες ΥΙ. Ένα τέτοιο αποθετήριο ΥΙ είναι το UDDI (Universal Description, Discovery and 

Integration). Το UDDI διευκολύνει την εύρεση υπηρεσιών, καθώς προσφέρει πρόσβαση 

στα αρχεία WSDL που περιγράφουν τη λειτουργικότητα και τα αποδεκτά πρωτόκολλα 

των αποθηκευμένων ΥΙ. Επιπρόσθετα, αποτελεί και ένα πρότυπο που παρέχει τα μέσα για 

τη δημοσίευση και εύρεση επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με κάθε ΥΙ, όπως είναι 

για παράδειγμα πληροφορίες σχετικές με τον πάροχο της υπηρεσίας. Τέτοια στοιχεία 

αποθηκεύονται συμπληρωματικά με τις προδιαγραφές της υπηρεσίες (Curbera et al., 

2002).  

Μετά την εύρεση μιας κατάλληλης ΥΙ, ο αιτών μπορεί να πραγματοποιήσει 

σύνδεση (binding) με την ΥΙ, μέσω των πληροφοριών που του προσφέρει το αντίστοιχο 
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WSDL αρχείο. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί πως οι ΥΙ ανταλλάσσουν 

μηνύματα και αλληλεπιδρούν με άλλα συστήματα, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο 

Simple Object Access Protocol (SOAP). Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή 

μηνυμάτων που περιέχουν δομημένη πληροφορία, σε μια μορφή δόμησης τύπου XML. Η 

αποστολή των μηνυμάτων γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) ή του Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Συνήθεις πληροφορίες που 

μεταδίδονται μέσω ενός SOAP μηνύματος περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη 

λειτουργία που απαιτείται αλλά και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει αυτή να 

εκτελεστεί και να ολοκληρωθεί (Newcomer & Lomow, 2004).  

 1.3  Υπηρεσίες Ιστού 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες στηρίζεται στην 

αξιοποίηση ΥΙ, μιας τεχνολογίας που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα και την 

ανεμπόδιστη επικοινωνία σε διαδικτυακές εφαρμογές, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα 

στην οποία έχουν αναπτυχθεί (Wei & Blake, 2010). Αυτό είναι εφικτό καθώς οι ΥΙ 

χαρακτηρίζονται από τη χαλαρή σύζευξη. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες και 

μπορούν να ανακαλυφθούν από άλλες υπηρεσίες, από χρήστες ή από λειτουργίες άλλων 

εφαρμογών (Rosen, Lublinsky, Smith, & Balcer, 2012). Ο ορισμός των ΥΙ σύμφωνα με 

τον οργανισμό W3C είναι: «Ως ΥΙ ορίζεται ένα σύστημα λογισμικού, σχεδιασμένο να 

υποστηρίζει διαλειτουργικές διαδράσεις μηχανή-προς-μηχανή μέσω ενός δικτύου. Μια ΥΙ 

έχει μια διεπαφή που περιγράφεται με ένα τύπο μορφοποίησης που είναι επεξεργάσιμος 

από μια μηχανή» (https://www.w3.org/TR/ws-arch/). Ειδικότερα στην περίπτωση των ΥΙ, 

για την περιγραφή των διεπαφών αυτών, όπως έχει επισημανθεί παραπάνω, 

χρησιμοποιείται η γλώσσα WDSL (Web Services Description Language).  

Καθώς, λοιπόν, η χρήση ΥΙ καταργεί τους περιορισμούς της επικοινωνίας 

ετερογενών συστημάτων, παρέχει μια πληθώρα ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς, μέσω των αναρίθμητων πλεονεκτημάτων που η τεχνολογία αυτή προσφέρει. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν το γεγονός πως τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται είναι λιγότερο σύνθετα σε σχέση με υπάρχοντα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας ετερογενών συστημάτων, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον χειρισμό των 

δεδομένων (Weerawarana et al., 2008). Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι εύκολα 

κατανοητός ο λόγος της ιδιαίτερα μεγάλης υιοθέτησης των ΥΙ στη σημερινή εποχή, 
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ιδιαίτερα σε σενάρια όπου παρουσιάζεται η ανάγκη διασφάλισης της διαλειτουργικότητας 

σε επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πλατφόρμες SOA 

παρέχουν γραφικά περιβάλλοντα, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στους 

χρήστες και παράλληλα προσφέρουν ευελιξία στον τρόπο ανάπτυξης λογισμικού. 

Επιπρόσθετα, επιτρέπουν την απεικόνιση επιχειρηματικών διαδικασιών με τη μορφή 

υπηρεσιών και με τον τρόπο αυτό βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην 

επιλογή και την παραμετροποίηση των ΥΙ που ανταποκρίνονται περισσότερο στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την εξέλιξη του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

Οι ΥΙ που περιγράφηκαν στην ενότητα αυτή είναι γνωστές ως ΥΙ τύπου SOAP ή WS-* 

YI. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ιδιαίτερη δημοτικότητα φαίνεται να αποκτούν και οι ΥΙ 

τύπου REST, οι οποίες αποτελούν μια εναλλακτική και «ελαφρύτερη» προσέγγιση στην 

ανάπτυξη ΥΙ. Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, δίνεται έμφαση στις REST υπηρεσίες και 

στις μεθόδους ανάπτυξης και σύνθεσής τους. 

 1.4  Υπηρεσίες Ιστού βασισμένες στην αρχιτεκτονική REST 

Με τον όρο Representational State Transfer (REST), αναφερόμαστε σε μια αρχιτεκτονική 

η οποία παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη διδακτορική διατριβή του Roy Fielding 

(Fielding, 2000) και ορίζει περιορισμούς και προδιαγραφές για την επικοινωνία 

κατανεμημένων ετερογενών συστημάτων μέσω της χρήσης ΥΙ. Πιο αναλυτικά, η 

αρχιτεκτονική REST ορίζει έξι περιορισμούς για τη σωστή ανάπτυξη ΥΙ (πέντε 

υποχρεωτικούς και έναν προαιρετικό) στοχεύοντας στη διαλειτουργικότητα χαλαρά 

συνδεδεμένων (loosely coupled) συστημάτων.   

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική βασίζεται στην έννοια των πόρων (resources) και 

των αναπαραστάσεων τους (representations). Με τον πρώτο όρο αναφερόμαστε σε κάθε 

είδους πληροφορία, έννοια η στοιχείο, συγκεκριμένο η αφηρημένο. Για παράδειγμα, 

μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως πόρο το πελατολόγιο μια επιχείρησης, την περιγραφή 

ενός προϊόντος ή την περιγραφή ενός χρήστη-πελάτη. Αντίθετα, με τον όρο 

αναπαράσταση δηλώνεται μια πιο συγκεκριμένη και απτή μορφή ενός πόρου, σύμφωνα 

με συγκεκριμένες επιθυμητές προδιαγραφές (Pautasso, 2014). Πρόκειται, ουσιαστικά, για 
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αρχεία συγκεκριμένης μορφοποίησης (format) που περιγράφουν την πιο πρόσφατη 

κατάσταση ενός πόρου. Έτσι, η αναπαράσταση του πόρου « πελατολόγιο» μπορεί να είναι 

ένα αρχείο σε μορφή XML που περιέχει τα στοιχεία όλων των πελατών, όπως αυτά 

φαίνονται στη βάση δεδομένων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Μια εναλλακτική 

αναπαράσταση του ίδιου πόρου θα μπορούσε να αποτελεί ένα παρόμοιο αρχείο σε μορφή 

CSV.  

Κάθε πελάτης (client) που αιτείται μια αναπαράσταση ενός πόρου, αποστέλλει 

παράλληλα με το αίτημα για τον συγκεκριμένο πόρο και μια λίστα με τις επιθυμητές 

μορφοποιήσεις στις οποίες μπορεί να δεχθεί την αναπαράστασή του. Οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες μορφές αναπαραστάσεων είναι τα αρχεία HTML καθώς και τα αρχεία 

XML και JSON. Ειδικότερα η τελευταία αυτή μορφή αναπαράστασης έχει αποκτήσει, τα 

τελευταία χρόνια, μεγάλη δημοτικότητα. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής έχει την 

επιθυμητή πληροφορία και μπορεί να την επιστρέψει στην επιθυμητή μορφή, το αίτημα 

ολοκληρώνεται επιτυχώς. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο ο εξυπηρετητής να κατέχει τη 

συγκεκριμένη πληροφορία, όμως να μην είναι σε θέση να την επιστρέψει στη ζητούμενη 

από τον πελάτη αναπαράσταση, οπότε τον ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα μέσω του 

πρωτοκόλλου HTTP (Pautasso, 2014).  

Για κάθε resource, ο server αντιστοιχεί μια διεύθυνση Universal Resource 

Identifier (URI). Η πρόσβαση και η δυνατότητα επεξεργασίας ενός πόρου γίνεται μέσω 

των γνωστών HTTP μεθόδων (GET/PUT/POST/DELETE). Καθώς, λοιπόν, το μόνο 

στοιχείο που πρέπει να γνωρίζει κάποιος πελάτης, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε έναν 

πόρο, είναι το αντίστοιχο URI, στη REST αρχιτεκτονική εξαλείφεται η ανάγκη ύπαρξης 

ενός μητρώου UDDI, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση των SOAP-based 

ΥΙ. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί πως κάθε μήνυμα-αίτημα του πελάτη προς τον 

εξυπηρετητή, θα πρέπει να περιέχει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για τη λειτουργία 

που ο πελάτης επιθυμεί να εκτελεστεί, ενώ παράλληλα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

πληροφορίες και για τη μορφή αναπαράστασης που ο ίδιος μπορεί να δεχθεί καθώς και 

πληροφορίες για τη δυνατότητα αποθήκευσης της απάντησης σε μια προσωρινή μνήμη. 

Κάτι τέτοιο καθιστά το μήνυμα αυτοπεριγραφόμενο, δηλαδή ο εξυπηρετητής δε 

χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες (όπως για παράδειγμα στοιχεία για την τρέχουσα 
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κατάσταση του χρήστη) έτσι ώστε να εξυπηρετήσει το αίτημα (Pautasso, Wilde, & 

Alarcon, 2014). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αρχιτεκτονική REST ορίζει συγκεκριμένους 

περιορισμούς έτσι ώστε να μπορεί μια ΥΙ να θεωρηθεί τύπου REST (ή όπως αλλιώς 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία, να θεωρηθεί μια RESTful ΥΙ). Οι περιορισμοί αυτοί (πέντε 

υποχρεωτικοί και ένας προαιρετικός) είναι οι παρακάτω (Fielding, 2000): 

1) Client–server: Ένα βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει τα 

συστήματα που βασίζονται στη αρχιτεκτονική τύπου REST είναι ο διαχωρισμός των 

ευθυνών (separation of concerns).  Με τον ορισμό αυτό δηλώνεται πως συγκεκριμένα 

ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο από την πλευρά του πελάτη ή μόνο από την 

πλευρά του εξυπηρετητή. Ειδικότερα, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πελάτης θα 

πρέπει να είναι γνωστή μόνο σε αυτόν και ο εξυπηρετητής δε χρειάζεται να τη γνωρίζει. 

Από την άλλη πλευρά, ο εξυπηρετητής είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την αποθήκευση 

των δεδομένων και τη μορφοποίησή τους στη ζητούμενη μορφή αναπαράστασης.  

2) Uniform interface: Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει ο εξυπηρετητής καθώς και 

όλοι οι συμμετέχοντες που «καταναλώνουν» τις υπηρεσίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από κανόνες ομοιογένειας. Η διεπιφάνεια (interface) στην αρχιτεκτονική REST είναι 

προσβάσιμη από τις μεθόδους και τους τύπους δεδομένων που περιγράφει το πρωτόκολλο 

HTTP. 

3) Stateless: Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς που καθορίζει η REST 

αρχιτεκτονική είναι ο περιορισμός της μη-ύπαρξης κατάστασης στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή (stateless interactions). Πιο αναλυτικά, κάθε 

αίτημα ενός πελάτη θα πρέπει να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι 

επεξεργάσιμο από τον εξυπηρετητή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

κατάσταση που βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο πελάτης, καθώς ο εξυπηρετητής δεν 

είναι απαραίτητο ή επιθυμητό να αποθηκεύει ανάλογα στοιχεία. Το γεγονός πως οι ίδιοι 

οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνουν τον εξυπηρετητή για την κατάστασή τους σε κάθε 

τους μήνυμα διευκολύνει την ανάπτυξη κλιμακώσιμων (scalable) συστημάτων, ενώ 

παράλληλα μειώνει τον φόρτο για τον εξυπηρετητή.  
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4) Cacheable: Κάθε απάντηση ενός εξυπηρετητή δηλώνεται ρητά ως 

αποθηκεύσιμη στην προσωρινή μνήμη (cachable) του πελάτη ή ως μη αποθηκεύσιμη (non-

cachable). Έτσι, δεδομένα τα οποία δεν τροποποιούνται τακτικά μπορούν να 

αποθηκευτούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά ο 

φόρτος του δικτύου. Δεδομένα τα οποία, όμως, δέχονται διαρκείς τροποποιήσεις συνήθως 

χαρακτηρίζονται από τον εξυπηρετητή ως μη αποθηκεύσιμα στην προσωρινή μνήμη για 

την αποφυγή χρήσης μη ενημερωμένων δεδομένων από τον πελάτη. Ο περιορισμός αυτός 

έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση ενός κατανεμημένου συστήματος. 

5) Layered system: Ένα σύστημα βασισμένο στην αρχιτεκτονική τύπου REST, 

μπορεί να αποτελείται από πολλά ιεραρχικά επίπεδα, δίχως το ένα επίπεδο να είναι 

«ορατό» στα διπλανά του. Σε ένα τέτοιο σύστημα, γίνεται εισαγωγή του όρου 

“middleware”, δηλαδή ενός ενδιάμεσου κόμβου-εξυπηρετητή. Ένας πελάτης μπορεί να 

συνδεθεί είτε απευθείας στον εξυπηρετητή που παρέχει μια υπηρεσία, είτε σε κάποιο 

middleware δίχως να είναι σε θέση να το γνωρίζει. Αντίστοιχα, μια υπηρεσία δε χρειάζεται 

να γνωρίζει εάν ο πελάτης επικοινωνεί και με άλλες υπηρεσίες ή ακόμα και αν ο ίδιος 

προσφέρει τη λειτουργικότητά του σαν υπηρεσία σε άλλους πελάτες.  

6) Code on demand (προαιρετικό): Ο περιορισμός του κώδικα κατά απαίτηση 

(Code on demand) είναι ο μοναδικός προαιρετικός περιορισμός και αναφέρεται στη 

δυνατότητα που έχει ένας εξυπηρετητής να μεταφέρει ένα τμήμα εκτελέσιμου κώδικα 

στον πελάτη παράλληλα με μια ζητούμενη αναπαράσταση. Συνήθως, ο εκτελέσιμος 

κώδικας στηρίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου και μπορεί να είναι κάποιες επεκτάσεις 

φυλλομετρητών ή κάποιο τμήμα κώδικα μιας scripting γλώσσας, όπως είναι, για 

παράδειγμα, τα Java applets ή η Javascript. 

 1.5  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει έναν επαναστατικό τρόπο προβολής μιας επιχείρησης 

ενώ παράλληλα ανοίγει τους ορίζοντές της σε περισσότερες αγορές. Παρά το σύνολο των 

πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει σε μια επιχείρηση, η υιοθέτησή του συνδέεται 

στενά και με έναν αριθμό σημαντικών προκλήσεων. Ειδικότερα, η ανάγκη επικοινωνίας 

με ετερογενή, συχνά, συστήματα συνεργατών και προμηθευτών δημιουργεί την ανάγκη 

για χρήση μιας αρχιτεκτονικής που να βασίζεται σε χαλαρούς δεσμούς. Την ανάγκη αυτή 
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για διαλειτουργικότητα καλύπτει η χρήση της αρχιτεκτονικής SOA, η οποία στηρίζεται 

στην αξιοποίηση ΥΙ και παρέχει μια ευέλικτη και προσαρμοστική μέθοδο για την 

υποστήριξη συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους ΥΙ 

να δημοσιεύουν τις προσφερόμενες τους υπηρεσίες σε αποθετήρια ΥΙ αλλά και σε 

αιτούντες διαφόρων υπηρεσιών να πραγματοποιήσουν εύρεση και σύνδεση με τις 

υπηρεσίες αυτές. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 

μιας πληθώρας, εξωτερικών ως προς την επιχείρηση, ΥΙ για την ικανοποίηση των 

εξειδικευμένων της αναγκών, κάτι που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα 

και την αποδοτικότητά της. Τόσο οι ΥΙ τύπου SOAP όσο και οι ΥΙ τύπου REST μπορούν 

να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, αποτελώντας παράλληλα 

θεμέλιο λίθο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη διαρκή 

εναλλαγή του ταχύτατα εξελισσόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

Παρόλα αυτά, όπως θα γίνει φανερό στο επόμενο κεφάλαιο, οι πραγματικές 

δυνατότητες των ΥΙ αναδεικνύονται κατά τη σύνθεση τους σε υπηρεσίες προστιθέμενης 

αξίας, οι οποίες είναι σε θέση να βοηθήσουν επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες να 

αντιμετωπίσουν πιο περίπλοκα προβλήματα με κόστος σημαντικά χαμηλότερο συγκριτικά 

με αυτό που θα συνεπάγονταν η ανάπτυξη αντίστοιχων λύσεων λογισμικού από μηδενική 

βάση.  

 1.6  Συγκεκριμενοποίηση του σκοπού της έρευνας και κίνητρα για 

μελέτη 

Με βάση την παραπάνω περιγραφή των ΥΙ και των δυνατοτήτων που μπορούν να 

προσφέρουν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν,  ο σκοπός της παρούσας διατριβής διατυπώνεται 

ως εξής: 

 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών και πλαισίων για την επιλογή και σύνθεση ΥΙ, με έμφαση στις ΥΙ 

τύπου REST, που θα λαμβάνουν υπόψη προκαθορισμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά 

ποιότητας και θα αντιμετωπίζουν ένα πλήθος υπαρχόντων περιορισμών, με στόχο τη 

βέλτιστη δυνατή υποστήριξη συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 



30 

Ειδικότερα, υπάρχοντες περιορισμοί περιλαμβάνουν ζητήματα εξατομίκευσης των 

παραγόμενων συνθέσεων, ορθότητας των επιμέρους υπηρεσιών αλλά και της σύνθεσής 

τους αλλά και αποδοτικότητας σε σενάρια αυτοματοποιημένων συνθέσεων, ειδικότερα 

στα πλαίσια συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι περιορισμοί αυτοί αναδεικνύονται, 

άλλωστε, και μέσω της μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας που ακολουθεί στο κεφάλαιο 

3, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της σύνθεσης ΥΙ δίνονται στο 

κεφάλαιο 2. Η δομή της διατριβής παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στην επόμενη 

υποενότητα.  

 1.7  Δομή της διατριβής 

Η δομή της διατριβής είναι η ακόλουθη:  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής πραγματοποιείται μια εισαγωγή στα 

προβλήματα διαλειτουργικότητας και την ανάγκη ολοκλήρωσης που ωθεί το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν στην υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής βασισμένης σε υπηρεσίες (Service Oriented 

Architecture – SOA), ενώ παράλληλα εισάγεται η έννοια των ΥΙ, των πλεονεκτημάτων 

τους και των κυριότερων κατηγοριών τους.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται έμφαση στη σύνθεση ΥΙ και πραγματοποιείται μια 

αναλυτική περιγραφή των διάφορων μεθόδων σύνθεσης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που 

αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις στο 

συγκεκριμένο ζήτημα.  

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται τα αποτελέσματα διερεύνησης της εφαρμογής 

μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στον τομέα της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ. 

Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά σε πέντε διαδεδομένες μεθόδους, ενώ γίνεται και 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους σε ένα παράδειγμα σύνθεσης ΥΙ.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Διαδίκτυο των αντικειμένων και στην 

εφαρμογή της AHP στην ημι-αυτοματοποιημένη επιλογή ΥΙ τύπου REST.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μεθοδολογία αναπαράστασης των λειτουργικών και 

μη λειτουργικών χαρακτηριστικών ΥΙ μέσω του προτύπου RDF και αξιοποίησης της 
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τεχνολογίας των Ανοικτών Συνδεδεμένων Δεδομένων για την αυτοματοποιημένη επιλογή 

ΥΙ αλλά και τη δυναμική τροποποίηση συνθέσεων. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια προτεινόμενη προσέγγιση στην ανάπτυξη και 

σύνθεση σωστών εκ κατασκευής ΥΙ, με τη χρήση μοντελοποίησης και τεχνικών model 

checking.  

Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί της έρευνας και οι μελλοντικές 

ερευνητικές κατευθύνσεις στο συγκεκριμένο πεδίο. 
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 2 Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού 

Η χρήση των ΥΙ έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 

επικοινωνούν και συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες. Παράλληλα, 

διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στους εσωτερικούς μηχανισμούς της 

επιχείρησης και τις αντίστοιχες πλατφόρμες, ακόμη και αν αυτές χαρακτηρίζονται από ένα 

βαθμό ετερογένειας. 

Παρόλα αυτά, οι πραγματικές δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι ΥΙ 

γίνονται εύκολα φανερές κατά τη σύνθεση ΥΙ, δηλαδή την κατασκευή υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας που θα αποτελούνται από ένα πλήθος διαθέσιμων ΥΙ (Hoffmann & 

Weber, 2014). Καθώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις, με παρουσία στον ΠΙ, χρειάζονται πιο 

σύνθετες και τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες σε σχέση με το παρελθόν, είναι, πολλές 

φορές, δύσκολο να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη από μεμονωμένες ΥΙ. Ωστόσο, η 

διαδικασία της σύνθεσης υπηρεσιών επιτρέπει την αξιοποίηση των λειτουργιών πολλών 

μεμονωμένων ΥΙ με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομαλή διεκπεραίωση απαιτούμενων 

επιχειρηματικών ενεργειών (Vesyropoulos, Georgiadis, & Ilioudis, 2012). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μάλιστα, κάποιο συστατικό μέλος μιας σύνθεσης υπηρεσιών μπορεί να είναι 

μια άλλη σύνθεση υπηρεσιών μειωμένης πολυπλοκότητας. Έγινε ήδη αναφορά στο 

γεγονός πως σε κάθε συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου, απαιτείται επικοινωνία πολλών 

συστημάτων συνεργατών και είναι φανερή η ανάγκη για διαλειτουργικότητα. Έτσι, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων που θα πρέπει να αλληλοεπιδράσουν σε μια 

ολοκληρωμένη συναλλαγή είναι η υπηρεσία ψηφιακού καλαθιού, η τραπεζική υπηρεσία 

που θα διεκπεραιώσει την πληρωμή, η εταιρία που θα αναλάβει τη μεταφορά και 

παραλαβή των προϊόντων, κ.α.. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητος ο 

υπολογισμός και η πληρωμή ποσοστού επί των κερδών σε κάποια ιστοσελίδα συνεργάτη, 

η οποία φιλοξενούσε μια διαφήμιση της εταιρίας και από την οποία βρέθηκε ο πελάτης 

στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η απροβλημάτιστη ολοκλήρωση της 

συναλλαγής, κάτι που μπορεί να γίνει εφικτό μέσω της επιτυχούς σύνθεσής τους.  

Παρόλα αυτά, ο μεγάλος βαθμός υιοθέτησης των ΥΙ από τις επιχειρήσεις και τους 

τελικούς χρήστες, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός μεγάλου πλήθους διαθέσιμων ΥΙ. 

Έτσι, δεν είναι ασυνήθιστο για μια συγκεκριμένη λειτουργία να υπάρχουν πολλές 
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εκατοντάδες εναλλακτικές ΥΙ. Η πληθώρα διαθέσιμων υπηρεσιών μπορεί να καταστήσει 

δύσκολη την επιλογή της βέλτιστης ΥΙ για την ικανοποίηση μιας επιχειρηματικής ανάγκης 

(Moghaddam & Davis, 2014). Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη πολυπλοκότητα σε σενάρια 

σύνθεσης ΥΙ, καθώς για κάθε επιθυμητή λειτουργία της σύνθεσης θα πρέπει να γίνει 

επιλογή της κατάλληλης ΥΙ ανάμεσα στις διάφορες εναλλακτικές. Ένας παράγοντας που 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή ΥΙ με παρόμοια λειτουργικότητα είναι ο έλεγχος 

των μη-λειτουργικών χαρακτηριστικών των εναλλακτικών ΥΙ. Ως μη-λειτουργικά 

ορίζουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που δεν έχουν άμεση συσχέτιση με τις λειτουργίες 

που μπορεί να επιτελέσει η ΥΙ αλλά που μπορούν να διαφοροποιήσουν μια ΥΙ από μια 

άλλη. Ένα παράδειγμα τέτοιων στοιχείων είναι τα χαρακτηριστικά ποιότητας (Quality of 

Service – QoS).  

Αναλόγως με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, μπορεί να διαφοροποιηθεί ο τρόπος 

σύνθεσης των ΥΙ. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, περιγράφονται πολλές προσεγγίσεις 

σύνθεσης, οι οποίες διαφοροποιούνται στον βαθμό αυτοματοποίησης αλλά και στην 

ακολουθούμενη μεθοδολογία. Πριν από την ανάλυση αυτών των προσεγγίσεων, κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσίαση των εννοιών, των τεχνολογιών και των γλωσσών που 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις συνθέσεις ΥΙ. 

 2.1  Χορογραφία και ενορχήστρωση ΥΙ 

Με τον όρο «χορογραφία» (Choreography), αναφερόμαστε στη επικοινωνία των 

ενδιαφερόμενων μελών μιας σύνθεσης ΥΙ δίχως τη μεσολάβηση ενός κεντρικού ελεγκτή. 

Σε μια «χορογραφία» πραγματοποιείται ανταλλαγή δημόσιων μηνυμάτων για τη 

διαπραγμάτευση επιχειρηματικών αναγκών, με βάση ένα προ συμφωνηθέν πρωτόκολλο 

αλληλεπίδρασης. Η έννοια της «χορογραφίας» είναι προσανατολισμένη προς τους clients 

των ΥΙ, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα peer to peer μοντέλο, έχουν δηλαδή ίσα δικαιώματα. 

Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με τη δημόσια φύση των μηνυμάτων, κάθε μέλος της 

τελικής σύνθεσης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αλληλεπίδρασης 

των υπόλοιπων ΥΙ (Sheng et al., 2014). 

Με τον όρο «ενορχήστρωση», αναφερόμαστε στην ιδιωτική επικοινωνία ανάμεσα 

στις ΥΙ που αποτελούν μέρος μιας σύνθεσης, καθώς και στην επικοινωνία τους με τον 

συντονιστή της σύνθεσης. Η ενορχήστρωση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα 
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BPEL για την περιγραφή των ασύγχρονων αλληλεπιδράσεων και των επιχειρηματικών 

κανόνων που πρέπει να ικανοποιεί η σύνθεση (Peltz, 2003).   

 2.2  BPEL 

Η BPEL (Business Process Execution Language) είναι μια γλώσσα η οποία 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή των μηνυμάτων και των γενικότερων 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ ΥΙ σε σενάρια σύνθεσης (Fu, Bultan, & Su, 2004). Δίνει τη 

δυνατότητα αναπαράστασης των ζητούμενων επιχειρηματικών κανόνων και επιτρέπει την 

ενορχήστρωση των εμπλεκόμενων ΥΙ που μπορούν μέσω της σύνθεσής τους να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές (Pasley, 2005). Χαρακτηρίζεται ως γλώσσα ροής 

υψηλού επιπέδου και στηρίζεται στον τρόπο περιγραφής δεδομένων της XML.  

Η BPEL επιτρέπει τη δήλωση της σειράς εκτέλεσης των εμπλεκόμενων ΥΙ σε ένα 

σενάριο σύνθεσης ΥΙ, επιτρέποντας έτσι τη σύνθεση επιχειρηματικών λειτουργιών και τον 

συντονισμό τους. Καθίσταται ιδανική μέθοδος για την ενορχήστρωση υπηρεσιών σε 

περιβάλλοντα SOA, καθώς επιτρέπει ευελιξία στην περιγραφή σεναρίων μεγάλης 

κλίμακας και δυνατότητες άμεσης παραμετροποίησης ανάλογα με τις μεταβολές των 

εμπλεκόμενων ΥΙ και των παραμέτρων τους. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της 

BPEL αποτελεί και η δυνατότητα ανακαμψιμότητας που παρέχει, δηλαδή, το σύνολο των 

μηχανισμών διαχείρισης σφαλμάτων, με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της 

επιχειρηματικής συναλλαγής, εάν προκύψει ένα αναστρέψιμο σφάλμα σε ένα τμήμα της 

(Weerawarana et al., 2008). Κατά συνέπεια, αν μια είσοδος ενός χρήστη είναι μη 

αναμενόμενη, για παράδειγμα αν σε μια ηλεκτρονική παραγγελία ο χρήστης προσπαθήσει 

να καταβάλλει ένα ποσό χρησιμοποιώντας το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin ενώ ο πάροχος 

δεν το δέχεται ως αποδεκτό τρόπο πληρωμής, μπορεί να γίνει αλλαγή του τρόπου 

πληρωμής αντί να θεωρηθεί ως άκυρη η συνολική συναλλαγή.  

Η BPEL δίνει τη δυνατότητα ορισμού ενός συνόλου δραστηριοτήτων (activities) 

για την περιγραφή μιας επιχειρηματικής λειτουργίας. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να 

είναι βασικές ή δομημένες. Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη λήψη ενός 

μηνύματος (receive), την απάντηση σε αυτό (reply), την κλήση μιας ΥΙ (invoke), την 

ανάθεση τιμής σε μια μεταβλητή (assign), την αναμονή για κάποιο αποτέλεσμα (wait) και 

την έξοδο από τη συναλλαγή (exit). Αντίθετα, οι δομημένες δραστηριότητες αναφέρονται 
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σε προγραμματιστικές δομές όπως η δομή ακολουθίας (flow), επιλογής (if) και 

επανάληψης (while) και συνήθως εμπεριέχουν ένα σύνολο βασικών δομών στο εσωτερικό 

τους. 

 2.3  OWL-S 

Η OWL-S είναι μια οντολογία βασισμένη στη γλώσσα OWL που έχει αναπτυχθεί με 

σκοπό την περιγραφή σημασιολογικών χαρακτηριστικών ΥΙ (Farrag, Saleh, & Ali, 2013). 

Επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εύρεση και σύνδεση με ΥΙ καθώς και τη σύνθεση 

υπηρεσιών δίχως την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Ειδικότερα, καθιστά εφικτή την 

περιγραφή ΥΙ μέσω ενός συνόλου οντολογιών που είναι επεξεργάσιμες από τις μηχανές 

σύνθεσης ΥΙ, κάτι που επιτρέπει τον εντοπισμό υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε 

προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά όπως λειτουργικές και μη λειτουργικές ιδιότητες 

(Martin, 2005).  

Η οντολογία αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους στοιχείων. Αρχικά, το προφίλ 

υπηρεσίας (service profile) είναι υπεύθυνο για την περιγραφή της λειτουργικότητας της 

ΥΙ, δηλαδή των λειτουργιών που αυτή μπορεί να επιτελέσει. Μια τέτοια περιγραφή 

περιλαμβάνει το όνομα της υπηρεσίας και του παρόχου, το σύνολο των λειτουργιών της 

και τους πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν. Στη συνέχεια, το μοντέλο 

διεργασίας (process model) αναφέρει στοιχεία σχετικά με τη συνδεσιμότητα της ΥΙ, 

δηλαδή το σύνολο των interfaces, των εισόδων, των εξόδων καθώς και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων. Τέλος, το service grounding περιέχει στοιχεία σχετικά με τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, το είδος των επιτρεπτών μηνυμάτων και τους πιθανούς περιορισμούς στη 

μορφολογία των τελευταίων (Paulraj, Swamynathan, & Madhaiyan, 2012).  

 2.4  Προσεγγίσεις σύνθεσης με βάση τον βαθμό αυτοματοποίησης 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλές προσεγγίσεις για την επίλυση του προβλήματος της 

σύνθεσης ΥΙ έχουν προταθεί, κάτι που απεικονίζεται και στη σύγχρονη βιβλιογραφία 

(Lemos, Daniel, & Benatallah, 2016; Moghaddam & Davis, 2014; Sheng et al., 2014). Μια 

πρώτη διαφοροποίηση των εναλλακτικών μεθόδων είναι με βάση τον βαθμό 

αυτοματοποίησης των συνθέσεων. 
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 2.4.1 Χειροκίνητες Συνθέσεις (Manual Compositions) 

Η χειροκίνητη σύνθεση ΥΙ αποτελεί την πιο απλοποιημένη μέθοδο σύνθεσης υπηρεσιών, 

καθώς δεν περιλαμβάνει περίπλοκους μηχανισμούς επιλογής και αντικατάστασης 

υπηρεσιών. Αντιθέτως, ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει τις λειτουργικές ανάγκες που 

επιθυμεί από ένα σύνολο υπηρεσιών μαζί με ένα σύνολο από πιθανούς περιορισμούς και 

παραμέτρους. Στη συνέχεια, επιστρέφεται στον χρήστη μια λίστα με τις ΥΙ που 

ικανοποιούν τις προδιαγραφές του χρήστη, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο 

της κάθε υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ΥΙ που θα επιλέξει, τις εισόδους που θα λαμβάνουν 

οι ΥΙ και τις επιθυμητές εξόδους καθώς και τη σειρά εκτέλεσης τους.  

Όπως είναι κατανοητό, πρόκειται για μια μεθοδολογία η οποία απαιτεί αρκετό 

χρόνο και προσπάθεια από τον τελικό χρήστη. Ωστόσο αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για 

τη σύνθεση ΥΙ, καθώς επιτρέπει στον χρήστη τον έλεγχο όλων των παραμέτρων της 

σύνθεσης (Vesyropoulos et.al., 2012). Χρησιμοποιείται συχνά σε τομείς όπου δεν υπάρχει 

ανάγκη για συχνές αλλαγές στις εμπλεκόμενες ΥΙ.  

 2.4.2 Ημί-αυτοματοποιημένες συνθέσεις (Partially Automated Compositions) 

Σε σενάρια σύνθεσης ΥΙ μέσω ημι-αυτοματοποιημένων μεθόδων, ο τελικός χρήστης δίνει 

ως είσοδο τις λειτουργικές ανάγκες που θέλει να ικανοποιεί η τελική σύνθεση και 

λαμβάνει ένα σύνολο από ΥΙ που μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Πρέπει να σημειωθεί 

πως για την επιστροφή αυτής της λίστας γίνεται συχνά χρήση οντολογιών και 

σημασιολογικών κανόνων, κατανοητών και επεξεργάσιμων από μια υπηρεσία συντονιστή 

(Moghaddam & Davis, 2014). Σε αντίθεση με την περίπτωση της χειροκίνητης σύνθεσης, 

η υπηρεσία-συντονιστής αναλαμβάνει τη συσχέτιση των εισόδων και των εξόδων των 

εμπλεκόμενων ΥΙ, τη σειρά εκτέλεσής τους, όπως και άλλες παραμέτρους της σύνθεσης.  

Με τον τρόπο αυτό, ο τελικός χρήστης δε χρειάζεται να ερευνήσει σε βάθος τα 

χαρακτηριστικά των ΥΙ που θα συμμετέχουν στη σύνθεση, εκτός εάν υπάρξουν 

προβλήματα κατά τη σύνθεση. Τέτοια προβλήματα που θα απαιτούν την ενεργό 

συμμετοχή του χρήστη περιλαμβάνουν την περιορισμένη συμβατότητα ανάμεσα στις ΥΙ 

και την έλλειψη επιστρεφόμενων ΥΙ. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να 
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επανεισάγει τις απαιτήσεις του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιστραφεί ένα ευρύτερο σύνολο 

ΥΙ.  

 2.4.3 Αυτοματοποιημένες συνθέσεις (Automated Compositions) 

Η αυτοματοποιημένη σύνθεση ΥΙ βασίζεται στην ύπαρξη μιας προηγμένης μηχανής 

σύνθεσης η οποία μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία της εύρεσης ΥΙ, βάσει 

των αναγκών του χρήστη, καθώς και την επιλογή και σύνθεσή τους σε υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας. Πέρα από τις εισόδους του χρήστη, μια μηχανή σύνθεσης μπορεί να 

λαμβάνει υπόψη και δεδομένα από άλλες εισόδους, όπως ροές πληροφοριών από 

κοινωνικά δίκτυα, αξιολογήσεις ΥΙ από μητρώα καταχώρησης, κ.α. Η συγκεκριμένη 

κατηγορία σύνθεσης προσέλκυσε, από τα πρώτα χρόνια υιοθέτησης της αρχιτεκτονικής 

SOA, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ερευνητές, κάτι που οδήγησε σε πληθώρα 

εναλλακτικών προσεγγίσεων (Rao & Su, 2004).  

Συνήθως, οι μηχανές σύνθεσης βασίζονται σε αλγορίθμους, προερχόμενους από 

τον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης αλλά και σε σύνθετα σύνολα οντολογιών και 

σημασιολογικών περιγραφών (Syu, Ma, Kuo, & FanJiang, 2012). Αυτό είναι απαραίτητο, 

καθώς η μηχανή σύνθεσης θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί τις ανάγκες του χρήστη 

αλλά και να ενσωματώνει ένα αρχείο καταγραφών παλαιότερων προτιμήσεών του. Κάτι 

τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επιλογή των εναλλακτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν 

καλύτερα τις απαιτήσεις του χρήστη σε λειτουργικά αλλά και μη λειτουργικά 

χαρακτηριστικά και την ενσωμάτωσή τους στην παραγόμενη σύνθεση.   

 2.5  Προσεγγίσεις σύνθεσης με βάση την ακολουθούμενη μεθοδολογία 

Ένας ακόμη τρόπος διαφοροποίησης των εναλλακτικών προσεγγίσεων στην επιλογή και 

σύνθεση ΥΙ είναι με βάση την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Στην παρακάτω ενότητα 

παρουσιάζεται ένα σύνολο ανάλογων προσεγγίσεων. 

 2.5.1 Συνθέσεις μέσω μοντέλων (Model Based Compositions) 

Πολλές φορές, για τις ανάγκες περιγραφής των επιχειρηματικών κανόνων, των ροών 

ανταλλαγής μηνυμάτων και της συνολικής ενορχήστρωσης ΥΙ γίνεται χρήση μοντέλων. 

Έτσι, το πρώτο βήμα πριν την έναρξη της διαδικασίας σύνθεσης, είναι η πλήρης 
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περιγραφή της επιθυμητής της λειτουργικότητας της μέσω μοντελοποίησης. Ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ευκολία ανάπτυξης ενός μοντέλου, το οποίο στη 

συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ελλείψεων και προβλημάτων.  

Ένα ανάλογο μοντέλο μπορεί να αναπτυχθεί είτε σε μια γλώσσα μοντελοποίησης, 

όπως είναι η UML, είτε σε μια γλώσσα που περιλαμβάνει φορμαλισμούς, όπως είναι η 

CSP. Σε επόμενη ενότητα, θα περιγράψουμε την ανάπτυξη μοντέλων σύνθεσης μέσω του 

εργαλείου BIP που προσφέρει εκτός της μοντελοποίησης και δυνατότητες verification 

ιδιοτήτων αλλά και αυτοματοποιημένης παραγωγής κώδικα (code generation).  

 2.5.2 Δυναμικές συνθέσεις (Dynamic Compositions) 

Είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως για παράδειγμα στον 

τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το εξωτερικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης να 

αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ειδικότερα σε επιχειρήσεις που στηρίζουν τη 

λειτουργία τους σε συνθέσεις ΥΙ, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της δυναμικής 

σύνθεσης ή αναδιαμόρφωσης των συνθέσεων αυτών σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, ενώ μια 

σύνθεση ΥΙ μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες μιας επιχείρησης για μια δεδομένη στιγμή, 

συγκεκριμένοι παράγοντες ενδέχεται να την καταστήσουν, στη συνέχεια, ανεπαρκή ή 

ασύμφορη για την επιχείρηση. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η αλλαγή της 

τιμολογιακής πολιτικής μιας ΥΙ, η αλλαγή παραγόντων QoS μιας ΥΙ ή η εμφάνιση νέων 

υπηρεσιών με παρόμοια λειτουργικότητα, που είναι πιο ελκυστικές προς την επιχείρηση. 

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπροσαρμόσει τη 

σύνθεση ΥΙ με τρόπο ευέλικτο και δυναμικό (Vesyropoulos et.al., 2012).  

Μέσω της αντικατάστασης των μη αποδοτικών υπηρεσιών με άλλες που 

καλύπτουν πιο αποτελεσματικά τις λειτουργικές και μη λειτουργικές ανάγκες της 

επιχείρησης, εξασφαλίζεται η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στην 

παραγόμενη σύνθεση. Καθώς οι ανάγκες της επιχείρησης αναπροσαρμόζονται συνεχώς, 

ιδιαίτερα στα σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα που μεταβάλλονται με ραγδαίους 

ρυθμούς, οι δυναμικές συνθέσεις αποκτούν ιδιάζουσα σημασία. Για την εναλλαγή των 

εμπλεκόμενων ΥΙ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύνθεσης, είναι απαραίτητη η χρήση 

δυναμικών τμημάτων υπηρεσιών (dynamic service blocks) και η χρήση δυναμικών 

συνδέσμων, με τρόπο που διαφαίνεται στην εικόνα 2.1. 
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Εικόνα 2.1: Αξιοποίηση δυναμικών συνδέσμων για τη δημιουργία μιας σύνθετης ΥΙ 

Αναμφίβολα, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δυναμικές συνθέσεις 

συνεπάγεται και μεγαλύτερη ανάγκη για υπολογιστική δύναμη από την πλευρά της 

μηχανής σύνθεσης αλλά και τη δέσμευση περισσότερων πόρων του συστήματος. Αυτό 

συμβαίνει διότι απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων επιλογής και σύνθεσης σε 

πραγματικό χρόνο. 

 2.5.3 Συνθέσεις βασισμένες σε χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών (QoS-

Based Compositions) 

Με τον όρο ποιότητα υπηρεσιών (QoS) αναφερόμαστε σε χαρακτηριστικά που δεν 

αφορούν στο λειτουργικό τμήμα μιας υπηρεσίας αλλά που μπορούν να διαφοροποιήσουν 

μια υπηρεσία σε σύγκριση με μια εναλλακτική της με παρόμοια λειτουργικότητα 

(Papazoglou,  Traverso, Dustdar, & Leymann, 2008). Πιο συγκεκριμένα, αφορούν σε 

χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, το κόστος, τον χρόνο 

απόκρισης, κ.α., όπως αναλύεται στη συνέχεια. Η πληθώρα εναλλακτικών υπηρεσιών στις 

οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης στη σύγχρονη εποχή καθιστά αναγκαία τη 

μελέτη και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών, τα οποία, ανάλογα με τη 

βαρύτητα που λαμβάνουν από τον χρήστη, επηρεάζουν τελικά τη παραγόμενη σύνθεση, 



40 

έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις απαιτήσεις του 

(Kritikos, 2008). 

Χαρακτηριστικά QoS που λαμβάνονται συχνά υπόψη σε σενάρια επιχειρηματικών 

συνθέσεων μπορεί να είναι τα παρακάτω:  

1) Διαθεσιμότητα (Availability): η παράμετρος αυτή αναφέρεται στη 

διαθεσιμότητα μιας ΥΙ για χρήση σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Μια ΥΙ με χαμηλή 

διαθεσιμότητα μπορεί να είναι ανενεργή ή μη διαθέσιμη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Η διαθεσιμότητα εκφράζεται συνήθως ποσοστιαία ως ο λόγος του διαστήματος που μια 

ΥΙ είναι ενεργή ως προς τον χρόνο παρατήρησής της. 

2) Προσβασιμότητα (Accessibility): Αφορά στη δυνατότητα μιας ΥΙ να 

ανταποκριθεί επιτυχώς σε ένα αίτημα για τη λειτουργικότητά της. Εκφράζεται ποσοστιαία 

ως ο λόγος των επιτυχών ενεργοποιήσεων της υπηρεσίας ως προς το σύνολο των κλήσεων 

προς αυτή για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. 

3) Χρόνος απόκρισης (Response Time): Η συγκεκριμένη παράμετρος αναφέρεται 

στον χρόνο που απαιτεί μια ΥΙ έτσι ώστε να εξυπηρετήσει μια κλήση. Πιο συγκεκριμένα, 

αφορά στον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στην κλήση που δέχεται η υπηρεσία και στην 

ολοκλήρωση της αιτούμενης διεργασίας. Ένας χαμηλός χρόνος απόκρισης είναι ένα 

ιδιαίτερα επιθυμητό χαρακτηριστικό σε μια ΥΙ, καθώς σε σενάρια επιχειρηματικών 

συνθέσεων που περιλαμβάνουν μια πληθώρα υπηρεσιών που αλληλεπιδρούν, μια 

σημαντική καθυστέρηση σε μια υπηρεσία μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την 

αποδοτικότητα του συνολικού συστήματος. 

4) Ακεραιότητα (Integrity): Οι ΥΙ θα πρέπει να τηρούν την ορθότητα των 

εμπλεκόμενων αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, δηλαδή ενός 

συνόλου λειτουργιών που εκτελούνται με σειριακό τρόπο. Για να θεωρηθεί μια συναλλαγή 

επιτυχής, θα πρέπει να εκτελεστούν ορθά όλες οι επιμέρους δραστηριότητες. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναίρεση των 

αποτελεσμάτων όλων των επιμέρους λειτουργιών που είχαν εκτελεστεί μέχρι το σημείο 

που παρουσιάστηκε σφάλμα. 
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 5) Αξιοπιστία (Reliability): Αναφέρεται στη δυνατότητα μιας ΥΙ να επιτελεί τις 

αιτούμενες ενέργειες εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού περιθωρίου. Η παράμετρος 

αυτή παρουσιάζει την ποιότητα και τη σταθερότητα μιας υπηρεσίας σε βάθος χρόνου, 

καθώς για τον υπολογισμό της συχνά γίνεται μέτρηση των σφαλμάτων που 

παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ενός μήνα ή ενός έτους.  

6) Κλιμακωσιμότητα (Scalability): Η έννοια αυτή αφορά τη δυνατότητα αύξησης 

των υπολογιστικών πόρων του εξυπηρετητή έτσι ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός 

μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων αιτημάτων ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα, μια ΥΙ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να υποστηρίζει την αποδοτική εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών 

και συναλλαγών παράλληλα. 

7) Κόστος (Cost): Η συγκεκριμένη παράμετρος μπορεί να αναφέρεται είτε στο 

χρηματικό κόστος που συνεπάγεται η χρήση μιας ΥΙ, είτε στο κόστος σε διαθέσιμους 

πόρους, όπως είναι για παράδειγμα το εύρος δικτύου (bandwidth), η υπολογιστική ισχύς 

και ο χώρος αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο.    

8) Απόδοση (Performance): Ως απόδοση μιας ΥΙ ορίζεται η ικανότητα παράλληλης 

διακίνησης (throughput) μεγάλου αριθμού πληροφοριών και η έλλειψη καθυστέρησης 

(latency) κατά τη μεταφορά τους. Ειδικότερα, η δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 

πληθώρας αιτημάτων και ο χαμηλός χρόνος ανάμεσα στη λήψη ενός αιτήματος από έναν 

client και στην εξυπηρέτησή του, θεωρούνται στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια αποδοτική 

ΥΙ. 

9) Αξιολογήσεις και βαθμολογίες χρηστών (Ratings): Με την ευρεία αποδοχή του 

Web 2.0 και των τεχνολογιών που προσφέρει, οι αξιολογήσεις χρηστών αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι πολλών πλατφόρμων. Σύγχρονα αποθετήρια ΥΙ αξιοποιούν αυτού 

του είδους τις αξιολογήσεις για να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει, καθώς και για να μεταφέρουν 

τις εμπειρίες προηγούμενων χρηστών. Σε σενάρια αυτοματοποιημένων συνθέσεων είναι, 

επίσης, εφικτή η χρήση ενός web crawler για τη συλλογή πληροφοριών και αξιολογήσεων 

από κοινωνικά δίκτυα και η επεξεργασία αυτών από τη μηχανή σύνθεσης.  

10) Ασφάλεια (Security): Η παράμετρος της ασφάλειας αφορά στη χρήση 

πρωτοκόλλων αλλά και τεχνικών που θα εξασφαλίζουν στοιχεία όπως αυτό της 
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εμπιστευσιμότητας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη μιας συναλλαγής, μέσω της 

αυθεντικοποίησής τους και της κρυπτογράφησης των ανταλλασσόμενων πληροφοριών. 

Επιπρόσθετα, πολλές ΥΙ μπορεί να ενσωματώνουν μεθόδους για την εξασφάλιση της 

ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων. Οι ΥΙ τύπου WS-* υιοθετούν συχνά τη χρήση 

του πρωτοκόλλου WS-Security, το οποίο έχει αναπτυχθεί για την προστασία των 

συναλλαγών. Αντίθετα, οι ΥΙ που ακολουθούν τα πρότυπα της REST αρχιτεκτονικής 

στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο πρωτόκολλο SSL, το οποίο εξασφαλίζει την 

κρυπτογράφηση πληροφοριών που διακινούνται μέσω του HTTP πρωτοκόλλου. 

 2.5.4 Συνθέσεις οδηγούμενες από επιχειρηματικούς κανόνες (Business oriented 

compositions) 

Κατά τη διάρκεια μιας σύνθεσης υπηρεσιών, υπάρχει το ενδεχόμενο τα λειτουργικά και 

μη λειτουργικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να έρχονται σε αντίθεση 

και να καθιστούν έτσι τη σύνθεση προβληματική. Κατά συνέπεια, ενώ οι μεμονωμένες 

υπηρεσίες μπορεί να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του χρήστη, ενδέχεται η 

απροβλημάτιστη σύνθεσή τους να μην είναι εφικτή. Και ενώ στοιχεία ασυμβατότητας 

όπως αυτά ανάμεσα στα χαρακτηριστικά QoS των υποψήφιων υπηρεσιών μπορούν να 

είναι διαχειρίσιμα από μια μηχανή αναζήτησης, δε συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση 

των αιτούμενων επιχειρηματικών κανόνων. 

Μια θεωρητική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος σε 

σενάρια επιχειρηματικών συνθέσεων είναι η διαχείριση του επιχειρηματικού επιπέδου από 

τον χρήστη και του επιπέδου συστήματος από τη μηχανή αναζήτησης, όπου ως επίπεδο 

συστήματος εκλαμβάνονται τα μη-λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας. Η 

υλοποίηση του παραπάνω διαχωρισμού αποτελεί μια πρόκληση που έχει απασχολήσει την 

ερευνητική κοινότητα (Papazoglou et al., 2008). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της 

παραπάνω μεθόδου θα μπορούσε να είναι η εξασφάλιση της ικανοποίησης 

επιχειρηματικών κανόνων, καθώς αυτή θα απαιτούσε την ενεργό συμμετοχή και 

παρακολούθηση της σύνθεσης από τον τελικό χρήστη. Παράλληλα, ο τελευταίος θα ήταν 

απαλλαγμένος από την ανάγκη εμπλοκής στο επίπεδο συστήματος, καθώς τις 

λεπτομέρειες σχετικά με την εναρμόνιση των μη λειτουργικών χαρακτηριστικών των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των πιθανών προβλημάτων ασυμβατότητας θα τις 

αναλάμβανε η μηχανή σύνθεσης. Ταυτόχρονα ένα τέτοιο σύστημα θα παρείχε ευελιξία 
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στις συνθέσεις ΥΙ, καθώς αυτές θα μπορούσαν να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις 

επιχειρηματικές απαιτήσεις του χρήστη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης (Vesyropoulos et.al., 

2012).  

Η υλοποίηση της παραπάνω προσέγγισης, η οποία ενσωματώνει θετικά στοιχεία 

από όλες τις προαναφερθείσες μεθόδους, απαιτεί την ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθμων και 

αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την ερευνητική κοινότητα. 

 2.6  Σύνθεση και σύγκλιση RESTful ΥΙ 

Ενώ οι ΥΙ στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ενορχήστρωση, τη χορογραφία και τα 

προαναφερθέντα πρωτόκολλα για τη σύνθεση υπηρεσιών, οι υπηρεσίες τύπου REST 

στηρίζονται στην τεχνολογία των Web 2.0 mashups. Τα mashups είναι εφαρμογές Ιστού 

που συγκεντρώνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και τα παρουσιάζουν με 

ενοποιημένο τρόπο. Στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα λεγόμενα application programming 

interfaces (APIs) δηλαδή σε διεπαφές που προσφέρονται από διάφορες υπηρεσίες. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως εκτός από τη χρήση των mashups έχουν 

προταθεί στη βιβλιογραφία και εναλλακτικές μέθοδοι για τη σύνθεση υπηρεσιών τύπου 

REST, τόσο με τη χρήση της BPEL (Pautasso, 2009) όσο και με τη χρήση της γλώσσας 

περιγραφής REST υπηρεσιών WADL (Garriga, Mateos, Flores, Cechich, & Zunino, 

2016). Παρόλα αυτά, η τεχνολογία των mashups συγκεντρώνει μέχρι και σήμερα το 

μεγαλύτερο ερευνητικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον.  

Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται νέα είδη 

συγκλίσεων υπηρεσιών. Τα ανερχόμενα αυτά είδη συγκλίσεων βασίζονται στη χρήση 

έξυπνων συσκευών και στη δυνατότητα που παρέχουν αυτές να προσφέρουν τη 

λειτουργικότητά τους ως ΥΙ μέσω RESTful κλήσεων. Πιο αναλυτικά, δίκτυα συσκευών 

με ενσωματωμένους αισθητήρες (embedded devices), μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ 

τους αλλά και με εξωτερικούς κόμβους και να παρέχουν πληροφορίες και δεδομένα 

περιβαντολλογικών και άλλων μετρήσεων σε μια σύγκλιση υπηρεσιών. Καθώς το 

«Διαδίκτυο των αντικειμένων», στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο, 

αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, οι συγκλίσεις «φυσικών» υπηρεσιών, αλλά 

και οι συγκλίσεις που συνδυάζουν τις παραδοσιακές («virtual») με τις «φυσικές» 

υπηρεσίες θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι του Παγκοσμίου Ιστού. 
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Παρότι η κατασκευή συγκλίσεων υπηρεσιών είναι λιγότερο απαιτητική εργασία, 

σε σύγκριση με τη σύνθεση υπηρεσιών, αυτό το είδος ενοποίησης πηγών έχει 

χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστον, σε μικρής κλίμακας εφαρμογές και λύσεις που 

στοχεύουν σε απλούς χρήστες και όχι σε επιχειρήσεις. Ενώ το πλήθος των διαθέσιμων 

υπηρεσιών και πηγών που βρίσκονται διαθέσιμες στο διαδίκτυο και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συγκλίσεων προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, οι περισσότερες επιχειρήσεις φαίνονται διστακτικές ως προς την αξιοποίησή 

τους. Ένας σημαντικός λόγος αφορά στην έλλειψη εργαλείων για την ανάπτυξη 

εφαρμογών σε υψηλό επίπεδο βασισμένη σε επιχειρηματικές απαιτήσεις αλλά και 

απαιτήσεις σε επίπεδο ΥΙ. Κάποια νέα είδη συγκλίσεων που έχουν πρόσφατα αποκτήσει 

δημοτικότητα και μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό προς την ευρύτερη 

υιοθέτηση των επιχειρηματικών συγκλίσεων ΥΙ είναι τα παρακάτω: 

i) Επιχειρηματικές συγκλίσεις (Enterprise mashups): Οι επιχειρηματικές 

συγκλίσεις αποτελούνται από ΥΙ με επιχειρηματική λογική σε συνδυασμό με δεδομένα 

που αντλούνται από διάφορες πηγές (Pahlke, Beck, & Wolf, 2010), μέσω της χρήσης 

ανοιχτών APIs (Ruhi & Choi, 2013). Επιπρόσθετα, αυτού του είδους οι συγκλίσεις 

επιτρέπουν τη διαρκή ανανέωση και επικαιροποίηση της προβαλλόμενης πληροφορίας, 

καθώς είναι σε θέση να ανιχνεύουν εισερχόμενα γεγονότα (events). Έτσι, για παράδειγμα, 

η αλλαγή μιας συγκεκριμένης τιμής σε ένα resource, όπως η αλλαγή της τιμής ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος, μπορεί να ενεργοποιήσει κάποια υπηρεσία, γεγονός που στη 

συνέχεια οδηγεί στην ανανέωση των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον τελικό 

χρήστη από τη σύγκλιση. Η συγκεκριμένη κατηγορία συγκλίσεων παρέχει ένα σημαντικό 

βήμα προς τη διαλειτουργικότητα ετερογενών συστημάτων επιχειρήσεων, μια 

αναγκαιότητα που τονίζεται από τους Zacharewicz et al. (2016). 

ii) Φυσικές – εικονικές συγκλίσεις (Physical-Virtual mashups): Η τεχνολογία του 

Internet of Things, καθώς και των προεκτάσεών του, όπως είναι το Web of Things, παρέχει 

τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ειδών συγκλίσεων. Αυτές θα μπορούν να συνδυάσουν 

στοιχεία τόσο από «εικονικές» ΥΙ (virtual services), δηλαδή από τις υπάρχουσες ΥΙ που 

είναι σήμερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο όσο και από ΥΙ που παρέχουν πρόσβαση στη 

λειτουργικότητα «έξυπνων» συσκευών, γνωστές και ως «φυσικές ΥΙ» (physical services) 

(Vesyropoulos & Georgiadis, 2013). Ειδικότερα, οι συγκλίσεις αυτού του τύπου αφορούν 

συνήθως στον συνδυασμό χαρτών (π.χ. Google Maps, Bing Maps), υπηρεσιών εικόνων 
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(π.χ. Flickr, Google Photos), επιχειρηματικών υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών που 

παρέχονται από αντικείμενα του φυσικού κόσμου που περιλαμβάνουν ενσωματωμένους 

αισθητήρες (π.χ. embedded devices). Οι «φυσικές» ΥΙ επιτρέπουν την αλληλεπίδραση 

τόσο με τελικούς χρήστες όσο και μεταξύ συσκευών, μέσω κλήσεων HTTP που παρέχουν 

πρόσβαση στη λειτουργικότητα των «έξυπνων» συσκευών. Μια σύγκλιση αυτής της 

κατηγορίας θα μπορούσε να αφορά σε έναν χάρτη στον οποίο θα ενσωματώνονται 

πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα φωτισμού και υγρασίας ανά περιοχή μιας πόλης, όπως 

αυτές λαμβάνονται από ειδικούς αισθητήρες. Αξίζει να αναφερθεί πως μπορούν να 

δημιουργηθούν και συγκλίσεις που να περιλαμβάνουν αποκλειστικά «φυσικές» ΥΙ και οι 

οποίες ονομάζονται Physical-Physical Mashups. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και μηνύματα, δίχως την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, 

μέσω της μηχανή-προς-μηχανή αλληλεπίδρασης (machine-to-machine interaction). Μια 

τέτοια σύγκλιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυτόματη επικοινωνία μεταξύ των 

συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού και υγρασίας σε ένα «έξυπνο σπίτι», 

όπου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θα ενεργοποιούνται τα κατάλληλα συστήματα. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο ένοικος θα μπορεί να παρακολουθεί αυτή την επικοινωνία, αλλά 

και να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση στη φορητή του 

συσκευή, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να επέμβει σε περίπτωση που το επιθυμεί. 

iii) Συγκλίσεις επιχειρηματικής λογικής (Business Intelligence Mashups): Οι 

συγκεκριμένες συγκλίσεις αφορούν σε διαδικτυακές εφαρμογές ή ιστοσελίδες που 

συνδυάζουν ένα σύνολο εσωτερικών υπηρεσιών και δεδομένων μιας επιχείρησης με μια 

πληθώρα εξωτερικών, ως προς αυτήν, υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, σε αυτή την κατηγορία 

συγκλίσεων δίνεται έμφαση στη χρήση μηχανισμών που μπορούν να συλλέξουν 

πληροφορίες από κοινωνικά δίκτυα και να παρέχουν, με αυτόν τον τρόπο, 

ανατροφοδότηση στην επιχείρηση σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες ΥΙ. Τέλος, 

χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα συνεχούς αναπροσαρμογής, μέσω της δυναμικής 

εναλλαγής των εμπλεκόμενων ΥΙ, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες που προκύπτουν από πιθανές αλλαγές του 

εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (Vesyropoulos & Georgiadis, 2013). 
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 2.7  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αρχιτεκτονική SOA επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση επιχειρηματικών αναγκών. Μια ιδιαίτερα σημαντική 

δυνατότητα που προσφέρει η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική πηγάζει από τη σύνθεση ΥΙ, 

δηλαδή τη διαδικασία κατασκευής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που θα αποτελούνται 

από ένα πλήθος ΥΙ. Μέσω αυτής της διαδικασίας, είναι εφικτή η αξιοποίηση των 

λειτουργιών ενός συνόλου ΥΙ με τρόπο που να εξασφαλίζει τη διεκπεραίωση των αναγκών 

της επιχείρησης με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

Παρόλα αυτά, λόγω της μεγάλης απήχησης που λαμβάνουν σήμερα οι ΥΙ, 

παρατηρείται η ύπαρξη πληθώρας υπηρεσιών με παρόμοια λειτουργικότητα. Με άλλα 

λόγια, για κάθε πιθανή λειτουργία που επιθυμεί μια επιχείρηση, υπάρχει ένα μεγάλο 

σύνολο διαθέσιμων ΥΙ που μπορεί να την επιτελέσει. Το γεγονός αυτό καθιστά, πολλές 

φορές, δύσκολη την επιλογή της κατάλληλης ΥΙ για ενσωμάτωση σε μια σύνθεση. Για τον 

λόγο αυτό, συχνά εξετάζονται τα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων 

εναλλακτικών, όπως είναι, για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά QoS. Στο παρόν κεφάλαιο 

και παρουσιάστηκαν οι μοντέρνες προσεγγίσεις για την επίλυση του προβλήματος της 

επιλογής και σύνθεσης υπηρεσιών, μέσω της αξιοποίησης των μη λειτουργικών 

χαρακτηριστικών των εναλλακτικών ΥΙ.  
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 3 Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

 3.1  Προσεγγίσεις επιλογής και σύνθεσης ΥΙ 

Το πρόβλημα της σύνθεσης ΥΙ έχει απασχολήσει έντονα την ερευνητική και επιστημονική 

κοινότητα. Αυτό απεικονίζεται από το πλήθος των ερευνητικών προτάσεων σχετικών με 

την αντιμετώπισή του (Moghaddam & Davis, 2014; Sheng et al., 2014). Παράλληλα, 

διαφαίνονται πολλές προσπάθειες ταξινόμησης των ειδών της σύνθεσης ΥΙ, όπως με βάση 

το βαθμό αυτοματοποίησης ή τον βαθμό έμφασης σε ποιοτικά χαρακτηριστικά κ.α., καθώς 

και των προκλήσεων που εγείρονται σε κάθε τύπο σύνθεσης (Garriga, Flores, Cechich, & 

Zunino, 2015; Papazoglou et al., 2008).  

Πολλές προτάσεις στηρίζονται στην ανάπτυξη αλγορίθμων που περιορίζουν τα 

επιστρεφόμενα αποτελέσματα μιας αναζήτησης ΥΙ και σε αλγορίθμους κατάταξης των 

διαθέσιμων ΥΙ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι οικείες μεθοδολογίες στηρίζονται 

στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ποιότητας (QoS) των διαθέσιμων ΥΙ.  Στην 

έρευνά τους, οι Alrifai, Skoutas, και Risse (2010) παρουσιάζουν μια μεθοδολογία 

φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων μέσω του skyline operator. Με τον τρόπο αυτό, είναι 

δυνατή η βελτίωση της ταχύτητας επεξεργασίας των επιστρεφόμενων ΥΙ από τη μηχανή 

σύνθεσης καθώς μειώνεται το πλήθος εναλλακτικών υπηρεσιών. Η μέθοδος αυτή αν και 

προσφέρει υποσχόμενα αποτελέσματα, αποτελεί μια καλή πρακτική συνήθως 

συνδυαστικά με άλλες μεθόδους. Μια τέτοια συνδυαστική προσέγγιση προτείνεται από 

τους Wang, Sun, Zou, και Yang (2013), όπου οι τελεστές skyline χρησιμοποιούνται για το 

φιλτράρισμα των εναλλακτικών ΥΙ με παρόμοια λειτουργικότητα ενώ μια παραλλαγή του 

PSO αλγορίθμου επιστρέφει τη βέλτιστη σύνθεση.  

Στην εξέταση των χαρακτηριστικών QoS των εναλλακτικών ΥΙ εστιάζουν και οι 

El Hadad, Manouvrier, και Rukoz (2010), δίνοντας,παράλληλα, βαρύτητα και σε ιδιότητες 

συναλλαγών, όπως η δυνατότητα αντιστάθμισης των αρνητικών τιμών ενός κριτηρίου μιας 

εναλλακτικής με κάποιο άλλο. Ανάλογα με το επίπεδο αυστηρότητας των συναλλαγών, 

είναι δυνατή η παράβλεψη μιας τέτοιας αρνητικής τιμής σε κάποια ΥΙ ή όχι. Οι Alrifai, 

Risse, και Nejdl (2012) αξιοποιούν μια μέθοδο μικτού ακέραιου προγραμματισμού (mixed 

integer programming), για τη μετατροπή global περιορισμών QoS (δηλαδή ανώτατων και 

κατώτατων περιορισμών που θέτει ο χρήστης) σε ένα σύνολο τοπικών περιορισμών, που 
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η ικανοποίησή τους οδηγεί και στην ικανοποίηση των πρώτων. Στη συνέχεια, μέσω του 

ελέγχου των τοπικών περιορισμών, η μεθοδολογία επιτρέπει την επιλογή των βέλτιστων 

εναλλακτικών ΥΙ. Οι Ardagna και Pernici (2007), εφαρμόζουν μια μεθοδολογία 

γραμμικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με τη χρήση τοπικών περιορισμών. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση παρέχει αποτελέσματα με μεγάλο βαθμό ακρίβειας. Παρόλα 

αυτά, η χρήση γραμμικού προγραμματισμού επιβαρύνει τη δυνατότητα κλιμάκωσης της 

μεθόδου. Για τον λόγο αυτό, δεν αποτελεί κατάλληλη μέθοδο για σενάρια σύνθεσης 

υπηρεσιών όπου υπάρχει διαθέσιμο ένα μεγάλο πλήθος εναλλακτικών ΥΙ αλλά και 

επιθυμητών κριτηρίων. 

Οι παραπάνω μέθοδοι στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητας καθώς και στην ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για 

την ολοκλήρωση της σύνθεσης. Υπολείπονται, ωστόσο, σε επίπεδο εξατομίκευσης των 

παραγόμενων συνθέσεων σε σχέση με άλλες μεθόδους, όπως είναι οι μέθοδοι 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, τις οποίες θα αναλύσουμε εκτενώς στη συνέχεια. 

Οι μέθοδοι αυτοί, αν και απαιτούν περισσότερες εισόδους από τους χρήστες, επιτρέπουν 

την αξιολόγηση εναλλακτικών υπηρεσιών με τρόπο που ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

ανάγκες τους, καθώς επιτρέπουν τη βαθμολόγηση και σύγκριση εναλλακτικών μέσω 

πολλαπλών κριτηρίων και μέσω της ρύθμισης του ποσοστού σημαντικότητας του κάθε 

κριτηρίου (βάρος). Τα θετικά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν οι 

συγκεκριμένες μέθοδοι σε σενάρια επιλογής και σύνθεσης, διαφαίνονται και στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Οι Khondoker, Mueller, και Bayarou (2013) εφαρμόζουν μια 

προσαρμοσμένη μέθοδο, βασισμένη στην AHP, για τη βέλτιστη επιλογή και σύνθεση 

υπηρεσιών επικοινωνίας σύμφωνα με χαρακτηριστικά QoS. Αν και εστιάζουν την 

αναζήτηση υπηρεσιών σε σενάρια αρχιτεκτονικής δικτύων, η μεθοδολογία που 

παρουσιάζουν μπορεί να εφαρμοστεί σε πληθώρα πεδίων. Οι Tran, Tsuji, και Masuda 

(2009) παρουσιάζουν ένα σύνολο οντολογιών που περιγράφουν ποιοτικά χαρακτηριστικά 

ΥΙ τύπου SOAP, καθώς και μια μεθοδολογία βασισμένη στην AHP για την κατάταξη των 

διαθέσιμων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η εύρεση της βέλτιστης 

υπηρεσίας που θα μπορούσε να προστεθεί σε μια σύνθεση. Παρόλα αυτά, περιορίζονται 

μόνο σε SOAP ΥΙ και δε λαμβάνουν υπόψη χαρακτηριστικά ποιότητας για RESTful ΥΙ. 

Οι Karim, Ding, και Chi (2011), εφαρμόζουν τη μέθοδο PROMETHEE για τη δημιουργία 

συνθέσεων ΥΙ με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα από τον χρήστη κριτήρια και 

χαρακτηριστικά. Τέλος, οι Büyüközkan και Çifçi (2012), χρησιμοποιούν την Fuzzy AHP 



49 

για τον έλεγχο εναλλακτικών ΥΙ σε σενάρια που υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές 

των κριτηρίων.  

Παράλληλα, ένα ποσοστό ερευνητών προτείνει μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες 

στηρίζονται σε οντολογίες και που μέσω σημασιολογικών κανόνων, επεξεργάσιμων από 

τη μηχανή σύνθεσης, αναζητούν και επιλέγουν την ΥΙ που να ανταποκρίνεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις υπάρχουσες απαιτήσεις. Οι Han, Lee, και Crespi (2014) 

προτείνουν μια σειρά βημάτων για την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού, μέσω της 

σύνθεσης ΥΙ. Ειδικότερα, παρουσιάζουν μια μεθοδολογία αξιοποίησης ενός γράφου 

οντολογιών αλλά και ενός συνόλου περιγραφών σημασιολογικών κανόνων μέσω της 

γλώσσας OWL. Οι Hatzi et al. (2012) παρουσιάζουν μια μεθοδολογία στην οποία γίνεται 

χρήση περιγραφών των χαρακτηριστικών ΥΙ μέσω της OWL-S, μιας επέκτασης της 

γλώσσας OWL κατάλληλης για την αναπαράσταση σημασιολογιών για ΥΙ. Μέσω της 

μετατροπής των αναπαραστάσεων αυτών προκειμένου να αναπαριστούν ένα πρόβλημα 

σχεδιασμού (planning problem), η μεθοδολογία επιτρέπει την αυτοματοποιημένη σύνθεση 

ΥΙ. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια πλατφόρμα αξιοποίησης αυτής της 

μεθοδολογίας που διευκολύνει την εφαρμογή της (Hatzi, Vrakas, Bassiliades, 

Anagnostopoulos, & Vlahavas 2013). Στην έρευνα τους, οι Shin, Lee, και Ishikawa (2014) 

προτείνουν τη χρήση γράφων για τη βελτίωση των συνθέσεων ΥΙ, μέσω της 

σημασιολογικής περιγραφής των λειτουργικών χαρακτηριστικών διαφόρων ΥΙ. 

Περιγράφουν τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων που δέχονται οι ΥΙ ως 

εισόδους και αυτών που παράγουν ως εξόδους μέσω AND/OR γράφων, επιτρέποντας, 

έτσι, τη σύνθεση των υπηρεσιών μέσω σημασιολογικών κανόνων. Μια αντίστοιχη τεχνική 

προτείνεται και στα πλαίσια της έρευνας των Rodriguez-Mier, Mucientes, και Lama 

(2015), όπου περιγράφεται μια υβριδική προσέγγιση που περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

γράφων με σημασιολογικές περιγραφές των εναλλακτικών ΥΙ αλλά και τους συνεχείς 

μετασχηματισμούς του. Μέσω αυτής της μεθόδου, είναι εφικτή η ικανοποίηση τοπικών 

αλλά και global περιορισμών QoS, αλλά και η παραγωγή μιας σύνθεσης με τις ελάχιστες 

δυνατές εμπλεκόμενες ΥΙ.    

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα τεχνικών επιλογής και 

σύνθεσης ΥΙ μέσω της αξιοποίησης της υπολογιστικής νοημοσύνης (computational 

intelligence), δηλαδή της δυνατότητας υπολογιστικών συστημάτων να εκπαιδεύονται στην 

εκπλήρωση μιας διεργασίας μέσω παρακολούθησης (Jatoth, Gangadharan, & Buyya, 
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2015). Ο όρος αυτός είναι στενά συνδεδεμένος και με τον όρο μηχανική μάθηση (machine 

learning). Ειδικότερα, πολλοί ερευνητές εστιάζουν στη χρήση ευριστικών αλγορίθμων για 

την εύρεση των κατάλληλων συνθέσεων ανάμεσα σε ένα πλήθος εναλλακτικών (do Prado, 

Nakamura, Estrella, Santana, & Santana, 2013). Οι Li, Zheng, Chen, Song, και Chen 

(2014) προτείνουν έναν αλγόριθμο τριών σταδίων, ο οποίος είναι σε θέση να φιλτράρει 

παρόχους και υπηρεσίες που δε διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας, να 

μειώσει τον χώρο αναζήτησης και μέσω ευριστικών μεθόδων να επιλέξει την καλύτερη 

σύνθεση ΥΙ. Οι Moustafa και Zhang (2013)  προτείνουν δύο ευριστικούς αλγορίθμους που 

επιτρέπουν την επιλογή των βέλτιστων υπηρεσιών, ακόμη και σε σενάρια όπου δεν 

υπάρχει πρότερη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ποιότητας των εναλλακτικών ΥΙ, 

ούτε προτιμήσεις χρηστών. Τέλος, οι Berbner, Spahn, Repp, Heckmann, και Steinmetz 

(2006) πραγματοποιούν εφαρμογή ενός ευριστικού αλγορίθμου για τον εντοπισμό της 

βέλτιστης σύνθεσης, στοχεύοντας, παράλληλα, στην ελάχιστη δυνατή κατανάλωση των 

διαθέσιμων πόρων, μια μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί ιδανικά σε συσκευές με 

περιορισμένες δυνατότητες.   

Πέρα όμως από τους ευριστικούς αλγορίθμους, ιδιάζουσα σημασία στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο κατέχουν και οι μετα-ευριστικοί αλγόριθμοι, καθώς πολλοί 

ερευνητές τους αξιοποιούν για να επιλύσουν το πρόβλημα της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μετα-ευριστικού αλγορίθμου αποτελεί ο PSO αλγόριθμος, ο 

οποίος έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, καθώς και ο αλγόριθμος Ant Colony Optimization 

(Jatoth et al., 2015). Οι Liao, Liu, Zhu, και Wang (2014) προτείνουν και αξιοποιούν μια 

παραλλαγή του αλγορίθμου PSO που στηρίζεται στη μετατροπή τοπολογιών της σύνθεσης 

και της εύρεσης τοπικών βέλτιστων τιμών, μέσω της χρήσης πολλαπλών sub-swarms, 

έναντι ενός swarm που χρησιμοποιεί η αρχική μέθοδος. Οι Zhao et al. (2012) συνδυάζουν 

τη μέθοδο PSO με μια στρατηγική Local Best First, που δίνει προτεραιότητα στις 

συνθέσεις με τις καλύτερες τιμές σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή στη σύνθεση με το καλύτερο 

local fitness). Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται σημαντικά ο χρόνος εκτέλεσης της PSO 

μεθόδου.  Τέλος, μια κατηγορία μετα-ευριστικών αλγορίθμων αποτελούν οι γενετικοί 

αλγόριθμοι, οι οποίοι επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος 

επιλογής και σύνθεσης ΥΙ. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Canfora, Di Penta, Esposito, 

και Villani (2005), γίνεται εφαρμογή ανάλογων μεθόδων, για την ανάπτυξη της βέλτιστης 

υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας, βάσει χαρακτηριστικών ποιότητας. 
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 3.2  Προσεγγίσεις σύγκλισης ΥΙ στα πλαίσια του WoT 

Η εφαρμογή των ιδεών του WoT μπορεί να προσφέρει έναν επαναστατικό νέο τρόπο 

αλληλεπίδρασης με καθημερινές συσκευές του πραγματικού κόσμου. Επιπρόσθετα, 

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας μηχανής-προς-μηχανή, 

με στόχο την παροχή ενός συνόλου αυτοματοποιημένων λύσεων σε τελικούς χρήστες και 

επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, η παροχή πρόσβασης στη λειτουργικότητα συσκευών με τη 

μορφή ΥΙ, ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό που προσφέρει το WoT, και κατά επέκταση η 

πληθώρα νέων ΥΙ που θα μπορούν να βρίσκονται διαθέσιμες στο διαδίκτυο, κλιμακώνει 

τη δυσκολία των διαδικασιών εύρεσης, επιλογής και σύνθεσης υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, 

η ενοποίηση ενός συνόλου «φυσικών» και «εικονικών» ΥΙ, με τη μορφή σύγκλισης, στην 

οποία θα διατηρούνται οι ιδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αποτελεί μια πρόκληση 

για τους ερευνητές.   

Στην έρευνα των Guinard, Trifa, και Wilde (2010a), παρουσιάζεται μια 

λεπτομερής περιγραφή του τρόπου που το WoT και οι συγκλίσεις ΥΙ μπορούν να 

διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία ενός «έξυπνου» σπιτιού. Ειδικότερα, παρουσιάζουν 

ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο ένα σύνολο ηλεκτρονικών συσκευών συμμετέχει σε μια 

σύγκλιση που παρέχει στον τελικό χρήστη πληροφορίες για τις ενεργειακές ανάγκες κάθε 

συσκευής. Ταυτόχρονα, του επιτρέπει να βελτιστοποιήσει την κατανάλωσή τους και να 

προβεί σε διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που αντιληφθεί πως κάποια συσκευή δεν 

είναι αποδοτική. Παράλληλα, το συγκεκριμένο πλαίσιο περιγράφει την μηχανή-προς-

μηχανή επικοινωνία μεταξύ των συσκευών ενός έξυπνου σπιτιού, όπου για παράδειγμα 

μπορεί να υπάρξει αυτοματοποιημένη συνεργασία του συστήματος κλιματισμού και του 

συστήματος ρύθμισης των επιπέδων υγρασίας. 

Οι Akribopoulos, Chatzigiannakis, Koninis, και Theodoridis (2010), 

παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ «έξυπνων» 

συσκευών και την πρόσβαση στη λειτουργικότητά τους, δίχως την ανάγκη ύπαρξη 

κάποιας «έξυπνης πύλης» (Smart Gateway), δηλαδή μιας ενδιάμεσης συσκευής που να 

μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες με ένα μεγάλο εύρος ετερογενών συσκευών μέσω 

διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση διότι εγείρει την 

ανάγκη υιοθέτησης μιας κοινά αποδεκτής μεθόδου επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, όμως, σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον, το σύνολο των διαθέσιμων ΥΙ μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, κάτι 
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που καθιστά αναγκαία τη χρήση ενός αλγορίθμου κατάταξης των εναλλακτικών, όπως 

είναι για παράδειγμα μια μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Μέσω της χρήσης 

ενός ανάλογου αλγορίθμου, είναι εφικτή η δημιουργία μιας «φυσικής-εικονικής» 

σύγκλισης που θα επιτρέπει στον τελικό χρήστη την καλύτερη παρακολούθηση των 

επικοινωνιών και των ανταλλαγών δεδομένων και την ευκολότερη πρόσβαση στη 

λειτουργικότητα των επιμέρους συσκευών. Αντίθετα, οι Li, Qin, Han, Wang, και Sun 

(2011) στηρίζουν την προσέγγισή τους στην ύπαρξη μιας «έξυπνης πύλης» για τον 

χειρισμό των απαιτήσεων συστημάτων που χρησιμοποιούν «φυσικές» και «εικονικές» ΥΙ. 

Αξιοποιώντας κατάλληλες  RESTful κλήσεις, παρουσιάζουν μια μεθοδολογία που 

επιτρέπει την ανταλλαγή αιτημάτων μέσω του πρωτοκόλλου HTTP και την 

παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας των επιμέρους «έξυπνων» συσκευών και 

φυσικών αντικειμένων, μέσω κατάλληλων συγκλίσεων. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση στον χειρισμό φυσικών αντικειμένων και «έξυπνων» 

συσκευών παρουσιάζεται από τους Duquennoy, Grimaud, και Vandewalle (2009a, 2009b). 

Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, την επίτευξη συνδέσεων και τη μεταφορά μηνυμάτων 

αναλαμβάνουν ενσωματωμένοι εξυπηρετητές (embedded Web servers). Αυτοί οι μικρού 

μεγέθους εξυπηρετητές παρέχουν λύσεις με μικρή κατανάλωση ενέργειας, κάτι που τους 

καθιστά ιδανικούς για τη διασύνδεση αντικειμένων, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την 

εύκολη σύγκλιση των λειτουργιών των συνδεδεμένων αντικειμένων. Στη μελέτη του 

Stirbu (2008) προτείνεται μια μεθοδολογία για την ενσωμάτωση συσκευών σε δίκτυα, 

μέσω της υιοθέτησης των κλήσεων REST ως μέσου ανταλλαγής μηνυμάτων. Αυτή η 

προσέγγιση συμβαδίζει με την ιδέα του WoT, καθώς οι REST ΥΙ χρησιμοποιούν το κοινά 

αποδεκτό πρότυπο HTTP, κάτι που μπορεί να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα 

ετερογενών συσκευών. Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζονται από μικρότερη πολυπλοκότητα σε 

σχέση με τις ΥΙ τύπου SOAP και διευκολύνουν την επεκτασιμότητα στο πλήθος των 

συσκευών ενός δικτύου και των προσφερόμενων λειτουργιών. Τέλος, οι ΥΙ τύπου REST 

επιτρέπουν την ανάπτυξη συνθέσεων προστιθέμενης αξίας με τη μορφή συγκλίσεων. 

Με στόχο τη βέλτιστη επιλογή και σύγκλιση «φυσικών» και «εικονικών» 

συσκευών, οι Guinard, Trifa, Karnouskos, Spiess, και Savio (2010) παρουσιάζουν ένα 

σύνολο απαιτήσεων που θα πρέπει να ικανοποιούνται και περιλαμβάνουν την επίτευξη 

του ελάχιστου δυνατού κόστους σε πόρους από τη χρήση της υπηρεσίας και της ελάχιστης 

απαιτούμενης προσπάθειας για την ενεργοποίησή της, καθώς και την υποστήριξη 
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δυναμικής αναζήτησης ΥΙ. Παράλληλα, οι Guinard, Trifa, και Wilde (2010b), επιχειρούν 

την ανάπτυξη φορμαλιστικών περιγραφών των παραμέτρων σχεδίασης συστημάτων που 

αξιοποιούν τις ιδέες του WoT και παρουσιάζουν μια σειρά βημάτων για την ανάπτυξη 

αντίστοιχων εφαρμογών βασισμένων στην αρχιτεκτονική REST.  

Οι Ostermaier, Römer, Mattern, Fahrmair, και Kellerer (2010) υπογραμμίζουν τις 

δυνατότητες εφαρμογής γνωστών προτύπων του διαδικτύου για την διάθεση υπηρεσιών 

και δεδομένων μέσω αισθητήρων και αντικειμένων του φυσικού κόσμου. Ειδικότερα, 

παρουσιάζουν το εργαλείο Dyser, μια μηχανή εύρεσης «έξυπνων» συσκευών σε 

πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλων ερωτημάτων. Οι Mayer και Guinard (2011) 

εστιάζουν στη χρήση σημασιολογικών κανόνων για την εύρεση αντικειμένων που 

παρέχουν τη λειτουργικότητά τους μέσω ΥΙ σε πραγματικό χρόνο. Παρουσιάζουν ένα 

εργαλείο, το DiscoWoT, το οποίο επιτρέπει την αλλαγή των μεθόδων εύρεσης πόρων και 

αναπαραστάσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι Zhong et al. (2013) προτείνουν μια επέκταση 

του WoT, το λεγόμενο Wisdom Web of Things, όπου σημαντικό τμήμα των δεδομένων 

που ανταλλάσσονται αφορούν σε πληροφορίες που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα, 

για παράδειγμα ως ανατροφοδότηση σχετικά με την ποιότητα κάποιων προσφερόμενων 

«φυσικών» ΥΙ. Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να αποτελέσουν τμήματα μιας ευρύτερης 

προσέγγισης για τη σύγκλιση ΥΙ, καθώς διευκολύνουν το σημαντικό τμήμα της εύρεσης 

εναλλακτικών υπηρεσιών.  

Στα πλαίσια της έρευνάς τους, οι Yang, Zhang, και Mu (2013), ανέπτυξαν ένα πλαίσιο 

υποστήριξης συγκλίσεων, βάσει των προσφερόμενων χαρακτηριστικών QoS των 

εναλλακτικών ΥΙ. Η προσέγγισή τους στηρίζεται στη χρήση ενός μετα-ευριστικού 

αλγορίθμου σε συνδυασμό με τη μέθοδο skyline για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των 

εναλλακτικών ΥΙ που επιστρέφονται. Παρότι η μεθοδολογία παρουσιάζει σημαντικά 

οφέλη στην αποδοτικότητα, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη εξατομικευμένων συγκλίσεων 

στον ίδιο βαθμό που αυτό συμβαίνει σε προσεγγίσεις που στηρίζονται στη χρήση μεθόδων 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, όπως αυτή που θα παρουσιαστεί σε επόμενη 

ενότητα.  

Οι Hristoskova, Volckaert, και De Turck (2013) παρουσιάζουν την πλατφόρμα WTE+  για 

την αυτοματοποιημένη ανάπτυξη συγκλίσεων, μέσω της επεξεργασίας των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών των εναλλακτικών ΥΙ αλλά και των τιμών τους σε πλήθος 
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χαρακτηριστικών QoS. Το πλαίσιο εστιάζει στην αυτοματοποιημένη ανάπτυξη 

επιχειρηματικών συγκλίσεων, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ευκολότερη παρακολούθηση 

της αλληλεπίδρασης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ελαχιστοποιεί την ανάγκη 

ανθρώπινης παρέμβασης για τις ανάγκες της σύγκλισης ενώ βασίζεται σε αλγορίθμους 

σχεδιασμού ενεργειών.  

Προσεγγίσεις που εστιάζουν περισσότερο στους τελικούς χρήστες, και όχι σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία που παρουσιάζεται στη 

μελέτη των Bouguettaya et al. (2010), όπου με τη χρήση μιας προτεινόμενης πλατφόρμας 

είναι εφικτή η σύγκλιση υπηρεσιών, ακόμη και από χρήστες με ελάχιστη 

προγραμματιστική εμπειρία, κάτι που διευκολύνει σημαντικά τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. Παρά τα υποσχόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου, οι 

δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης των παραγόμενων συγκλίσεων είναι 

περιορισμένες. Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται και από τους Rümpel, Tietz,  Wagner, 

και Meißner (2013), οι οποίοι με τη χρήση μετα-μοντέλων συγκλίσεων στοχεύουν στον 

σχεδιασμό μιας μεθοδολογίας για τη διευκόλυνση ανάπτυξης ανάλογων υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας, ειδικότερα από την πλευρά χρηστών που δεν κατέχουν 

προχωρημένες γνώσεις προγραμματισμού. Τέλος, οι Xu, Song, και Luo (2009) τονίζουν 

την ανάγκη ανάπτυξης πλατφόρμων για την υποστήριξη συγκλίσεων βάσει ποιοτικών 

χαρακτηριστικών.  

 3.3  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Στο παρών κεφάλαιο, και μέσα από τη μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, 

υπογραμμίσθηκε το ευρύ ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για το πρόβλημα της 

επιλογής και σύνθεσης ΥΙ, αλλά και για ζητήματα συγκλίσεων ΥΙ που θα περιλαμβάνουν 

«φυσικές» ΥΙ. Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν οι κυριότερες κατευθύνσεις που 

ακολουθούνται από τους ερευνητές στην προσπάθεια ανάπτυξης βέλτιστων μεθόδων προς 

αυτές τις κατευθύνσεις. Η ανάλυση άλλων ερευνητικών προσπαθειών, αναδεικνύει την 

ανάγκη περαιτέρω μελέτης μεθόδων, όπως είναι αυτές της πολυκριτήριας ανάλυσης 

αποφάσεων, με στόχο την ανάπτυξη πλαισίων που θα υποστηρίζουν την εξατομικευμένη 

επιλογή και σύνθεση ΥΙ λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο λειτουργικών και μη 

λειτουργικών κριτηρίων που θα θεσπίζει ο χρήστης στην αρχή της διαδικασίας. Μια τέτοια 

διερεύνηση ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 
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 4 Μερικώς αυτοματοποιημένη σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού 

βασιζόμενη σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, με χρήση μεθόδων 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων 

Αξιοποιώντας μεθόδους της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, είναι δυνατή η 

διευκόλυνση της μερικώς αυτοματοποιημένης σύνθεσης ΥΙ.  Πιο συγκεκριμένα, οι 

μέθοδοι αυτές παρέχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένων συνθέσεων με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η τρέχουσα ενότητα πραγματεύεται την περιγραφή πέντε 

δημοφιλών μεθόδων και την εφαρμογή τους στα πλαίσια επιλογής και σύνθεσης 

υπηρεσιών, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση και σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται η δυνατότητα εφαρμογής τους στο 

συγκεκριμένο πεδίο, αλλά και τα πλαίσια στα οποία η κάθε μέθοδος είναι καταλληλότερη.  

 4.1  AHP  

Η μέθοδος Analytical Hierarchy Process (AHP), η οποία θεωρείται ως μια από τις πιο 

αξιόπιστες μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Vaidya & Kumar, 2006), 

αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε το 1977 (Saaty, 1977). Έχει εφαρμοσθεί σε μια πληθώρα 

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως στην οικονομία, στην τραπεζική, στον τομέα 

της ενέργειας  αλλά και σε αυτόν της διαχείρισης πόρων (Akalin, Turhan, & Sahin, 2016; 

Akalin, Turhan, & Sahin, 2013; Agarski et al., 2013). Η απήχηση της συγκεκριμένης 

μεθόδου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη σε μια ευρεία γκάμα πεδίων, γεγονός που οδήγησε στη 

δημιουργία πολλών παραλλαγών στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως είναι για παράδειγμα η 

Analytic Network Process (Saaty, 2005) και η Fuzzy AHP, η οποία μπορεί να δώσει 

αποτελέσματα ακόμα και σε περιπτώσεις ύπαρξης αβεβαιότητας στις εισόδους 

(Kahraman, Cebeci, & Ruan, 2004). Η μέθοδος AHP περιγράφεται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια παρακάτω: 

Μετά τον ορισμό των χαρακτηριστικών ποιότητας (QoS) που μας ενδιαφέρουν, θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί ο δισδιάστατος πίνακας συγκρίσεων από τον χρήστη. Σε αυτό το 

βήμα, ο τελικός χρήστης εισάγει κατά ζεύγη συγκρίσεις για όλα τα κριτήρια. Οι συγκρίσεις 

αυτές φανερώνουν την προτίμηση του χρήστη για τη σημαντικότητα κάθε κριτηρίου σε 

σχέση με τα υπόλοιπα. Ακολουθεί η μετατροπή των κατά ζεύγη συγκρίσεων στους 
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αντίστοιχους δεκαδικούς αριθμούς και ο υπολογισμός του τετραγώνου του πίνακα.  Στη 

συνέχεια, θεωρώντας πως ο πίνακας ονομάζεται Smn, εφαρμόζουμε τον ακόλουθο τύπο 

που επιστέφει το άθροισμα κάθε σειράς: 

𝑆𝑢𝑚𝑚 = ∑ 𝑆𝑚𝑛

k

𝑛=1

 

όπου k είναι το πλήθος των στηλών. Με βάση το παραπάνω άθροισμα υπολογίζεται ο 

eigenvector με χρήση του παρακάτω τύπου: 

𝐸𝑉𝑚 =
𝑆𝑈𝑀𝑚

∑ 𝑆𝑈𝑀m
k
1

 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται, έχοντας ως είσοδο τον νέο αυτό 

πίνακα, μέχρις ότου να μην παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στους παραγόμενους 

πίνακες eigenvectors, από δύο διαδοχικές εκτελέσεις της διαδικασίας.  

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει τη δημιουργία τετραγωνικών πινάκων 

συγκρίσεων, όπου για κάθε κριτήριο οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις βαθμολογούνται 

ανά ζεύγη με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο eigenvector 

για κάθε πίνακα κριτηρίων (έστω CEV), ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως. Τελικά, ο πίνακας που αποτελείται από την κατάταξη των εναλλακτικών, 

έστω AR[m], υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο, όπου για κάθε σειρά i=1,2…m : 

𝐴𝑅[𝑖] = ∑(𝐶𝐸𝑉𝑛[i] ∗ 𝐸𝑉[𝑛]

k

𝑛=1

) 

όπου AR[1] είναι η ΥΙ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, σε συνάρτηση με τις ανάγκες 

σε ποιοτικά χαρακτηριστικά (QoS).  

 4.2  PROMETHEE 

Οι πρώτες μέθοδοι PROMETHEE (Preference Ranking Organisation MeTHod for 

Enrichment Evaluations) από την ευρύτερη υπάρχουσα «οικογένεια μεθόδων», και πιο 

συγκεκριμένα οι μέθοδοι PROMETHEE I και PROMETHEE II, προτάθηκαν αρχικά το 
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1985 και 1986 αντίστοιχα, και στόχευαν στην παροχή εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 

προβλημάτων απόφασης (Brans & Vincke, 1985; Brans, Vincke, & Mareschal, 1986). 

Μέχρι το 1994 εμφανίστηκαν και άλλες μέθοδοι της οικογένειας PROMETHEE, με 

τελευταία την έκδοση VI, η οποία προσπαθεί να εξομοιώσει τη συμπεριφορά του 

ανθρώπινου εγκεφάλου για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων (Brans & Mareschal, 

2005).  

Η οικογένεια μεθόδων PROMETHEE έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία σε ένα μεγάλο 

εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως είναι η επιχειρησιακή έρευνα, η διαχείριση 

ενεργειακών πόρων και η αστική οργάνωση. Πολύ συχνή, επίσης, είναι η χρήση της 

PROMETHEE σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων 

(Macharis, Springael, De Brucker, & Verbeke, 2004). Για τις ανάγκες της διδακτορικής 

διατριβής, πραγματοποιήθηκε μελέτη στις μεθόδους PROMETHEE I και II, και πιο 

συγκεκριμένα στις δυνατότητες εφαρμογής τους στο πεδίο της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ, 

βάσει χαρακτηριστικών QoS. Η εφαρμογή της PROMETHEE ξεκινά με τον υπολογισμό 

του πίνακα των αξιολογήσεων, ο οποίος αποτελείται από τις εναλλακτικές και τις 

βαθμολογήσεις τους σε σχέση με τα προκαθορισμένα κριτήρια.  

Στην περίπτωση επιλογής ΥΙ, μέσω της αξιολόγησης των μη-λειτουργικών 

χαρακτηριστικών τους, οι εναλλακτικές είναι οι διάφορες επιστρεφόμενες ΥΙ, ενώ τα 

χαρακτηριστικά QoS αποτελούν τα κριτήρια. Εκτός από τη βαθμολόγηση των 

εναλλακτικών και των κριτηρίων, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να εισάγει το ποσοστό 

σημαντικότητας κάθε κριτηρίου, δηλαδή το βάρος που δίνει σε κάθε κριτήριο. Τα βάρη 

είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των τιμών τριών παραμέτρων: preference, 

indifference και incomparability που αντιστοιχούν στα όρια προτίμησης, αδιαφορίας και 

μη-συγκρισιμότητας, αντίστοιχα. Το όριο προτίμησης αποτελεί τη μικρότερη απόκλιση η 

οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική για να παράγει μια πλήρη προτίμηση. Το όριο 

αδιαφορίας αντιστοιχεί στη μέγιστη απόκλιση η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως αμελητέα 

από τον χρήστη.  

Για κάθε ζεύγος εναλλακτικών ΥΙ (WSa, WSb) μια υπηρεσία προτιμάται, λοιπόν, 

από τον χρήστη έναντι μιας δεύτερης, αν έχει ίσες ή μεγαλύτερες τιμές από εκείνη για 

κάθε κριτήριο. Σε περίπτωση που και οι δύο υπηρεσίες υπερισχύουν σε ορισμένα κριτήρια, 

δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών. Για την 

http://www.lamsade.dauphine.fr/mcda/biblio/Author/BRANS-JP.html
http://www.lamsade.dauphine.fr/mcda/biblio/Author/MARESCHAL-B.html
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επίλυση τέτοιων ζητημάτων μη-συγκρισιμότητας, η μέθοδος PROMETHEE ζητά από τον 

χρήστη την εισαγωγή του ορίου της τιμής indifference καθώς και τη μικρότερη αποδεκτή 

απόκλιση. Βάσει των κατά ζεύγη συγκρίσεων, υπολογίζονται οι προτιμήσεις Pj ανάμεσα 

σε ένα ζεύγος εναλλακτικών για ένα συγκεκριμένο κριτήριο. 

Το άθροισμα των προτιμήσεων Pj όλων τον κριτηρίων πολλαπλασιαζόμενα με τα 

αντίστοιχα τους βάρη παράγουν τον συνολικό βαθμό προτίμησης ανάμεσα σε δύο 

υπηρεσίες. Συγκρίνοντας κάθε ΥΙ με τις υπόλοιπες (n-1) εναλλακτικές, υπολογίζονται οι 

θετικές και οι αρνητικές ροές φ+ και φ- σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους.: 

𝜑+(𝑊𝑆) =
1

𝑛 − 1
∑ 𝜋(𝑊𝑆, 𝑥)

𝑥∈𝐴

 

𝜑−(𝑊𝑆) =
1

𝑛 − 1
∑ 𝜋(𝑥,𝑊𝑆)

𝑥∈𝐴

 

Μετά τον υπολογισμό των ροών, εμφανίζεται η πιο σημαντική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις μεθόδους PROMETHEE I και PROMETHEE II. Η πρώτη μέθοδος 

χρησιμοποιεί αυτές τις ροές για τον υπολογισμό μιας μερικής κατάταξης, ενώ η δεύτερη 

για την παραγωγή μιας πλήρης κατάταξης (WSa𝑃𝐼𝐼WSb), βάσει της διαφοράς των δύο 

ροών. Μια υψηλότερη τιμή 𝜑(WS) αντιστοιχεί σε μια καλύτερη εναλλακτική. 

             

{  
WSa𝑃𝐼WSb       𝑖𝑓𝑓     𝜑(WSa) > 𝜑(WSb) 

WSa𝐼𝐼WSb       𝑖𝑓𝑓     𝜑(WSa) = 𝜑(WSb)
         

       

  

Στη μέθοδο PROMETHEE II, όλες οι εναλλακτικές συγκρίνονται μεταξύ τους και 

δεν υπάρχουν ασυνέπειες (inconsistencies).  

𝑊𝑆 

 

𝑄𝑜𝑆1(∙) 𝑄𝑜𝑆2(∙) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑗(∙) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑘(∙) 

𝑊𝑆1 𝑄𝑜𝑆1(𝑊𝑆1) 𝑄𝑜𝑆2(𝑊𝑆1) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑗(𝑊𝑆1) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑘(𝑊𝑆1) 

𝑊𝑆2 𝑄𝑜𝑆1(𝑊𝑆2) 𝑄𝑜𝑆2(𝑊𝑆2) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑗(𝑊𝑆2) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑘(𝑊𝑆2) 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ 
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𝑊𝑆𝑖 𝑄𝑜𝑆1(𝑊𝑆𝑖) 𝑄𝑜𝑆2(𝑊𝑆𝑖) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑗(𝑊𝑆𝑖) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑘(𝑊𝑆𝑖) 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ 

𝑊𝑆𝑛 𝑄𝑜𝑆1(𝑊𝑆𝑛) 𝑄𝑜𝑆2(𝑊𝑆𝑛) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑗(𝑊𝑆𝑛) ⋯ 𝑄𝑜𝑆𝑘(𝑊𝑆𝑛) 

Πίνακας 4.1: Πίνακας αξιολογήσεων για την επιλογή ΥΙ βάσει ποιοτικών κριτηρίων 

 4.3  MACBETH 

Μια από τις πιο πρόσφατες μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων είναι η 

μέθοδος MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique), που προτάθηκε από τους Bana e Costa και Vansnick το 1994 (Bana e Costa 

& Vansnick, 1994). Μια σημαντική διαφορά αυτής της μεθόδου είναι πως απαιτεί μόνο 

ποιοτικές συγκρίσεις.  Η διαδικασία απόφασης στηρίζεται στο επίπεδο της σχετικής 

ελκυστικότητας των εναλλακτικών, βάσει της διαφοράς στην τιμή τους (Bana e Costa & 

Chagas, 2004).  

Η μέθοδος MACBETH έχει εφαρμοσθεί σε ένα σχετικά μεγάλο πλήθος πεδίων και 

θεωρείται ως μια εναλλακτική της AHP, διατηρώντας κάποια από τα πλεονεκτήματά της 

και βελτιώνοντας παράλληλα κάποια από τα χαρακτηριστικά της. Ταυτόχρονα, σύμφωνα 

με τις ποιοτικές αξιολογήσεις των κριτηρίων, η μέθοδος επιτρέπει την ανάπτυξη 

συναρτήσεων τιμών (Sánchez & Bana e Costa, 2009). Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά 

η μεθοδολογία και οι αρχές τις μεθόδου έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί στο πεδίο της 

σύνθεσης ΥΙ βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών.  

Για ένα δεδομένο σύνολο εναλλακτικών Α, ο χρήστης πρέπει να ορίσει μια 

κατάταξη των εναλλακτικών απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχετική 

ελκυστικότητα της κάθε εναλλακτικής ως προς την άλλη, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να 

δώσει πληροφορίες για τα βάρη των κριτηρίων (Bana e Costa, De Corte, & Vansnick, 

2005). Ανάλογα με τις απαντήσεις του χρήστη στις ερωτήσεις αυτές, γίνεται ο 

υπολογισμός των δυαδικών σχέσεων μεταξύ των εναλλακτικών ως εξής: 

 P = {(WSa,WSb) ∈ Α × A: η εναλλακτική υπηρεσία WSa είναι περισσότερο 

ελκυστική από την υπηρεσία WSb} 
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I = {(WSa,WSb) ∈ Α × A: η εναλλακτική υπηρεσία WSa δεν είναι περισσότερο 

ελκυστική από την υπηρεσία WSb, ταυτόχρονα όμως η υπηρεσία WSb δεν είναι 

περισσότερο ελκυστική από την WSa, δηλαδή WSa= WSb} 

?= {(WSa,WSb) ∈ Α × A: οι δύο ΥΙ δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες σε συνάρτηση 

με τον βαθμό ελκυστικότητας τους} 

Επιπρόσθετα, δημιουργούνται σημασιολογικές κατηγορίες που αναπαριστούν τη 

διαφορά στην ελκυστικότητα ανάμεσα στις εναλλακτικές ΥΙ. Για τις κατηγορίες 𝑑1, 𝑑2, 

𝑑3, …, 𝑑𝑄 ( Q ∈ ℕ\{0,1} ), αν  i < j, η διαφορά στην ελκυστικότητα 𝑑𝑖, είναι μικρότερη 

από την αντίστοιχη διαφορά 𝑑𝑗. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας για κάθε κριτήριο, 

όλα τα ζεύγη {(WSa,WSb) ∈ A × A | WSaPWSb} κατατάσσονται σε μια σημασιολογική 

κατηγορία από το 𝑑1 ως το 𝑑𝑄, όπου η κατηγορία 𝑑1, σηματοδοτεί μια πολύ μικρή διαφορά 

στην ελκυστικότητα ανάμεσα στις ΥΙ WSa και WSb, ενώ η κατηγορία 𝑑𝑄 σηματοδοτεί 

μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις υπηρεσίες.  

Καθώς η ύπαρξη αμφιβολίας από τον τελικό χρήστη είναι ένα πολύ συχνό 

φαινόμενο σε σενάρια λήψης απόφασης, η μέθοδος MACBETH επιτρέπει την επιλογή 

μιας ευρύτερης σημασιολογικής κατηγορίας, για παράδειγμα την επιλογή του συνόλου 𝑑1 

∩𝑑2∩𝑑3 ως κατηγορία, αλλά και τη δυνατότητα αποφυγής επιλογής κατηγορίας.  

Η επιλεχθέντες σημασιολογικές κατηγορίες παράγουν το σύνολο σχέσεων 

Cst (s, t ∈ ℕ, 1 ≤ s ≤ t ≤ Q) όπου ο τύπος: Cst {(WSa,WSb ∈ | Δatt (WSa,WSb) 

αναφέρεται στη σημασιολογική απόσταση"ds ως dt")}, όπου Δatt (WSa,WSb) είναι η 

σχετική ελκυστικότητα των εναλλακτικών WSa και WSb ( {(WSa,WSb) ∈ A ×

A | WSaPWSb} ). Τέλος μια σχέση Δatt (WSa,WSb) > Δatt (WSc,WSd) ορίζει πως η 

διαφορά ελκυστικότητας ανάμεσα στις εναλλακτικές WSa και WSb είναι μεγαλύτερη από 

τη διαφορά ελκυστικότητας των WSc και WSd. 

Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέχρι αυτό το σημείο, η μέθοδος 

παράγει την παρακάτω συνάρτηση ελκυστικότητας: 

μ: Α → ℝ, 

και αντιστοιχεί έναν αριθμό μ(WS) σε κάθε εναλλακτική ΥΙ που ανήκει στο σύνολο Α. 



61 

Βάσει αυτής της συνάρτησης, σχηματίζεται ο τελικός πίνακας προτιμήσεων στον οποίο 

κατατάσσονται οι διάφορες εναλλακτικές με φθίνουσα σειρά προτίμησης: 

 (WSnPWSn−1PWSn−2P…PWS2PWS1).   

 

𝑊𝑆𝑛 𝑊𝑆𝑛−1    ⋯     𝑊𝑆3       𝑊𝑆2         𝑊𝑆1 

        

𝑊𝑆𝑛

    𝑊𝑆𝑛−1

⋮
𝑊𝑆3

𝑊𝑆2

𝑊𝑆1 [
 
 
 
 
 
∗  𝑊𝑆 𝑛,𝑛−1 ⋯  𝑊𝑆𝑛,3 𝑊𝑆𝑛,2 𝑊𝑆𝑛,1

∗ ∗ ⋯ 𝑊𝑆𝑛−1,3  𝑊𝑆𝑛−1,2 𝑊𝑆𝑛−1,1

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
∗ ∗ ⋯ ∗ 𝑊𝑆3,2 𝑊𝑆3,1

∗ ∗ ⋯ ∗ ∗ 𝑊𝑆1,1

∗ ∗ ⋯ ∗ ∗ ∗ ]
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 4.2: Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών 

 4.4  ELECTRE III 

Η οικογένεια των μεθόδων ELECTRE αναπτύχθηκε από τον Bernard Roy (Roy, 1991) και 

έχει ήδη εφαρμοσθεί σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων (Karagiannidis & 

Moussiopoulos, 1997). Οι μέθοδοι ELECTRE στηρίζονται στην υπόθεση πως ο χρήστης 

δε θα εισάγει ακριβή δεδομένα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των κριτηρίων και 

των εναλλακτικών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό έναν βαθμό αβεβαιότητας και κατά 

επέκταση ελαστικότητας στις εισερχόμενες πληροφορίες.  

Παρακάτω, γίνεται μια ανάλυση του τρόπου που η μέθοδος ELECTRE III μπορεί 

να διαχειριστεί σενάρια επιλογής ΥΙ. Αρχικά, για τον έλεγχο των ανακριβών απαντήσεων 

η μέθοδος ζητά από τον χρήστη να καθορίσει συγκεκριμένα όρια (thresholds). Τα όρια 

που ζητούνται είναι το όριο indifference  𝑞𝑗, το όριο preference 𝑝𝑗 και το όριο veto 𝑣𝑗 . Στη 

συνέχεια, γίνεται σύγκριση μεταξύ όλων των ζευγών εναλλακτικών, έτσι ώστε να 

υπολογιστεί το ποσοστό αξιοπιστίας κάθε υπόθεσης WSa S WSb, δηλαδή κάθε υπόθεσης 

πως μια εναλλακτική WSa είναι προτιμότερη από μια άλλη WSb.  

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου ELECTRE III, σε αντίθεση με τη 

μέθοδο AHP, είναι πως δεν επιτρέπει την αντιστάθμιση των κριτηρίων. Έτσι, σε 

περίπτωση που μια εναλλακτική ΥΙ λάβει έναν πολύ χαμηλό βαθμό σε συνάρτηση με 
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κάποιο κριτήριο, αυτός δεν μπορεί να αντισταθμιστεί και ουσιαστικά να «ακυρωθεί» λόγο 

της ύπαρξης κάποιον θετικών αξιολογήσεων σε άλλα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, η 

μέθοδος βάσει των επιλογών του χρήστη και του επιπέδου αξιοπιστίας τους αναπτύσσει 

τον πίνακα concordance index 𝑐𝑗(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏), για κάθε ζεύγος εναλλακτικών και τον 

αντίστοιχο discordance index. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο 

κατασκευάζει έναν συνολικό πίνακα concordance index: 

C(𝑊𝑆𝑎 ,𝑊𝑆𝑏)=
1

∑ 𝑘𝑗
𝑟
𝑗=1

∑ 𝑘𝑗
𝑟
𝑗=1 𝑐𝑗(𝑊𝑆𝑎 ,𝑊𝑆𝑏) 

όπου το kj αντιστοιχεί στο βάρος που δίνεται από τον τελικό χρήστη (Figueira & Roy, 

2002). Στηριζόμενη στον πίνακα concordance index, η μέθοδος υπολογίζει τον πίνακα 

credibility index, ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο αξιοπιστίας για κάθε σύγκριση μεταξύ 

ζευγών. 

𝑆(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)={

C(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)                                     𝑑𝑗 ≤ C(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)  ∀𝑗

C(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)∏
1−𝑑𝑗(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)

1−𝐶(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)𝑗∈𝐽(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)  
𝑑𝑗(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏) > 𝐶(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)

     𝐽(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏): 𝑑𝑗(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏) > 𝐶(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)

 

 

Με τον υπολογισμό του πίνακα credibility index, η τιμή λ𝑚𝑎𝑥  (η οποία είναι η 

μέγιστη τιμή του πίνακα), υπολογίζεται μέσω της εξίσωσης: λ𝑚𝑎𝑥  = max S(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏). 

Οι τιμές λ𝑚𝑎𝑥 επιτρέπουν τον υπολογισμό δύο πινάκων distillation (της αύξουσας και της 

φθίνουσας σειράς) που παρουσιάζουν μια μορφή κατάταξης των προτιμήσεων του χρήστη. 

Τέλος, ο συνδυασμός τους επιτρέπει τον τελικό υπολογισμό της κατάταξης των 

εναλλακτικών ΥΙ. 

 4.5  NAIADE 

Η μέθοδος Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environments 

(NAIDE) η οποία παρουσιάστηκε το  1995 (Munda, 1995), είναι μια μέθοδος 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για τη σύγκριση εναλλακτικών, επιτρέποντας την 

εισαγωγή δεδομένων με ένα ποσοστό ανακρίβειας (Rossi, Gastaldi, & Gecchele, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος επιτρέπει την είσοδο ακεραίων και στοχαστικών τιμών, 

τιμών με ασάφεια που περιγράφουν ένα εύρος αλλά και γλωσσικών εκφράσεων (Munda, 

2012). Με τον τρόπο αυτό, η NAIADE μπορεί να δεχθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά 

κριτήρια, παρουσιάζοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους 
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πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Rossi, Gastaldi, & Gecchele, 2009; Rossi, Gastaldi, 

& Gecchele, 2014).   

Η μέθοδος κάνει χρήση κατά ζεύγη συγκρίσεων, δίχως όμως να επιτρέπει την 

εισαγωγή βαρών στα κριτήρια (Matarazzo, Clasadonte, Ingrao, & Zerbo, 2013). Η 

εφαρμογή της αποτελείται από τέσσερα διακριτά βήματα: 

i) Συμπλήρωση του impact matrix ο οποίος αποτελείται από τις αξιολογήσεις των 

εναλλακτικών για το κάθε κριτήριο, όπως αυτές δίνονται ως είσοδοι από τον 

χρήστη. Παράλληλα, ο αλγόριθμος της NAIADE εκτελεί τον υπολογισμό των 

σημασιολογικών αποστάσεων. 

ii) Εισαγωγή των κατά ζεύγη συγκρίσεων, βάσει των σχέσεων προτίμησης των 

εναλλακτικών ανά κριτήριο. 

iii) Υπολογισμός της «συσσωμάτωσης» των κριτηρίων (Criteria Aggregation) 

iv) Τελική κατάταξη των εναλλακτικών 

Στηριζόμενοι στον πίνακα impact matrix (και στις υπολογισθέντες σημασιολογικές 

αποστάσεις στην περίπτωση ασαφών εισόδων), γίνεται η κατά ζεύγη σύγκριση των 

εναλλακτικών, κάνοντας χρήση των σχέσεων προτίμησης. Οι σχέσεις προτίμησης έχουν 

τη μορφή λεκτικών δηλώσεων σε μια κλίμακα έξι τιμών και ξεκινούν από το «η 

εναλλακτική είναι πολύ καλύτερη (much better) από..» ως το «η εναλλακτική είναι πολύ 

χειρότερη (much worse) από..». Η μαθηματική μορφή των σχέσεων προτίμησης, με τη 

μορφή συναρτήσεων είναι η εξής:  

𝜇≫(d)={

𝑜
1

(1+
𝑐≫
2 (√2−1)

𝑑2 )2

 
  
𝑑 < 0
𝑑 ≥ 0

 
 
 

 

Ο συγκεκριμένος τύπος αφορά στη σχέση προτίμησης «η εναλλακτική είναι πολύ 

καλύτερη (much better) από..». 

Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος πραγματοποιεί αναγνώριση του επιπέδου αξιοπιστίας 

για κάθε είσοδο σε μια κλίμακα από το 0 έως το 1, όπου το αριστερό όριο αναλογεί στην 

απόλυτα αξιόπιστη (definitely credible) και το δεξιό στην απόλυτα αναξιόπιστη (definitely 
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non-credible). Ακολουθεί ο υπολογισμός του preference intensity index για κάθε 

εναλλακτική ΥΙ έναντι μιας άλλης με βάση τον παρακάτω τύπο: 

μ*(𝑊𝑆𝑎 ,𝑊𝑆𝑏)=
∑ maxμ∗(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)𝑚 −𝑎,0𝑀

𝑚−1

∑ |μ∗(𝑊𝑆𝑎,𝑊𝑆𝑏)𝑚 −𝑎|𝑀
𝑚−1

 

όπου ο χαρακτήρας «*» αντιστοιχεί σε μια από τις προαναφερθείσες σχέσεις προτίμησης, 

ενώ η μεταβλητή 𝛼 αντιπροσωπεύει το κάτω όριο των αποδεκτών επιπέδων αξιοπιστίας. 

Τέλος, γίνεται ο υπολογισμός των θετικών και αρνητικών ροών σύμφωνα με τους 

παρακάτω τύπους:  

𝛷+(𝑊𝑆𝑎) =
∑ (𝜇≫(𝑊𝑆𝑎, 𝑛)^(𝐶≫(𝑊𝑆𝑎, 𝑛) + (𝜇>(𝑊𝑆𝑎, 𝑛)^(𝐶>(𝑊𝑆𝑎, 𝑛))𝑁−1

𝑛−1

∑ 𝐶≫(𝑊𝑆𝑎, 𝑛) +𝑁−1
𝑛−1  𝐶>(𝑊𝑆𝑎, 𝑛)

 

𝛷−(𝑊𝑆𝑎) =
∑ (𝜇≪(𝑊𝑆𝑎, 𝑛)^(𝐶≪(𝑊𝑆𝑎, 𝑛) + (𝜇<(𝑊𝑆𝑎, 𝑛)^(𝐶<(𝑊𝑆𝑎, 𝑛))𝑁−1

𝑛−1

∑ 𝐶≪(𝑊𝑆𝑎, 𝑛) +𝑁−1
𝑛−1  𝐶<(𝑊𝑆𝑎, 𝑛)

 

Ο συνδυασμός των ροών οδηγεί στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών ΥΙ.  

 4.6  Σύγκριση αποτελεσμάτων 

Για τον έλεγχο της καταλληλότητας εφαρμογής των προαναφερόμενων μεθόδων 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, αλλά και της σύγκλισης των αποτελεσμάτων τους, 

πραγματοποιήθηκε εφαρμογή τους βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ποιοτικών 

κριτηρίων αλλά και εναλλακτικών ΥΙ.  

Τα QoS κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τις εξής παραμέτρους: 

διαθεσιμότητα (availability), αξιοπιστία (reliability), απόδοση (performance), ευρωστία 

(robustness) και ασφάλεια (security). Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ΥΙ με 

παρόμοια λειτουργικότητα, οι οποίες, για τις ανάγκες της έρευνας, ονομάστηκαν WS1 ως 

WS4. Τα στοιχεία των ΥΙ και των κριτηρίων τους κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να 

διευκολύνουν τη διεξαγωγή των πειραμάτων και των συγκρίσεων των μεθόδων. Οι είσοδοι 

των χρηστών, αν και ενδεικτικές, παρουσιάζουν με αποτελεσματικό τρόπο την ευελιξία 

των μεθόδων.  
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Μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων, μπορεί να αναδειχθούν τα σημεία τομής 

των μεθόδων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον χειρισμό των δεδομένων, καθώς και να 

τονιστούν οι διαφορές τους. Με τον τρόπο αυτό, στοχεύουμε στην ανίχνευση των 

κριτηρίων εκείνων που θα πρέπει ο τελικός χρήστης να λαμβάνει υπόψη κατά την επιλογή 

της κατάλληλης μεθόδου για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος της σύνθεσης ΥΙ. 

 

Εικόνα 4.1: Κατηγορίες των Web mashups 

 4.6.1 AHP 

Για την υλοποίηση της μεθόδου AHP επιλέξαμε τη χρησιμοποίηση του εργαλείου Expert 

Choice. Μετά τον ορισμό των κριτηρίων και των εναλλακτικών, πρέπει να γίνει ο ορισμός 

των βαρών των κριτηρίων. Για τον λόγο αυτό, δίνονται ως είσοδοι κατά ζεύγη συγκρίσεις 

ανάμεσα στα κριτήρια. Στο παρακάτω παράδειγμα υποθέτουμε πως ο τελικός χρήστης 

δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και στη συνέχεια με φθίνουσα σειρά προτίμησης 

ακολουθεί η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία, η απόδοση και η ευρωστία, όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα: 
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Εικόνα 4.2: Κατά ζεύγη συγκρίσεις των κριτηρίων στην AHP 

Οι τιμές των κατά ζεύγη συγκρίσεων είναι αυτές που θα σχηματίσουν στη συνέχεια 

τον πίνακα eigenvector των εναλλακτικών, ο οποίος υπολογίζεται από το εργαλείο. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται και για τον υπολογισμό των eigenvectors των κριτηρίων. Με 

βάση τις συγκρίσεις των χρηστών και τους υπολογισθέντες πίνακες eigenvector, το 

εργαλείο εκτελεί τον αλγόριθμο της AHP και υπολογίζει την τελική κατάταξη των 

εναλλακτικών ΥΙ που εμπλέκονται στην επιλογή και είναι υποψήφιες για την τελική 

σύνθεση.  

Όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα η ΥΙ WS4 θεωρείται ως η βέλτιστη ΥΙ 

για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών αναγκών του χρήστη, ενώ ακολουθούν οι 

υπηρεσίες WS1, WS2 και WS3 , όπως άλλωστε ήταν και το αναμενόμενο, λόγω του 

υψηλού επιπέδου ασφαλείας που παρέχει η υπηρεσία WS4.  

 

Εικόνα 4.3: Κατάταξη ΥΙ με χρήση της μεθόδου AHP 

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί πως είναι πολύ σημαντικό κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου να διατηρείται ο λόγος συνοχής (consistency ratio) κάτω από το 0.10. Η τιμή 

αυτή (Saaty, 1977), αποτελεί μια ένδειξη της διατήρησης της μεταβατικής ιδιότητας που 

απαιτεί η μέθοδος, δηλαδή πως οι κατά ζεύγη συγκρίσεις ακολουθούν ένα μεταβατικό 

πρότυπο μέχρι ένα βαθμό και δεν αποτελούν τυχαίες ή ασύνδετες εισόδους. Όπως φαίνεται 
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από τα παραπάνω σχήματα οι είσοδοι που έχουμε επιλέξει ακολουθούν αυτό το 

μεταβατικό πρότυπο κάτι που επιβεβαιώνεται και από το τελικό αποτέλεσμα που παράγει 

η μέθοδος.  

Είναι φανερό πως ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα χρήσης εξειδικευμένου 

εργαλείου για την AHP, είναι πως αυτό μπορεί να παρέχει πληροφορίες και συστάσεις 

σχετικά με απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις στις εισόδους του χρήστη, έτσι ώστε να 

διατηρείται ο λόγος συνοχής στα επιτρεπτά επίπεδα.  

 4.6.2 PROMETHEE 

Η μέθοδος PROMETHEE εφαρμόζεται μέσω του εργαλείου Virtual PROMETHEE. Ο 

χρήστης ορίζει τα κριτήρια και τις εναλλακτικές και συμπληρώνει τον πίνακα 

αξιολογήσεων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θεωρούμε μια κλίμακα 9 επιπέδων (με τιμές 

από «Πολύ κακή - Very Bad» μέχρι «Πολύ καλή - Very Good») για την αξιολόγηση των 

κριτηρίων για κάθε μια εναλλακτική. Προαιρετικά, είναι δυνατή η εισαγωγή των ορίων 

indifference και preference που συμβολίζονται ως Q threshold και P threshold αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 4.4: Πίνακας κατά ζεύγη συγκρίσεων για τις μεθόδους PROMETHEE I/II 

Στο επόμενο βήμα, ο χρήστης προσθέτει τα βάρη των κριτηρίων με ποσοστιαία 

κλίμακα, έτσι ώστε το σύνολο των βαρών να αντιστοιχεί στο 100%. Αυτή η μέθοδος 

εισαγωγής καθιστά την PROMETHEE λιγότερο χρονοβόρα και απαιτητική για τον 

χρήστη, σε σύγκριση με την AHP. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στον πίνακα 

αξιολογήσεων ο αλγόριθμος της μεθόδου υπολογίζει τις τελικές αξιολογήσεις για τις 

εμπλεκόμενες ΥΙ.  
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Όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, τα αποτελέσματα της μεθόδου 

συγκλίνουν με αυτά της AHP, καθώς η ΥΙ WS4 θεωρείται η βέλτιστη επιλογή και 

ακολουθείται από τις ΥΙ WS1, WS2 και WS3. Το αποτέλεσμα της μεθόδου ήταν το 

αναμενόμενο λόγω του υψηλού επιπέδου ασφαλείας που παρέχει η ΥΙ WS4. 

 

 

Εικόνα 4.5: Κατάταξη ΥΙ με χρήση των μεθόδων PROMETHEE I/II 

 4.6.3 MACBETH 

Η εφαρμογή της μεθόδου MACBETH γίνεται με χρήση του εργαλείου M-MACBETH. Ο 

χρήστης καθορίζει τα κριτήρια και τις εναλλακτικές και δομεί έτσι την ιεραρχία του 

προβλήματος. Η πρώτη διαφοροποίηση της μεθόδου, έγκειται στο γεγονός πως ο τελικός 

χρήστης θα πρέπει να ταξινομήσει τις εναλλακτικές για κάθε κριτήριο με βάση την αρχική 

του αντίληψη σχετικά με την ελκυστικότητά τους. Αυτό απαιτεί μια πρότερη γνώση 

σχετικά με τις εμπλεκόμενες ΥΙ. Έπειτα, θα πρέπει να εισάγει κατά ζεύγη συγκρίσεις για 

κάθε εναλλακτική και κάθε κριτήριο. 

Στη συνέχεια, δίνονται σχετικά βάρη για κάθε κριτήριο. Καθώς θεωρούμε πως ο 

χρήστης ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την ασφάλεια της τελικής σύνθεσης, 

υπολογίζεται πως δίνεται το αντίστοιχο σχετικό βάρος στο κριτήριο αυτό.  
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Παρά τις διαφορές στην εκτέλεση της μεθόδου, παρατηρούμε πως τα 

αποτελέσματα της συμφωνούν με αυτά των προηγούμενων δύο μεθόδων (AHP και 

PROMETHEE). Το εργαλείο επιστρέφει ως βέλτιστη ΥΙ την υπηρεσία WS4 ενώ 

ακολουθούν με φθίνουσα σειρά οι WS1 , WS2  και WS3. 

 

 

Εικόνα 4.6: Πίνακες κατά ζεύγη συγκρίσεων για τα κριτήρια robustness και 

security 
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Εικόνα 4.7: Πίνακας αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή της μεθόδου MACBETH 

 4.6.4 NAIADE 

Για την εφαρμογή της μεθόδου NAIADE χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο NAIADE, το 

οποίο ζητά από τον τελικό χρήστη την εισαγωγή των κριτηρίων και των εναλλακτικών για 

την αρχικοποίηση του προβλήματος. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα 

αξιολογήσεων αλλά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεθόδους, δεν μπορεί να προσθέσει 

βάρη που να προσδιορίζουν τη σημαντικότητα των κριτηρίων. 

 

Εικόνα 4.8: Πίνακας κατά ζεύγη συγκρίσεων στο εργαλείο της NAIADE 

Το εργαλείο παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις ροές των παραμέτρων Φ+ 

και Φ− για κάθε εναλλακτική. Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των εναλλακτικών 

στηρίζεται στις ροές αυτές. Παρά τη διαφορετική προσέγγιση της μεθόδου, παρατηρούμε 

πως οι εναλλακτικές κατατάσσονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις προηγούμενες 
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μεθόδους. Συγκεκριμένα οι ροές Φ+ των εναλλακτικών είναι: 0.2087 για την υπηρεσία 

WS1, 0.1256 για την WS2 , 0.0755 για την WS3 και 0.2124 για την WS4.  

Παρατηρούμε, όμως, πως η διαφορά ανάμεσα στις εναλλακτικές WS1 και WS4 

φαίνεται σημαντικά μικρότερη κατά τη χρήση της μεθόδου NAIADE. Αυτό οφείλεται 

στην έλλειψη βαρών, καθώς η υπηρεσία WS4 δε λαμβάνει αυξημένη βαθμολογία λόγω 

του επιπέδου ασφαλείας που τη χαρακτηρίζει, αλλά και λόγο του μικρού βαθμού 

αντιστάθμισης των κριτηρίων που επιτρέπει η μέθοδος. 

 4.6.5 ELECTRE III 

Για την εφαρμογή της μεθόδου ELECTRE III, γίνεται χρήση του εργαλείου ELECTRE 

III/IV. Ο χρήστης ορίζει τα επιθυμητά κριτήρια ποιότητας και τις εναλλακτικές και 

συμπληρώνει τον πίνακα αξιολογήσεων. Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα, είναι δυνατή 

η εισαγωγή έως και εξαψήφιων αριθμών, που θα αντιστοιχούν στην απόδοση κάθε 

εναλλακτικής σε συνάρτηση με κάθε ένα κριτήριο. 

 

Εικόνα 4.9: Πίνακας κατά ζεύγη συγκρίσεων στο εργαλείο της ELECTRE III 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή ζητά από τον χρήστη την εισαγωγή των τιμών ορίων 

preference, indifference και προαιρετικά την τιμή του ορίου veto. Όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις και καθώς ο τελικός χρήστης δίνει έμφαση στο κριτήριο της 

ασφάλειας, το τελικό αποτέλεσμα είναι πως η ΥΙ WS4 θεωρείται από τη μέθοδο ως η 

βέλτιστη επιλογή.  
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Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί πως σε περίπτωση ορισμού της τιμής του ορίου 

indifference στο ελάχιστο, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στα τελικά αποτελέσματα. 

Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου  

ELECTRE III, το οποίο σχετίζεται με το επίπεδο επιτρεπόμενης αντιστάθμισης ανάμεσα 

στα κριτήρια. Καθώς, λοιπόν, η ΥΙ 𝑊𝑆4 παρουσιάζει χαμηλή τιμή στο κριτήριο της 

ευρωστίας, σε περίπτωση διατήρησης των ορίων των τιμών coefficient σε χαμηλό επίπεδο, 

η ΥΙ 𝑊𝑆4 παύει να θεωρείται ως η βέλτιστη επιλογή από τη μέθοδο.  

 

Εικόνα 4.10: Κατάταξη των ΥΙ σύμφωνα με τη μέθοδο ELECTRE III 

Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, το μειονέκτημα αυτό της ΥΙ 𝑊𝑆4 δεν 

αντισταθμίζεται με την υψηλή τιμή των άλλων κριτηρίων. Αντιθέτως, προσθέτει ένα είδος 

«ποινής» στην εναλλακτική αυτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικότερα σε σενάρια 

επιχειρηματικών συναλλαγών, καθώς μπορεί ακόμη και ένα κριτήριο στο οποίο αρχικά να 

μην εστιάζει ο χρήστης να είναι τελικά καθοριστικό για την επιτυχία της τελικής σύνθεσης.  

  



73 

 4.7  Σχολιασμός της δυνατότητας εφαρμογής των MCDA μεθόδων για 

την διεκπεραίωση συνθέσεων Υπηρεσιών Ιστού 

Μέσω του ελέγχου των μεθόδων και χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο case study, 

επικυρώνεται η δυνατότητα εφαρμογής τους στη σύνθεση ΥΙ βάσει ποιοτικών 

χαρακτηριστικών. Καθώς η σύνθεση ΥΙ αποτελεί ένα πολύπλοκο πρόβλημα, με πολλές 

και συχνά αντικρουόμενες παραμέτρους, η εφαρμογή των μεθόδων πολυκριτήριας 

ανάλυσης αποφάσεων φαίνεται ως μια ιδανική επιλογή για την αντιμετώπισή του. Μέσα 

από την πειραματική χρήση του προτεινόμενου data set, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες 

παρατηρήσεις: 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, τα αποτελέσματα των πέντε 

μεθόδων συγκλίνουν. Αυτή η παρατήρηση καθιστά φανερό πως υπάρχουν ομοιότητες 

στον τρόπο με τον οποίο οι μέθοδοι χειρίζονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα. 

 AHP PROMETHEE MACBETH NAIADE ELECTRE III 

Κατάταξη ΥΙ Τιμή ΥΙ Τιμή ΥΙ Τιμή ΥΙ Τιμή ΥΙ Τιμή 

1 WS4 0.377 WS4 0.4667 WS4 71.57 WS4 0.2124 WS4 100 

2 WS1 0.302 WS1 0.3333 WS1 65.98 WS1 0.2087 WS1 44 

3 WS2 0.210 WS2 -0.2667 WS2 48.92 WS2 0.1256 WS2 21 

4 WS3 0.111 WS3 -0.5333 WS3 1.96 WS3 0.0755 WS3 10 

Πίνακας 4.3: Τελική αξιολόγηση εναλλακτικών ανά μέθοδο 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα των μεθόδων μπορούν να τροποποιηθούν σε 

μεγάλο βαθμό, μέσω της αλλαγής παραμέτρων όπως για παράδειγμα του επιτρεπτού 

επιπέδου αντιστάθμισης των κριτηρίων. Για παράδειγμα, η αλλαγή του επιπέδου του ορίου 

indifference για το κριτήριο της ευρωστίας, οδήγησε στην αλλαγή της τελικής κατάταξης 

των ΥΙ στη μέθοδο ELECTRE III. Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα καθώς ιδιαίτερα σε 

σενάρια χρήσης ευαίσθητων δεδομένων, δε θα πρέπει να παρατηρείται αντιστάθμιση 

κριτηρίων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση σύνθεσης ΥΙ για τις ανάγκες μιας ηλεκτρονικής 

συναλλαγής μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου με έναν από τους πελάτες της, δε 

θα πρέπει να γίνεται αντιστάθμιση του κριτηρίου της ασφάλειας. Εκτός της ELECTRE ΙΙΙ, 
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οι μέθοδοι PROMETHEE και NAIADE προσφέρουν επίσης ευελιξία στο επίπεδο 

αντιστάθμισης.  

Μια ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι πως οι μέθοδοι AHP και MACBETH 

παρέχουν στον τελικό χρήστη μια απεικόνιση της ιεραρχίας των επιλεγόμενων ΥΙ, 

επιτρέποντάς του με αυτόν τον τρόπο την ευκολότερη παρακολούθηση της σύνθεσης σε 

σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριμένες μέθοδοι είναι 

περισσότερο απαιτητικές από τον χρήστη και ζητούν περισσότερες εισόδους.  

Αντίθετα, οι μέθοδοι PROMETHEE, NAIADE και ELECTRE III απαιτούν 

λιγότερες εισόδους από τον χρήστη και κατά συνέπεια χρειάζεται λιγότερος χρόνος και 

προσπάθεια από την πλευρά του. Καθώς δεν είναι αναγκαία η εισαγωγή μεγάλου αριθμού 

κατά ζεύγη συγκρίσεων, οι μέθοδοι αυτές θεωρούνται ευκολότερες στην εφαρμογή τους. 

Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να λάβει υπόψη του 

ο τελικός χρήστης πριν την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν 

μέσω της παρούσας έρευνας (Vesyropoulos & Georgiadis, 2015a). 

Μέθοδος 
Δυνατότητα 

παρακολούθησης 

Δυνατότητα 

εισαγωγής 

βαρών 

Ποσοστό 

επιτρεπτής 

αντιστάθμισης 

Απαιτούμενη 

προσπάθεια από 

τον χρήστη 

Δυνατότητα 

χειρισμού 

ασάφειας 

AHP 

Υψηλή, λόγω του 

ιεραρχικού 

μοντέλου 

Ναι Υψηλό Μέτρια/Υψηλή 
Μόνο στη fuzzy 

AHP 

PROMETHEE Μέση Ναι Μέσο Μέτρια 

Ναι, με χρήση 

των indifference 

και  preference 

ορίων  

MACBETH Μέση Ναι Μέσο Μέτρια/Υψηλή Ναι 
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NAIADE Χαμηλή Όχι 

Μπορεί να 

τροποποιηθεί 

με τη χρήση 

τελεστών 

Χαμηλή/Μέτρια Ναι 

ELECTRE III Μέση Ναι 
Δεν επιτρέπει 

αντιστάθμιση 
Μέτρια 

Ναι, με χρήση 

των indifference 

και  preference 

ορίων  

Πίνακας 4.4: Σύγκριση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων 

 4.8  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό δόθηκε έμφαση στη μελέτη της εφαρμοσιμότητας γνωστών μεθόδων 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για την επιλογή και σύνθεση ΥΙ. Μέσω της 

ενδελεχούς εξέτασής τους και της εφαρμογής τους στα πλαίσια πειραματικών μελετών 

περίπτωσης, κατέστη φανερή η δυνατότητα χρήσης τους, ιδιαίτερα σε επιχειρηματικά 

σενάρια που απαιτούν ένα μεγάλο επίπεδο εξατομίκευσης. Παράλληλα, η μελέτη αυτή 

οδήγησε σε ένα σύνολο συμπερασμάτων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα εφαρμογής κάθε μεθόδου, στα πλαίσια συναλλαγών ηλεκτρονικού 

εμπορίου.  

Ειδικότερα, υπογραμμίστηκε η δυνατότητα των μεθόδων AHP και MACBETH 

στην παροχή μιας ιεραρχικής μοντελοποίησης και παρουσίασης του προβλήματος, κάτι 

που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση της σύνθεσης και στη λήψη 

γρήγορων αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη μεταβολής των εμπλεκόμενων ΥΙ. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, η δυναμική αλλαγή των ΥΙ που αποτελούν τμήμα μιας σύνθεσης είναι 

απαραίτητη σε σενάρια επιχειρηματικών συναλλαγών, λόγω της ταχείας μεταβολής του 

εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. Παράλληλα, επισημάνθηκαν τα οφέλη 

χρήσης των μεθόδων PROMETHEE, NAIADE και ELECTRE III, οι οποίες είναι ιδανικές 

σε σενάρια που προϋποθέτουν μια ισορροπία ανάμεσα στην εξατομίκευση της σύνθεσης 

και στην αποδοτικότητα, καθώς απαιτούν λιγότερες εισόδους από τον χρήστη και λιγότερο 

χρόνο για την εφαρμογή τους.  

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω μελέτης, επιλέχθηκε η μεθοδολογία AHP ως 

κατάλληλη, για την υποστήριξη μιας μεθοδολογίας επιλογής και σύνθεσης ΥΙ, σε σενάρια 
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ανάπτυξης και σύγκλισης RESTful ΥΙ που θα περιλαμβάνουν και υπηρεσίες που θα 

προέρχονται από τη λειτουργικότητα «έξυπνων» αντικειμένων. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση, μαζί με μια πειραματική εφαρμογή και αξιολόγησή της, παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 
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 5 Ανάπτυξη και σύγκλιση RESTful Υπηρεσιών Ιστού στον 

τομέα του WoT. 

Μια νέα μορφή ΥΙ που προέρχονται από την υιοθέτηση των ιδεών του «Διαδικτύου των 

Αντικειμένων» (Internet of Things – IoT και που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό 

ρόλο σε σενάρια σύνθεση ΥΙ αποτελούν οι «φυσικές» ΥΙ. Για την καλύτερη κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο οι συγκεκριμένες ΥΙ μπορούν να ενταχθούν σε υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας καθώς και της συμβολής που μπορούν να έχουν σε επιχειρηματικές 

διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη η περιγραφή του όρου IoT αλλά και των επεκτάσεών 

του.  

Με τον συγκεκριμένο όρο αναφερόμαστε στο όραμα και το σύνολο των 

τεχνολογιών που θα επιτρέπουν τη σύνδεση φυσικών αντικειμένων, όπως ηλεκτρικών 

συσκευών, αυτοκινήτων και κτιρίων, στο Διαδίκτυο (Li, Da Xu, & Zhao, 2015). Τα 

αντικείμενα αυτά θα θεωρούνται «έξυπνα» καθώς θα χαρακτηρίζονται από 

ενσωματωμένους αισθητήρες, κάρτες ασύρματης δικτύωσης αλλά και το κατάλληλο 

λογισμικό, επιτρέποντας μάλιστα την πρόσβαση στις λειτουργίες τους μέσω του 

Διαδικτύου (Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013).  

Παράλληλα, τα αντικείμενα αυτά θα είναι σε θέση να καταγράφουν πληροφορίες 

από το περιβάλλον τους και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Το χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα αναφοράς της χρήσης του IoT αφορά την ανάπτυξη «έξυπνων» πόλεων, που 

θα περιλαμβάνουν «έξυπνα» και ενεργειακά αυτόνομα κτίρια, «έξυπνα» μεταφορικά μέσα 

που θα λαμβάνουν πληροφορίες για τον δρόμο και το περιβάλλον και θα προσαρμόζουν 

την πορεία τους αναλόγως και τέλος συστήματα ηλεκτροδότησης και φωτισμού της πόλης 

μέσω της διαχείρισης των smart grids, δηλαδή των προσαρμόσιμων δικτύων παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας (Zanella, Bui, Castellani, Vangelista, & Zorzi, 2014).  

Το IoT αναμένεται να υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια και να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με τη CISCO 

αποτελεί μια αγορά που θα μπορούσε να προσεγγίσει τα δεκαεννέα τρισεκατομμύρια 

δολάρια τουλάχιστον (http://www.cisco.com/c/dam/en_us/services/portfolio/consulting-

services/documents/consulting-services-capturing-ioe-value-aag.pdf). 
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 5.1  Εισαγωγή στο Internet of Things και το Web of Things 

Πέρα του IoT, στη σύγχρονη βιβλιογραφία γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στις 

διάφορες επεκτάσεις του. Η πιο σημαντική από αυτές είναι το «Δίκτυο των Αντικειμένων» 

(Web of Things - WoT), που στηρίζεται στην ιδέα της χρήσης καλά καθορισμένων και 

δοκιμασμένων προτύπων για την επικοινωνία των «έξυπνων» και διασυνδεδεμένων 

αντικειμένων (Da Xu, He, & Li, 2014). Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ιδέας του WoT, 

γίνεται λόγος για επαναχρησιμοποίηση δημοφιλών και δοκιμασμένων πρωτοκόλλων και 

προτύπων του διαδικτύου (Want, Schilit, & Jenson, 2015). Κάνοντας χρήση των 

συγκεκριμένων προτύπων, είναι δυνατή η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης και της 

ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ φυσικών αντικειμένων και ΥΙ (Levä, Mazhelis & Suomi, 

2014). Ειδικότερα, προτείνεται η χρήση του πρωτοκόλλου HTTP ως πρωτόκολλο 

εφαρμογής (application protocol), κάτι που επιτρέπει την πρόσβαση στη λειτουργικότητα 

των συνδεδεμένων αντικειμένων μέσω απλών HTTP μεθόδων (GET, POST, PUT, 

DELETE). Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν ΥΙ τύπου REST, γεγονός που 

έχει θετικό αντίκτυπο και στη συνολική απόδοση του εκάστοτε συστήματος. Για την 

ανακάλυψη των εικονικών αναπαραστάσεων των αντικειμένων του φυσικού κόσμου είναι 

δυνατή η χρήση αναγνωριστικών URI, ενώ τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μπορούν να 

είναι σε μορφή JSON, XML ή Atom. Γίνεται δηλαδή κατανοητό πως μέσω της 

αξιοποίησης των παραπάνω προτύπων και πρωτοκόλλων καθίσταται εφικτή η χρήση 

απλών φυλλομετρητών για την πρόσβαση σε δεδομένα που πηγάζουν από φυσικά 

αντικείμενα, εξαλείφεται η ανάγκη σύνθετων μηχανισμών επικοινωνίας και διευκολύνεται 

η ανάπτυξη εφαρμογών. Επιπρόσθετα, καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη δικτύων 

αντικειμένων του φυσικού κόσμου, οι αναπαραστάσεις των οποίων θα προσφέρουν, μέσω 

ενσωματωμένων αισθητήρων, στοιχεία της λειτουργικότητάς τους σε ενοποιημένες 

ιστοσελίδες ή διαδικτυακές εφαρμογές.  

 5.2  Εφαρμογή της AHP στη σύγκλιση Υπηρεσιών Ιστού στα πλαίσια 

του WoT 

Η αξιοποίηση των ιδεών του WoT μπορεί να αποτελέσει για τις επιχειρήσεις ένα μέσο 

παροχής καινοτόμων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 

οργάνωσή τους (Vesyropoulos & Georgiadis, 2013). Παράλληλα, όμως, ένας αριθμός 

προκλήσεων εγείρονται που απαιτούν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή 



79 

τους. Η σημαντικότερη πρόκληση αφορά στην εμφάνιση μιας πληθώρας νέων ΥΙ και στην 

ανάγκη εύρεσης μεθόδων διαχείρισής τους. Πιο αναλυτικά, τα διασυνδεδεμένα 

αντικείμενα, μέσω εικονικών αναπαραστάσεων, επιτρέπουν την πρόσβαση στη 

λειτουργικότητά τους, μέσω των αποκαλούμενων «φυσικών» ΥΙ (physical services), οι 

οποίες σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές ή αλλιώς «εικονικές» ΥΙ (virtual services) 

παράγουν τον νέο χάρτη των ΥΙ του διαδικτύου. Καθώς, λοιπόν, στο σύντομο μέλλον 

εκατομμύρια συσκευές θα μπορούν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, είναι εμφανές 

πως στο ήδη αυξημένο σύνολο διαθέσιμων «εικονικών» ΥΙ θα προστεθούν οι «φυσικές» 

ΥΙ, αυξάνοντας εκθετικά το σύνολο των διαθέσιμων υπηρεσιών. Με τον ίδιο εκθετικό 

βαθμό λοιπόν αυξάνεται και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων επιλογής και σύνθεσης. 

Έτσι, είναι φανερή η ανάγκη για την υιοθέτηση ανάλογων τεχνικών σύνθεσης ή σύγκλισης 

ΥΙ που να λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες του τελικού χρήστη, με μεγάλο βαθμό 

εξατομίκευσης, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να χειρίζονται τόσο τις «φυσικές» όσο 

και τις «εικονικές» YI.  

Στην πρόσφατη βιβλιογραφία, έχουν καταγραφεί πολλές μέθοδοι που στοχεύουν 

στη βέλτιστη επίλυση του προβλήματος της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ. Οι ερευνητικές 

προσπάθειες επικεντρώνονται κυρίως σε σενάρια στα οποία παρουσιάζεται ένας μεγάλος 

αριθμός ΥΙ που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του τελικού χρήστη ή της 

επιχείρησης, και οι οποίες παρέχουν παρόμοια λειτουργικότητα αλλά παρουσιάζουν 

διαφορές σε μη λειτουργικά χαρακτηριστικά. Μετά τη λεπτομερή εξέταση των μεθόδων 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων που προηγήθηκε, επιλέχθηκε η μέθοδος AHP για 

την υλοποίηση μιας μεθοδολογίας και ενός πλαισίου επιλογής και εξατομικευμένης 

σύνθεσης ΥΙ (Vesyropoulos & Georgiadis, 2015b). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε μεγάλο 

βαθμό την εξατομίκευση των παραγόμενων συνθέσεων, καθώς δέχεται από τον τελικό 

χρήστη τα κριτήρια που τον ενδιαφέρουν αλλά και τη βαρύτητα που εκείνος δίνει σε 

καθένα από αυτά.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος, άλλωστε, έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς σε πληθώρα πεδίων 

για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης βάσει κριτηρίων. Οι Chatzigeorgiou και 

Stiakakis (2013) αξιοποιούν τη μέθοδο για την κατάταξη των εκδόσεων έργων λογισμικού 

σύμφωνα με συγκεκριμένες μετρικές. Επιπρόσθετα, παρουσιάζουν μια σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της μεθόδου με αυτά που δίνονται από μια άλλη μέθοδο και πιο 

συγκεκριμένα της μεθόδου Data Envelopment Analysis (DEA). Καθώς τα αποτελέσματα 
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των δύο μεθόδων συγκλίνουν επικυρώνεται η εγκυρότητα της μελέτης. Οι Ilic και Budak 

(2013) πραγματοποιούν εφαρμογή της μεθόδου για τον έλεγχο εναλλακτικών 

προσεγγίσεων ανάπτυξης υλικών καθώς και τη διερεύνηση του περιβαντολλογικού τους 

αντίκτυπου.  Στη μελέτη των Eessaar και Soobik (2012), μέσω της μεθόδου AHP, 

αξιολογείται ένα σύνολο εναλλακτικών σχεδιασμών βάσεων δεδομένων, κάτι που τελικά 

επιτρέπει την επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής για ένα δεδομένο πρόβλημα, 

αναφορικά με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Παρομοίως, οι Akalin et al. (2016) 

εφαρμόζουν την AHP για τον εντοπισμό των βέλτιστων σημείων ενός καταστήματος 

ρουχισμού για την τοποθέτηση συγκεκριμένων προϊόντων, ώστε αυτά να έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να αγοραστούν από τους πελάτες της επιχείρησης. Στα πλαίσια 

αυτής της μελέτης τονίζεται η σημασία χρήσης βαρών στα κριτήρια, για την επίτευξη 

εξατομικευμένων αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

παρόλα αυτά στη σύγχρονη εποχή του Web 2.0, είναι απαραίτητη και η χρήση 

αξιολογήσεων χρηστών κάτι που έχει ενσωματωθεί στο προτεινόμενο πλαίσιο της 

επόμενης ενότητας.  

Ειδικότερα στο πεδίο της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ κάποιοι ερευνητές έχουν 

πραγματοποιήσει εφαρμογή των αλγορίθμων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων με 

στόχο την επιλογή των βέλτιστων εναλλακτικών υπηρεσιών βάσει προκαθορισμένων 

κριτηρίων. Οι Tran et al. (2009) ανέπτυξαν μια οντολογία χαρακτηριστικών QoS για ΥΙ 

τύπου SOAP, και εφάρμοσαν την μέθοδο AHP για την αξιολόγηση υπηρεσιών. Παρότι 

αυτή η προσέγγιση παρέχει υποσχόμενα αποτελέσματα, η μεθοδολογία που παρουσιάζεται 

σε αυτό το κεφάλαιο υπερτερεί, καθώς επιτρέπει επιπρόσθετα την ενσωμάτωση ΥΙ τύπου 

REST αλλά και τη χρήση «φυσικών» ΥΙ που πηγάζουν από την προσφερόμενη 

λειτουργικότητα αντικειμένων του φυσικού κόσμου, υπό το πρίσμα του WoT. Στην έρευνα 

των Karim et al. (2011) πραγματοποιείται για τον ίδιο σκοπό η εφαρμογή των μεθόδων 

PROMETHEE και ANP. Μέσω της ANP, πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές προσπαθούν να 

εντοπίσουν τις υπάρχουσες συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών ποιότητας που ζητά 

ο τελικός χρήστης. Καθώς στη μέθοδο PROMETHEE απουσιάζει η δυνατότητα κατά 

ζεύγη συγκρίσεων μεταξύ των εναλλακτικών και των κριτηρίων, η συγκεκριμένη 

προσέγγιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε σενάρια που ζητείται η εξασφάλιση ενός υψηλού 

επιπέδου εξατομίκευσης, όπως είναι για παράδειγμα τα σενάρια που εμπεριέχουν 

συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέλος, οι Büyüközkan και Çifçi (2012) προτείνουν 
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την εφαρμογή μιας παραλλαγής της AHP, της λεγόμενης Fuzzy AHP, για την αξιολόγηση 

των χαρακτηριστικών QoS των διαδικτυακών υπηρεσιών και ιστοσελίδων νοσοκομείων.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μέθοδος μπορεί να διαχειριστεί ποιοτικά και ποσοτικά 

κριτήρια και η εφαρμογή της ξεκινά με την ανάλυση του προβλήματος και τον σχεδιασμό 

της ιεραρχίας των εναλλακτικών και των κριτηρίων. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η 

εισαγωγή βαθμολογήσεων για τα κριτήρια με τη μέθοδο της σύγκρισης κατά ζεύγη και η 

βαθμολόγηση των εναλλακτικών.  

Μέσω της παραπάνω περιγραφής, γίνεται κατανοητό πως η μεθοδολογία έχει 

δυνατότητα εφαρμογής και για την επίλυση προβλημάτων επιλογής και σύνθεσης ΥΙ. Πιο 

αναλυτικά, είναι εφικτό, μέσω της μεθόδου αυτής, να πραγματοποιηθεί η επιλογή της 

βέλτιστης ΥΙ ανάμεσα σε ένα πλήθος εναλλακτικών που παρέχουν παρόμοια 

λειτουργικότητα, αξιοποιώντας πληροφορίες των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

εμπλεκόμενων ΥΙ.  

 

Εικόνα 5.1: Αναπαράσταση προβλήματος με ιεραρχικό τρόπο στη μέθοδο AHP 

Στην επόμενη ενότητα ακολουθεί μια περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της AHP, 

για την επιλογή ΥΙ σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια που θέτει ένας χρήστης και με 

βάση τα βάρη τα οποία αντιστοιχίζει σε κάθε κριτήριο. Μέσω της περιγραφής, 

αναδεικνύεται ο τρόπος επιλογής της βέλτιστης ΥΙ, κάνοντας χρήση της αξιολόγησης των 

μη-λειτουργικών χαρακτηριστικών των εναλλακτικών ΥΙ, δηλαδή των χαρακτηριστικών 
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ποιότητας. Επιπλέον, διαφαίνεται και ο τρόπος ενσωμάτωσης αξιολογήσεων από 

προηγούμενους χρήστες των οικείων ΥΙ που μπορούν να επηρεάσουν την τελική επιλογή.  

 5.2.1 Εξατομικευμένη επιλογή και σύνθεση με βάση κριτήρια ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

Επίκεντρο του προτεινόμενου πλαισίου είναι οι RESTful ΥΙ, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς 

έδαφος σε σχέση με τις SOAP-based σε βαθμό υιοθέτησης από εταιρίες και 

προγραμματιστές (Pautasso, 2014). Παράλληλα, το γεγονός πως σταδιακά καθίσταται  

απαραίτητη η ενσωμάτωση «φυσικών» ΥΙ σε συνθέσεις και συγκλίσεις, η χρήση των 

υπηρεσιών REST είναι επιβεβλημένη, διότι επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα και την 

αλληλεπίδραση με «έξυπνες» συσκευές και αντικείμενα (Gubbi et al., 2013; Guinard,  

Trifa, Mattern, & Wilde, 2011).  

Το προτεινόμενο πλαίσιο καθιστά εφικτή την ενσωμάτωση και υπηρεσιών τύπου 

SOAP σε συνθέσεις YI, καθώς μέσω των πρώτων είναι δυνατή η αναπαράσταση της 

επιχειρηματικής λογικής και η εισαγωγή πιο πολύπλοκων επιχειρηματικών κανόνων. 

Ταυτόχρονα, μέσα από τη χρήση βιβλιοθηκών και εξειδικευμένων πλαισίων 

(http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-mashups.html), είναι δυνατή η 

ενσωμάτωσή τους και σε συγκλίσεις ΥΙ.  

Τέλος, η μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας φανερώνει πως στην εποχή του Web 

2.0 αλλά και της ανόδου των κοινωνικών δικτύων και του κοινωνικού Ιστού είναι 

επιτακτική η ανάγκη ενσωμάτωσης τεχνικών ανίχνευσης, επεξεργασίας και ενσωμάτωσης 

των σχολίων χρηστών σχετικά με τις προτεινόμενες ΥΙ. Οι χρήστες αυτοί, μέσω της 

προηγούμενης εμπειρίας τους με τη χρήση των συγκεκριμένων ΥΙ, μπορούν να παρέχουν 

πολύτιμη ανατροφοδότηση στη μηχανή σύνθεσης.  

 5.2.2 Μοντέλο συστήματος 

Το πλαίσιο επιλογής και σύνθεσης ΥΙ στηρίζει τη λειτουργία του στα παρακάτω στοιχεία: 

1) UsQoS – Αποτελεί τη λίστα με τα αρχικώς ζητούμενα από τον χρήστη κριτήρια 

ποιότητας. Ο χρήστης, δηλαδή, επιλέγει τα κριτήρια στα οποία θα δώσει ιδιαίτερη 

βαρύτητα κατά την επιλογή της ΥΙ. Παρόλα αυτά, σε επόμενο βήμα και μέσω της 
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ανατροφοδότησης που θα λάβει από το πλαίσιο θα μπορεί να τροποποιήσει την επιλογή 

του. 

2) ProvQoS – Αποτελεί τη λίστα με τις βαθμολογήσεις που παρέχουν οι ίδιοι οι 

πάροχοι στις ΥΙ. Αφορούν κριτήρια ποιότητας και αντιπροσωπεύουν την αυτοαξιολόγηση 

των παρόχων. Δεν είναι απαραίτητο να αφορούν τα ίδια κριτήρια με τη λίστα UsQoS. Για 

παράδειγμα, ένας πάροχος μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικές με το επίπεδο 

ασφαλείας μιας ΥΙ και της διαθεσιμότητάς της.  

3) EvQoS – Αποτελεί ένα σύνολο από βαθμολογήσεις κριτηρίων ποιότητας που 

συγκεντρώνονται από προηγούμενες αξιολογήσεις χρηστών. Παρέχει μια ουσιαστική 

πηγή ενημέρωσης για τη συνολική ποιότητα μιας ΥΙ, καθώς αντανακλά την εμπειρία 

χρήσης της από πραγματικούς χρήστες υπό συγκεκριμένες συνθήκες.   

4) UserWeights – Αποτελεί το σύνολο των βαρών των κριτηρίων ποιότητας. 

Δίνοντας βάρη, ο χρήστης δηλώνει τη σημαντικότητα κάθε κριτηρίου, δηλαδή τον βαθμό 

στον οποίο τον ενδιαφέρει η καλή βαθμολογία κάθε κριτηρίου. Ουσιαστικά, η επιλογή των 

βαρών αποτελεί ένα μέσο σκιαγράφησης του γενικότερου προφίλ του χρήστη. 

Μετά την εισαγωγή των ποιοτικών χαρακτηριστικών που επιθυμεί ο χρήστης αλλά 

και των αντίστοιχων βαρών, η μηχανή σύνθεσης επιστρέφει ένα σύνολο ΥΙ που 

χαρακτηρίζονται από την επιθυμητή λειτουργικότητα και που ικανοποιούν σε κάποιο 

βαθμό τα ζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η μηχανή επιστρέφει ακόμη 

ορισμένα βαθμολογούμενα χαρακτηριστικά ποιότητας που δε συμπεριλαμβάνονταν στην 

αρχική του επιλογή. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει τις επιλογές του 

σε περίπτωση που κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τον ενδιαφέρουν. 

 5.2.3 Εφαρμογή 

Αρχικά, ο χρήστης καλείται να εισάγει τα ζητούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα 

οποία επιθυμεί να ικανοποιούν οι επιστρεφόμενες ΥΙ. Στη δεύτερη φάση, γίνεται ο 

ορισμός των βαρών, ενώ στη συνέχεια εφαρμόζεται ο αλγόριθμος της AHP και 

πραγματοποιείται η κατανομή των εναλλακτικών. Καθώς η μέθοδος μπορεί να 

επεξεργαστεί μόνο αριθμητικές τιμές και όχι λεκτικές, σε περίπτωση που ο χρήστης 

επιθυμεί να χαρακτηρίσει τα κριτήρια και τις εναλλακτικές με λεκτικές εκφράσεις, αυτό 
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πρέπει να γίνει μέσω κανονικοποίησης. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες 

φάσεις εφαρμογής της μεθόδου. 

Φάση πρώτη:  

Ο χρήστης, αρχικά, ορίζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να καλύπτει 

η κάθε υπηρεσία και κατά επέκταση και η σύνθεσή τους. Ως αποτέλεσμα, η μηχανή 

αναζητά και επιστρέφει ένα σύνολο ΥΙ που, σύμφωνα με την περιγραφή τους, είναι σε 

θέση να ικανοποιήσουν τα συγκεκριμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Έτσι, για 

παράδειγμα, ο τελικός χρήστης μπορεί να ζητά μια ΥΙ ηλεκτρονικών πληρωμών και η 

μηχανή να του επιστέψει ένα σύνολο ΥΙ που επιτελούν τη συγκεκριμένη λειτουργία.  

 

Εικόνα 5.2: Το προτεινόμενο πλαίσιο για την αξιοποίηση της μεθοδολογίας 

 

Φάση δεύτερη: 

Ο χρήστης στη συνέχεια ορίζει τη λίστα QoS χαρακτηριστικών (UsQoS) που επιθυμεί, 

κάνοντας επιλογή μέσω μιας προσφερόμενης λίστας χαρακτηριστικών ποιότητας QoSi 

(όπου i=1, 2…n). Στη συνέχεια, ο χρήστης εισάγει τις κατά-ζεύγη συγκρίσεις που 

καθορίζουν τα τελικά βάρη των κριτηρίων (UserWeights). Ένα παράδειγμα 

βαθμολόγησης για το τρίτο κατά σειρά κριτήριο ποιότητας της λίστας UsQoS3, μπορεί να 
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είναι το παρακάτω: {(UsQoS1, UsQoS2, PwC12), (UsQoS2, UsQoS3, PwC23), (UsQoS1, 

UsQoS3, PwC13)}, όπου οι μεταβλητές UsQoS(a) και UsQoS(b) περιγράφουν δύο 

χαρακτηριστικά ποιότητας ενώ η τιμή PwC(ab) αφορά τη σύγκριση των δύο 

χαρακτηριστικών αυτών, δηλαδή την προτίμηση του χρήστη στο κριτήριο UsQoSa 

συγκριτικά με το UsQoSb.  

Ο αλγόριθμος της AHP σε συνδυασμό με τα βάρη που έχει δώσει ο χρήστης 

υπολογίζει τον πίνακα eigenvector, στον οποίο είναι φανερό το ποσοστό σημαντικότητας 

του κάθε κριτηρίου για τον χρήστη, μέσω μιας αριθμητικής τιμής.  

Αξίζει να αναφερθεί πως ο τελικός χρήστης μπορεί παράλληλα να επιλέξει και τον 

βαθμό αυστηρότητας του πλαισίου σε συνάρτηση με τις ΥΙ που δεν έχουν αξιολόγηση σε 

ένα ή περισσότερα κριτήρια ποιότητας. Ανάλογα με το επιλεχθέν επίπεδο αυστηρότητας 

προσαρμόζεται η απάντηση της μηχανής σύνθεσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η μηχανή σύνθεσης επιστρέφει ένα σύνολο τιμών στη μορφή: 

ProvQoSWS1 = {(QoS1, value1), (QoS3, value3), (QoS4, value4)} 

ProvQoSWS2 = {(QoS1, value1), (QoS3, value3), (QoS4, value6)} 

ProvQoSWS3 = {(QoS1, value3), (QoS3, value4), (QoS4, value6)} 

….. 

ProvQoSWSm = {(QoS1, value1), (QoS4, value4), (QoS6, value6)} 

Η λίστα ProvQoSWS αναφέρεται σε ΥΙ που ανταποκρίνονται στα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα έχουν λάβει κάποια αξιολόγηση από τους παρόχους 

(ProvQoS) για όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποιότητας ή για ένα υποσύνολο 

αυτών. Το πλήθος των επιστρεφόμενων τιμών επηρεάζεται από τον βαθμό αυστηρότητας 

που έχει επιλέξει ο χρήστης. Κατά την εκτέλεση της μεθόδου, ΥΙ που δεν έχουν τιμή 

(ProvQoS) σε κριτήρια στα οποία ο χρήστης δίνει μεγάλη βαρύτητα τείνουν να 

αποκλείονται.  
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Φάση τρίτη: 

Οι ΥΙ οι οποίες ανακαλύπτονται και παρουσιάζονται στον χρήστη από τη μηχανή 

σύνθεσης μπορεί να περιέχουν βαθμολογημένα κριτήρια τα οποία ο χρήστης δεν έχει 

συμπεριλάβει στην αρχική λίστα επιθυμητών QoS χαρακτηριστικών και τα οποία πιθανώς 

να επιθυμεί να συμπεριλάβει. Για τον λόγο αυτό, προσφέρεται η δυνατότητα στον χρήστη 

να τροποποιήσει τις προηγούμενες επιλογές του. Εδώ πρέπει να αναφερθεί, πως τα 

αρχικώς επιλεγόμενα κριτήρια UsQoS αλλά και ProvQoS είναι υποσύνολα του συνολικού 

QoS. Παρόλα αυτά, αφορούν στην αξιολόγηση χαρακτηριστικών ποιότητας υπό 

διαφορετικές οπτικές γωνίες (από την πλευρά του χρήστη και από την πλευρά του 

παρόχου, αντίστοιχα). Η τομή των δύο συνόλων αντιστοιχεί στο μηδέν, όπως γίνεται 

φανερό παρακάτω:  

ProvQoS⊆ QoS 

UsQoS⊆ QoS 

UsQoS ∩ProvQoS = ∅ 

Φάση τέταρτη: 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του Web 2.0 και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 

και η αυξανόμενη τάση των χρηστών να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, καθιστούν επιτακτική την αξιοποίηση των 

πληροφοριών που προέρχονται από τους χρήστες.  

Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία από τη χρήση μια ΥΙ, είτε σαν αυτόνομη μονάδα 

είτε ως μέλος μιας ευρύτερης σύνθεσης, μπορεί να αξιολογηθεί από τον χρήστη. Οι 

βαθμολογήσεις αυτές, τις οποίες στο παρόν πλαίσιο ονομάζουμε EvQoS, είναι 

διαφορετικές από τις βαθμολογήσεις ProvQoS και UsQoS. Όπως είναι άλλωστε φυσικό, 

διαφορετικά αντιλαμβάνεται ένας χρήστης ένα χαρακτηριστικό ποιότητας, όπως για 

παράδειγμα το επίπεδο ιδιωτικότητας, και διαφορετικά το ερμηνεύει ένας πάροχος ο 

οποίος γνωρίζει σε βάθος τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που εφαρμόζει για την 

εξασφάλιση αυτού του χαρακτηριστικού. Στην τέταρτη αυτή φάση εκτέλεσης της 

πλατφόρμας, η μηχανή λαμβάνει υπόψη αυτές τις τιμές. 
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Φάση πέμπτη: 

Η πέμπτη φάση εκτέλεσης σηματοδοτεί την εφαρμογή της μεθόδου AHP. Πιο αναλυτικά 

τα βήματα εφαρμογής της μεθόδου είναι: 

Βήμα 1 

Μετά την εισαγωγή των τιμών των ProvQoS και EvQoS κριτηρίων, ο δισδιάστατος 

πίνακας αξιολογήσεων αρχικοποιείται. Παρόλα αυτά, για την ολοκλήρωσή του θα πρέπει 

ο χρήστης να συμπληρώσει τις υπόλοιπες κατά ζεύγη συγκρίσεις που δεν έχουν 

συμπληρωθεί αυτόματα. Έτσι σε ένα υποθετικό σενάριο το οποίο θα περιλαμβάνει επτά 

κριτήρια (έστω τέσσερα UsQoS, ένα ProvQoS και δύο EvQoS κριτήρια), θα δημιουργηθεί 

ένας πίνακας 7x7 κατά ζεύγη συγκρίσεων όπως ο παρακάτω:  

[
 
 
 
 
 
 

1 PwC12 PwC13 PwC14 PwC15 PwC16 PwC17

PwC21 1 PwC23 PwC24 PwC25 PwC26 PwC27

PwC31 PwC32 1 PwC34 PwC35 PwC36 PwC37

PwC41 PwC42 PwC43 1 PwC45 PwC46 PwC47

PwC51 PwC52 PwC53 PwC54 1 PwC56 PwC57

PwC61 PwC62 PwC63 PwC64 PwC65 1 PwC67

PwC71 PwC72 PwC73 PwC74 PwC75 PwC76 1 ]
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 5.1: Πίνακας των pairwise comparisons (συγκρίσεων κατά-ζεύγη) 

 

Βήμα 2 

Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει τον υπολογισμό ενός πίνακα, του λεγόμενου eigenvector 

ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ο πίνακας αυτός βοηθά στην 

εξακρίβωση των προτεραιοτήτων που έχει θέσει ο χρήστης, τη βαρύτητα που δίνει 

ανάμεσα στα κριτήρια και τον τελικό υπολογισμό της βέλτιστης εναλλακτικής. Για την 

κατασκευή του πίνακα είναι απαραίτητη η μετατροπή των κλασμάτων που προκύπτουν 

από τις κατά ζεύγη συγκρίσεις στους αντίστοιχους δεκαδικούς και στη συνέχεια η ύψωση 

του πίνακα στο τετράγωνο. Το αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας είναι η δημιουργία 

ενός δισδιάστατου πίνακα 𝑋𝑖𝑗,: 
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[
 
 
 
 
 
 
X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37

X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47

X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57

X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67

X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77]
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 5.2: Ο παραγόμενος δισδιάστατος πίνακας 

Μετά την ανάπτυξη του πίνακα 𝑋𝑖𝑗, βρίσκουμε το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής 

του. Για τον υπολογισμό των αθροισμάτων, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο: 

𝑆𝑢𝑚𝑖 = ∑ Xij
7
j=1                                                        (1) 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σύνολο των σειρών του πίνακα είναι i=7, καθώς έχουν 

καταχωρηθεί επτά κριτήρια. Για τον υπολογισμό του πίνακα eigenvector 

πραγματοποιείται αξιοποίηση της παρακάτω εξίσωσης: 

𝐸𝑉𝑖 =
SUMi

∑ SUMi
7
1

                                                          (2) 

Η ύψωση του πίνακα στο τετράγωνο επαναλαμβάνεται μέχρις ότου οι παραγόμενοι 

πίνακες να μη διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους πίνακες από τους οποίους 

προέρχονται.   

Βήμα 3 

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ένας πίνακας κατά ζεύγη συγκρίσεων 

για κάθε κριτήριο από αυτά που έχει επιλέξει ο χρήστης. Κάθε τέτοιος πίνακας αποτελείται 

από το σύνολο συγκρίσεων των υποψήφιων ΥΙ, βάσει ενός κριτηρίου. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, καθώς υπάρχουν επτά κριτήρια, θα κατασκευαστούν επτά πίνακες κριτηρίων.  

Το μέγεθος του κάθε πίνακα εξαρτάται από το σύνολο των εναλλακτικών ΥΙ που 

επιστρέφονται. Αν στο παράδειγμά μας υποθέσουμε πως επιστρέφονται τέσσερις 

εναλλακτικές ΥΙ από τη μηχανή σύνθεσης και λαμβάνοντας υπόψη πως ο χρήστης έχει 

επιλέξει επτά μη λειτουργικά χαρακτηριστικά για ενσωμάτωση στη διαδικασία λήψης 
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απόφασης, θα κατασκευαστούν επτά δισδιάστατοι πίνακες κριτηρίων 𝐴𝑙𝑡𝐸𝑉𝑘 (για 

k=1,2,3,4) μεγέθους 4x4, όπως φαίνεται παρακάτω: 

            WS1 WS2 WS3 WS4 

WS1

WS2

WS3

WS4

[  

C11   C12   C13   C14

C21   C22   C23   C24

C31   C32   C33   C34

C41   C42   C43   C44

] 

Πίνακας 5.3: Πίνακας κατά-ζεύγη συγκρίσεων των εναλλακτικών για ένα δεδομένο 

κριτήριο 

Στις διαγώνιες τιμές του πίνακα αποδίδεται αυτομάτως τιμή ίση με τη μονάδα, 

καθώς αφορούν τον λόγο της αξιολόγησης μιας ΥΙ για το συγκεκριμένο κριτήριο με τον 

εαυτό της. Για κάθε έναν από τους επτά πίνακες κριτηρίων 𝐴𝑙𝑡𝐸𝑉𝑘 πραγματοποιείται 

υπολογισμός του πίνακα eigenvector, σύμφωνα με τον τύπο (1). Με τον τρόπο αυτό είναι 

εφικτός ο υπολογισμός της αξιολόγησης της βαρύτητας που λαμβάνει κάθε εναλλακτική 

σε κάθε κριτήριο.  

Βήμα 4 

Μετά τον υπολογισμό των τιμών όλων των πινάκων eigenvector, είναι δυνατή η καλύτερη 

αναπαράσταση του προβλήματος, μέσω της προβολής της ιεραρχίας του. Αυτό φαίνεται 

στην εικόνα 5.3, όπου παρουσιάζεται η θέση των τιμών eigenvalues (που προκύπτουν από 

τους πίνακες eigenvector) στο ιεραρχικό δέντρο.  

Η μεθοδολογία ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του τελικού πίνακα 

αξιολόγησης και κατάταξης των εναλλακτικών AR[i], μέσω της αξιοποίησης του τύπου 

(3): 

AR[i] = ∑ AltEvj[1] ∗ EV[j]7
j=1                                           (3) 

Η εναλλακτική υπηρεσία, που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον 

συγκεκριμένο πίνακα (AR[i]), είναι η ΥΙ που ικανοποιεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις 

ανάγκες του χρήστη, αναφορικά με τα επιθυμητά μη-λειτουργικά κριτήρια ποιότητας. 
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Εικόνα 5.3: Η διαμορφούμενη ιεραρχία του προβλήματος μετά την ενσωμάτωση 

των τιμών eigenvalues 

 5.2.4 Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης της μεθοδολογίας, για την επιλογή και 

σύνθεση ΥΙ σε σενάριο ηλεκτρονικών αγορών. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια περιγραφή ενός σεναρίου αξιοποίησης του προτεινόμενου 

πλαισίου για την επιλογή και σύνθεση ΥΙ, με στόχο τη διευκόλυνση συναλλαγών 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να συμμετέχουν τόσο 

«εικονικές» όσο και «φυσικές» YI. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να δεχθεί 

πληροφορίες που προέρχονται από τη λειτουργικότητα «έξυπνων» αντικειμένων και που 

περιλαμβάνουν στοιχεία για την κατάσταση των προϊόντων που περιέχουν. Για 

παράδειγμα, ένα κατάστημα με ευαίσθητα προϊόντα, όπως ένα ανθοπωλείο, μπορεί να 

αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, τη θερμοκρασία και την υγρασία που 

συλλέγονται από ένα ψυγείο με ενσωματωμένους αισθητήρες. Οι πληροφορίες αυτές 

μπορούν να αποτελέσουν τμήμα μιας σύνθεσης ΥΙ που θα περιλαμβάνει και «εικονικές» 

ΥΙ τύπου SOAP και REST (όπως για παράδειγμα ΥΙ για πληρωμή και μεταφορά 

προϊόντων).  

Ακολουθούν τα βήματα εκτέλεσης, έτσι όπως περιεγράφηκαν και στην προηγούμενη 

ενότητα: 
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 Φάση Πρώτη:  

o Στο σημείο αυτό, ο τελικός χρήστης καθορίζει τις λειτουργικές του 

απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις προσωπικές του 

προτιμήσεις αλλά και από το σύνολο των συστάσεων που δέχεται από 

κάποια καταστήματα. Για τις ανάγκες αυτού του παραδείγματος θεωρούμε 

πως του επιστρέφονται πέντε ΥΙ (WSi για i=1, 2, ..,5) που ικανοποιούν τα 

συγκεκριμένα λειτουργικά κριτήρια που έχει θέσει.  

 Φάση Δεύτερη:  

o Αφού ολοκληρωθεί η φάση καθορισμού των λειτουργικών απαιτήσεων, ο 

χρήστης εισάγει το σύνολο των μη-λειτουργικών χαρακτηριστικών που 

επιθυμεί και τις κατά-ζεύγη συγκρίσεις που θα καθορίσουν τον βαθμό 

σημαντικότητας, δηλαδή το βάρος που αποδίδει σε κάθε ένα από αυτά. Η 

είσοδος των δεδομένων γίνεται με τη παρακάτω μορφή: {(UsQoSi, 

UsQoSj, PwCij), …}  

o Θεωρούμε πως ο χρήστης δίνει προτεραιότητα σε ΥΙ που ικανοποιούν τα 

παρακάτω ποιοτικά κριτήρια: Ασφάλεια (Security - UsQoS1), 

Διαθεσιμότητα (Αvailability - UsQoS2) και Αξιοπιστία (Reliability - 

UsQoS3) ως εξής:{(Security - Availability, 6), (Security - Reliability, 8), 

(Reliability - Availability, 2)} 

o Στον χρήστη επιστρέφεται ένα σύνολο ΥΙ που έχουν λάβει βαθμολόγηση 

για τα μη-λειτουργικά τους χαρακτηριστικά από τους παρόχους, μαζί με τις 

αντίστοιχες βαθμολογίες:  

 

ProvQoSWS1 = {(Security, 8), (Availability, 6), (Reliability, 7), (Capacity, 

6)} 

ProvQoSWS2 = {(Security, 7), (Reliability, 6), (Performance, 7), 

(Robustness, 4)} 

ProvQoSWS3 = {(Security, 7), (Availability, 7)} 

ProvQoSWS4 = {(Security, 9), (Availability, 8), (Reliability, 7)} 

ProvQoSWS5 = {(Availability, 8), (Performance, 8)} 
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o Η ΥΙ WS5 δε περιλαμβάνει βαθμολογίες για τα κριτήρια τα οποία θεωρεί ο 

χρήστης τα πιο σημαντικά και για το λόγο αυτό δε θα συμπεριληφθεί στη 

λίστα των υποψήφιων εναλλακτικών.  

 Φάση Τρίτη και φάση Τέταρτη:  

o Εάν ο τελικός χρήστης δεν προσθέσει περαιτέρω κριτήρια ποιότητας, θα 

πραγματοποιηθεί σε αυτό το στάδιο η εισαγωγή των κριτηρίων EvQoS που 

αντιστοιχούν στις αξιολογήσεις των προηγούμενων χρηστών.  

o Στον χρήστη επιστέφονται τιμές για την εκλαμβανόμενη από τους χρήστες 

ασφάλεια (EvSecurity) και αξιοπιστία (EvReliability).   

 Φάση Πέμπτη:  

o Βήμα 1: Μετά τη συμπλήρωση των κριτηρίων ProvQoS και EvQoS, ο 

χρήστης καλείται να προσθέσει τις κατά ζεύγη συγκρίσεις για την 

ολοκλήρωση του δισδιάστατου πίνακα. Έστω πως μετά την 

προαναφερόμενη διαδικασία ο πίνακας λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 

                           UsQoS1 UsQoS2 UsQoS3   PrvQoS1   PrvQoS2  EvQoS1 EvQoS2 

UsQoS1

UsQoS2

UsQoS3

PrvQoS1

PrvQoS2

EvQoS1

EvQoS2

   

[
 
 
 
 
 
 

      1       6          8              7               9           3          8
     1/6       1          1/2              3                7           1/2           7
     1/8        2          1             5                7          2           5
     1/7        1/3          1/5             1                3          1/2          2
     1/9        1/7          1/7             1/3                1          1/2          1/2
     1/3       2          1/2             2                2          1          3
     1/8       1/7          1/5             1/2                2          1/3          1

   

]
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 5.4: Πίνακας κατά-ζεύγη συγκρίσεων με μορφή κλασματικών τιμών 

o Βήμα 2: Σχηματίζεται ο ακόλουθος πίνακας, με τον υπολογισμό του 

τετραγώνου του πίνακα των κατά ζεύγη συγκρίσεων. 
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[
 
 
 
 
 
 
7.0006 38.7631 24.7861 85.0006 159 35.6672 125.5
2.644 7.001 5.5839 16.5007 43.0003 9.8339 28.8336
3.3674 12.1318 7.0003 25.7088 58.125 13.042 44.5
1.1164 3.6387 2.7886 7.0007 16.0199 4.1622 11.477
0.5407 2.4208 1.6627 3.8377 7.0007 2.0240 5.7704
1.9457 8.3817 5.953 17.0006 36.5006 7.0004 30.1672
0.7036 2.5551 2.0240 4.6373 9.6921 2.7633 7.0005 ]

 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 5.5: Αποτέλεσμα της μετατροπή των τιμών σε δεκαδική μορφή και της 

ύψωση στο τετράγωνο 

o Γίνεται ο υπολογισμός του πίνακα eigenvector σύμφωνα με τους τύπους 

που παρουσιάστηκαν προηγουμένως (τύποι (1) και (2)). Συγκεκριμένα, το 

αποτέλεσμα είναι το παρακάτω: 

 Ev = [0.4962, 0.1183, 0.1709, 0.0482, 0.0243, 0.1115, 0.0306] 

 

o Βήμα 3: Στη συνέχεια, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να δώσει τιμές στους 

πίνακες συγκρίσεων των χαρακτηριστικών ποιότητας.  

UsQoS1                                      UsQoS2 

WS1

WS2

WS3

WS4

[

1 3 6 8
1/3 1 3 6
1/6 1/3 1 4
1/8 1/6 1/4 1

]      

WS1

WS2

WS3

WS4

[

1 4 3 5
1/4 1 3 7
1/3 1/3 1 4
1/5 1/7 1/4 1

] 

Πίνακας 5.6: Πίνακες pairwise comparisons για συγκεκριμένα κριτήρια 

o Έπειτα, πραγματοποιείται ο υπολογισμός των eigenvector των επτά κριτηρίων, 

με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε ο eigenvector των εναλλακτικών. 

o Βήμα 4: Κάνοντας χρήση του eigenvector των εναλλακτικών αλλά και των 

επτά eigenvector των κριτηρίων, ο αλγόριθμος είναι σε θέση να υπολογίσει την 

τελική βαθμολόγηση των εναλλακτικών, κάνοντας χρήση του τύπου (3). Τα 

αποτελέσματα είναι AR = [0.564, 0.263, 0.125, 0.048]. 

o Η τελική αξιολόγηση των εναλλακτικών ΥΙ παρουσιάζεται στο επόμενο 

σχήμα. Όπως είναι φανερό, η πρώτη εναλλακτική υπηρεσία συγκεντρώνει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία και θεωρείται η βέλτιστη ΥΙ για συμμετοχή στη 

σύνθεση. Παράλληλα, όπως φαίνεται στο σχήμα, το εργαλείο υπολογίζει και 

εμφανίζει το ποσοστό του overall inconsistency το οποίο στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση υποδεικνύει πως οι κατά ζεύγη συγκρίσεις έγιναν με σωστό και 

συνεκτικό τρόπο, καθώς η τιμή του είναι ίση με 0.10.  

 

Εικόνα 5.4: Εύρεση της βέλτιστης ΥΙ και συνολική αξιολόγηση (με χρήση του 

Expert Choice) 

 5.3  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Η ολοένα και μεγαλύτερη υιοθέτηση των ιδεών του IoT και του WoT και η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων «έξυπνων» συσκευών έχουν, αναμφίβολα, 

ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των διαθέσιμων ΥΙ στο διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό 

συνδέεται με την προσθήκη των λεγόμενων «φυσικών» ΥΙ, δηλαδή των υπηρεσιών που 

δίνουν πρόσβαση στη λειτουργικότητα των «έξυπνων» αυτών συσκευών, στις υπάρχουσες 

«εικονικές» ΥΙ. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία επιλογής και σύνθεσης ΥΙ αναμένεται να 

αποκτήσει τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Για την αντιμετώπιση αυτού 

του προβλήματος, προτάθηκε στη συγκεκριμένη ενότητα ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα 

επιτρέπει την εφαρμογή της μεθόδου AHP για την επιλογή και σύνθεση «φυσικών» και 

«εικονικών» ΥΙ, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά ποιότητας αλλά και τα 

εξατομικευμένα βάρη των χρηστών. Το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη σύνθεση τόσο SOAP-based ΥΙ όσο και υπηρεσιών τύπου REST, ενώ δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε αξιολογήσεις των υπηρεσιών αυτών, από τους παρόχους και τους 

προηγούμενους χρήστες.  

Παρόλα αυτά, σε σενάρια σύνθεσης ΥΙ και ειδικότερα σε αυτά που περιλαμβάνουν 

επιχειρηματικές διαδικασίες και συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, προβάλλεται συχνά 

η απαίτηση για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας της διαδικασίας επιλογής και 

σύνθεσης και της αυτοματοποίησης της συνολικής διεργασίας. Μια ανάλογη 

προτεινόμενη προσέγγιση παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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 6 Αυτοματοποιημένη σύνθεση YI μέσω Ανοικτών 

Συνδεδεμένων Δεδομένων 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για την αυτοματοποιημένη 

επιλογή και σύνθεση ΥΙ, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία των Ανοικτών Συνδεδεμένων 

Δεδομένων (ΑΣΔ) (Linked open Data - LoD). Η εν λόγω μεθοδολογία αξιοποιεί ένα 

σύνολο από RDF triples που περιγράφουν τα λειτουργικά και μη λειτουργικά 

χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ΥΙ. Μέσω της μεθοδολογίας, είναι αρχικά εφικτή η 

αυτοματοποιημένη εύρεση ΥΙ μέσω της χρήσης ερωτημάτων SPARQL, αλλά και 

εξατομικευμένων επιλογών βαρών σε συγκεκριμένα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Τέλος, για τις ανάγκες επιλογής και σύνθεσης, γίνεται αξιοποίηση του αλγορίθμου PSO, 

ο οποίος βαθμολογεί και κατατάσσει τις εφικτές συνθέσεις επιτρέποντας έτσι την επιλογή 

της βέλτιστης δυνατής. 

 6.1  Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα 

Μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση, για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της 

αυτοματοποιημένης επιλογής και σύνθεσης ΥΙ, αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

των ΑΣΔ (Chen & Paik, 2013). Η τεχνολογία αυτή, έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς σε ένα 

μεγάλο πλήθος επιστημονικών πεδίων και αφορά στη χρησιμοποίηση δομημένων 

στοιχείων τα οποία μπορούν να προσπελαστούν και να υποστούν επεξεργασία από τον 

υπολογιστή δίχως την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης (Neubert, 2012). Η υιοθέτηση της 

συγκεκριμένης τεχνολογίας συνεπάγεται τη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στα δεδομένα, 

δηλαδή την ανάπτυξη κάποιων σχέσεων που ορίζονται από σημασιολογικούς κανόνες. 

Καθώς ολοένα και περισσότερα δεδομένα συνδέονται μεταξύ τους, σχηματίζονται γράφοι 

διασυνδεμένων RDF δεδομένων που αναπαριστούν με οπτικό τρόπο όλες τις συσχετίσεις 

ανάμεσα στα δεδομένα. Στη συνέχεια, μέσω των κατάλληλων SPARQL ερωτημάτων, 

είναι εφικτή η εύρεση στοιχείων που ικανοποιούν συγκεκριμένους περιορισμούς.  

Η ιδέα της αξιοποίησης των ΑΣΔ για την αναζήτηση, επιλογή και σύνθεση ΥΙ έχει 

κερδίσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών. Παρόλα αυτά, σε αντίθεση 

με τις μεθοδολογίες που βασίζονται στη χρήση σημασιολογιών, δεν έχουν οριστεί 

συγκεκριμένα πρότυπα για τη βέλτιστη αξιοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου, καθώς 

διάφοροι ερευνητές έχουν προτείνει ένα πλήθος εναλλακτικών προσεγγίσεων.  
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Στα πλαίσια της μελέτης του, ο Stadtmüller (2012) διερεύνησε τα πλεονεκτήματα 

χρήσης μιας πλατφόρμας σύνθεσης RESTful YI, μέσω της αξιοποίησης ΑΣΔ. Ο 

συγγραφέας αναφέρει τις ομοιότητες ανάμεσα στα ΑΣΔ και της υπηρεσίες τύπου REST, 

καθώς και οι δύο τεχνολογίες βασίζονται σε πόρους που περιγράφονται μέσω URI, ενώ 

παράλληλα τονίζει τις προοπτικές μιας προτεινόμενης θεωρητικής μεθοδολογίας 

σύνθεσης. Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που βασίζονται σε RESTful 

κλήσεις και πόρους μέσω της εφαρμογής ΑΣΔ, διερευνάται και στην έρευνα των 

Krummenacher, Norton και Marte (2010). Στη συγκεκριμένη μελέτη, περιγράφεται μια 

μεθοδολογία ανίχνευσης ΥΙ μέσω μοτίβων σε γράφους (graph patterns) που επιτρέπουν 

ταυτόχρονα και την κατασκευή των κατάλληλων RDF μηνυμάτων για την ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ ΥΙ. Αν και αποτελεί μια υποσχόμενη προσέγγιση προς την 

αυτοματοποίηση των συνθέσεων, δεν προβλέπει  κάποια στρατηγική σχετικά με την 

αντιμετώπιση του προβλήματος επιλογής ανάμεσα σε υπηρεσίες με παρόμοια 

λειτουργικότητα, κάτι που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παρούσας διατριβής.  

Οι Norton, Krummenacher, Marte και Fensel (2010), παρουσιάζουν την ιδέα των 

Ανοιχτών Συνδεδεμένων Υπηρεσιών, που βασίζονται στην αξιοποίηση ΑΣΔ και στη 

χρήση του προτύπου RDF και ερωτημάτων SPARQL. Η μέθοδος που προτείνεται 

στοχεύει στην εύρεση ΥΙ που περιγράφονται μέσω διασυνδεδεμένων δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, γίνεται συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής μοτίβων σε 

γράφους για την περιγραφή τέτοιων υπηρεσιών (Norton & Stadtmüller, 2011). Ειδικότερα, 

πραγματοποιούν ανάλυση μητρώων συμβατών με RESTful κλήσεις και ΑΣΔ και 

υλοποιούν μια ανάλογη προσέγγιση μέσω της χρήσης του Hadoop. Παρότι οι συγγραφείς 

αναφέρονται σε τεχνικές για τη σύνθεση ΥΙ, εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα εύρεσης 

υπηρεσιών μέσω RDF. 

Οι Kim, Berlocher και Lee (2015) περιγράφουν την εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής 

ΑΣΔ-ως-υπηρεσία (LoD-as-a-service). Υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που εγείρονται 

κατά την εφαρμογή συνόλων δεδομένων, ειδικών για συγκεκριμένα πεδία, σε μορφή ΑΣΔ 

και την ανάπτυξη κατάλληλων αρχιτεκτονικών για τη λήψη και την αξιοποίηση τέτοιων 

στοιχείων. Σε μια τέτοια υλοποίηση μπορεί να προστεθεί ένα σύνολο δεδομένων που 

αφορά περιγραφές ΥΙ, δίνοντας έτσι σε αυτή δυνατότητες εύρεσης και επιλογής. 

Επεκτείνοντας αυτή την ιδέα, επιχειρούμε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία που θα 

παρέχει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δυνατότητες εύρεσης, επιλογής και σύνθεσης 
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ΥΙ, μέσω περιγραφών σε μορφή RDF. Η προσέγγιση μας διαφοροποιείται, καθώς 

συμπεριλαμβάνει μια τεχνική για την επιλογή της βέλτιστης σύνθεσης ανάμεσα σε ένα 

πλήθος εναλλακτικών, αξιοποιώντας τις RDF περιγραφές.  

Οι Bianchini, De Antonellis και Melchiori (2013) προτείνουν μια μεθοδολογία 

εύρεσης και ταυτοποίησης υπηρεσιών που επιτρέπει την εφαρμογή ΑΣΔ και 

σημασιολογικών συνδέσμων για την ανακάλυψη συνόλων API. Οι ίδιοι περιγράφουν την 

εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης και επιδεικνύουν τη δυνατότητα εφαρμογής της 

κάνοντας χρήση δυο γνωστών αποθετηρίων API. Παρότι δεν αναφέρονται στο πρόβλημα 

της αυτοματοποιημένης σύνθεσης ΥΙ, προτείνουν μια υποσχόμενη μεθοδολογία εύρεσης 

ΥΙ. Τέλος, οι Ahmad και Dowaji (2013) προτείνουν την οντολογία Linked-OWL ως μια 

εναλλακτική της OWL-S,  η οποία μπορεί να περιγράψει τόσο σημασιολογικά στοιχεία 

όσο και  ΑΣΔ. Η οντολογία βασίζεται στη χρήση ΥΙ τύπου REST και είναι μια 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση προς τη σύνθεση και δυναμική αναπροσαρμογή ΥΙ, κάνοντας 

χρήση ΑΣΔ. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, όμως, δεν περιέχει ένα συγκεκριμένο 

μηχανισμό επιλογής. Θεωρούμε πως η ενσωμάτωση ενός κατάλληλου αλγορίθμου 

επιλογής, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα του συνόλου της διαδικασίας. Όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στα πλαίσια αυτής της διατριβής έχει 

επίσης πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη ενός πλαισίου αυτοματοποιημένης σύνθεσης ΥΙ που 

ενσωματώνει έναν αντίστοιχο αλγόριθμο προσανατολισμένο προς τη βέλτιστη δυνατή 

αποδοτικότητα.   

 6.2  Προτεινόμενη μεθοδολογία 

Το προτεινόμενο πλαίσιο αφορά στην ανακάλυψη, επιλογή και σύνθεση ΥΙ 

προσανατολισμένων σε επιχειρηματικές διαδικασίες, που παρέχονται από ένα σύνολο 

επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσω ενός κατάλληλου αποθετηρίου που κάνει χρήση του 

προτύπου RDF. Οι περιγραφές αυτές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με λειτουργικά αλλά 

και μη λειτουργικά χαρακτηριστικά ΥΙ και μπορούν να προσπελαστούν μέσω των 

κατάλληλων αιτημάτων SPARQL. Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής του προτεινόμενου 

αλγορίθμου, είναι εφικτή η επιλογή των βέλτιστων εναλλακτικών και η σύνθεσή τους. Για 

την εύρεση των διαθέσιμων ΥΙ είναι απαραίτητη η αποθήκευση στο αποθετήριο 

περιγραφών σε μορφή RDF σύμφωνα με την ακόλουθη δομή (tuple structure): 
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{WS_Name : Property1 : Value} 

{WS_Name : Property2 : Value} 

…. 

{WS_Name : PropertyN : Value}  

Μέσω της μετατροπής των περιγραφών στην προαναφερθείσα μορφή, είναι εφικτή 

η δημιουργία ενός γράφου RDF, ο οποίος αποτελεί μια οπτική αναπαράσταση όλων των 

διαθέσιμων ΥΙ, της λειτουργικότητάς τους, των μη λειτουργικών τους χαρακτηριστικών 

αλλά και των συνδέσεών τους. Τέτοιοι γράφοι επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση 

όλων των δεδομένων αλλά και την εύρεση πληροφοριών μέσω κατάλληλων ερωτημάτων. 

Το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει ένα αποθετήριο το οποίο περιέχει το 

σύνολο των διαθέσιμων ΥΙ καθώς και τις περιγραφές αυτών σε κατάλληλη μορφή. Μέσω 

της χρήσης ενός SPARQL endpoint, ο τελικός χρήστης είναι σε θέση να εκδίδει 

ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένες επιθυμητές λειτουργίες, ενώ μπορεί να 

συμπεριλάβει στα ερωτήματα αυτά και χαρακτηριστικά QoS. Η αρχιτεκτονική του 

προτεινόμενου πλαισίου παρουσιάζεται στην εικόνα 6.1. Ένα σημαντικό τμήμα της είναι 

ο response parser. Καθώς οι απαντήσεις που λαμβάνονται από τα SPARQL ερωτήματα 

μπορεί να είναι σε διάφορες μορφές (όπως για παράδειγμα σε XML, JSON, CSV και TSV) 

και θα αποτελέσουν είσοδο για τον αλγόριθμο επιλογής και σύνθεσης, θα πρέπει να είναι 

εφικτή η μετατροπή τους στην κατάλληλη μορφή. Μετά την εν λόγω μετατροπή, είναι 

απαραίτητη η κατάταξη των πιθανών εναλλακτικών συνθέσεων, με στόχο την επιλογή της 

βέλτιστης. Αρκετοί ερευνητές έχουν κάνει χρήση του αλγορίθμου PSO για την επίλυση 

ανάλογων προβλημάτων σε μια πληθώρα ερευνητικών πεδίων. Η εφαρμογή του 

αλγορίθμου για την επίλυση του προβλήματος της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ με βάση 

ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εφικτή, όπως φαίνεται στις προσεγγίσεις των Kang, Liu,  

Tang και Xu (2012) και Wang, Sun, Zou και Yang (2013).  

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, αξιοποιείται ο συγκεκριμένος αλγόριθμος για 

την επιλογή ΥΙ. Παρόλα αυτά, είναι εφικτή η χρήση και άλλων εναλλακτικών, όπως είναι 

οι μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Vesyropoulos & Georgiadis, 2015a) ή 

οι αλγόριθμοι περιορισμών (Alrifai et al., 2012). Συγκριτικά με αυτές τις προσεγγίσεις, ο 
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αλγόριθμος PSO προσανατολίζεται περισσότερο προς τη μέγιστη απόδοση, ενώ η 

εφαρμογή του απαιτεί λιγότερο φόρτο από την πλευρά του χρήστη. Αξίζει, όμως, να 

αναφερθεί πως οι μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων αλλά και οι αλγόριθμοι 

περιορισμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερο 

επίπεδο εξατομίκευσης.  

 

Εικόνα 6.1: Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου πλαισίου 

Ο αλγόριθμος PSO, ο οποίος αναπτύχθηκε από τους Kennedy και Eberhart (1995), 

αποτελεί έναν αλγόριθμο προσομοίωσης ενός κοινωνικού μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, 

μοντελοποιεί τη συμπεριφορά σμηνών πουλιών και κοπαδιών ψαριών κατά την 

αναζήτηση τροφής. Δύο σημαντικές τιμές του αλγορίθμου είναι αυτές του προσωπικού 

καλύτερου σημείου (personal best) και του καλύτερου σημείου γειτονιάς (neighborhood 

best), τα οποία συμβολίζονται ως pbest και pgbest, αντίστοιχα. Κάθε σωματίδιο (particle) 

της προσομοίωσης που αντιστοιχεί σε ένα μέλος του σμήνους καθώς και σε μια πιθανή 

λύση, έλκεται από τις δύο αυτές τιμές, καθώς προσπαθεί να εντοπίσει μια θέση καλύτερη 

της τρέχουσας του. Η έλξη αυτή επηρεάζει τη θέση και την ταχύτητα του σωματιδίου. 
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Μέσω της τυχαίας μεταβολής των pbest και pgbest, όλα τα σωματίδια κινούνται διαρκώς, 

καθώς προσπαθούν να συγκλίνουν προς τις βέλτιστες τιμές. Κάθε επανάληψη αυτής της 

διαδικασίας ορίζεται ως ένα iteration 𝑖. Για κάθε iteration, η νέα ταχύτητα 𝑣 και η 

τρέχουσα θέση 𝑥 του σωματιδίου υπολογίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους: 

𝑣(𝑡 + 1)𝑖 = 𝑤𝑣(𝑡)𝑖 + 𝑐1𝑟1(𝑝(𝑡)𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥(𝑡)𝑖) + 𝑐2𝑟2(𝑝(𝑡)𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥(𝑡)𝑖) (1) 

(𝑡 + 1)𝑖=(𝑡)𝑖 +𝑣(𝑡 − 1)𝑖  (2) 

όπου η μεταβλητή 𝑤 αντιστοιχεί σε ένα βάρος, το λεγόμενο inertia weight. Η 

συγκεκριμένη μεταβλητή μεταβάλλεται από μια μέγιστη τιμή ίση με 0.9 ως μια ελάχιστη 

ίση με 0.4, ελέγχοντας έτσι την επιρροή της τρέχουσας ταχύτητας στην ταχύτητα που θα 

λάβει το σωματίδιο στο επόμενο iteration. Επιπρόσθετα, οι μεταβλητές 𝑐1 και 𝑐2 αφορούν 

στα βάρη cognition weight και social weight, τα οποία επηρεάζουν της μεταβλητές pbest 

και pgbest, αντίστοιχα, ενώ οι μεταβλητές 𝑟1 και 𝑟2 αναφέρονται σε τυχαίες τιμές στο 

κλειστό σύνολο [0,1]. Μετά από έναν αριθμό επαναλήψεων, όλα τα σωματίδια 

πλησιάζουν τις βέλτιστες τιμές (Zhang, 2014). 

Με στόχο την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για την επιλογή και 

σύνθεση των ζητούμενων ΥΙ, προτείνουμε την ακόλουθη σειρά βημάτων που 

περιλαμβάνουν την εφαρμογή του αλγορίθμου PSO:  

1. Εκτέλεση των ερωτημάτων SPARQL που αφορούν τα επιθυμητά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά  

2. Έκδοση ερωτήματος για αιτούμενα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά, σε περίπτωση 

που ο αριθμός των αποτελεσμάτων είναι μεγαλύτερος του ενός 

3. Λήψη της λίστας των κατάλληλων συνθέσεων καθώς και των τιμών των μη 

λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, στην προκαθορισμένη μορφή 

4. Μετατροπή της λίστας και κατασκευή της συνάρτησης utility function  

5. Εισαγωγή των δεδομένων στον αλγόριθμο PSO  

6. Επιστροφή της βέλτιστης σύνθεσης μαζί με τα αντίστοιχα αρχεία WSDL 
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 6.3  Μελέτη περίπτωσης 

Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου επιδεικνύεται μέσω της χρήσης μιας 

μελέτης περίπτωσης. Γίνεται χρήση ενός συνόλου δεδομένων (dataset) το οποίο 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πραγματικών ΥΙ που διατίθενται στον Π.Ι., μαζί με 

μετρήσεις για τα χαρακτηριστικά ποιότητάς τους (Al-Masri & Mahmoud, 2007a; Al-Masri 

& Mahmoud, 2007b). Πραγματοποιήθηκε επιλογή ενός υποσυνόλου ΥΙ που μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε σενάρια συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου και μετατροπή των 

περιγραφών τους και των τιμών QoS τους, σε κατάλληλη μορφή RDF. Σε ένα ενεργό RDF 

αποθετήριο, οι τιμές QοS διαφόρων ΥΙ μπορούν είτε να προκύψουν ως αποτέλεσμα της 

παρακολούθησης της συμπεριφοράς της εκάστοτε υπηρεσίας και του ελέγχου του χρόνου 

ενεργοποίησης και εκτέλεσής της (για χαρακτηριστικά όπως είναι η διαθεσιμότητα), είτε 

να οριστούν χειροκίνητα (κυρίως για χαρακτηριστικά όπως η τεκμηρίωση και η χρήση 

βέλτιστων πρακτικών). Η δομή μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικού εμπορίου στο 

μετασχηματισμένο RDF dataset είναι η ακόλουθη: 

─ {WS1: Functionality: OrderProductService} 

─ {WS1: Reliability: 0.58} (η τιμή είναι στην κλίμακα 0-1) 

─ {WS1: Resp_time: 0.24275} (η τιμή είναι σε δευτερόλεπτα) 

─ {WS1: Best Practices: 0.84} (η τιμή είναι στην κλίμακα 0-1) 

─ {WS1: Documentation: 0.38} (η τιμή είναι στην κλίμακα 0-1) 

Το σύνολο των ΥΙ που περιγράφονται στο συγκεκριμένο dataset σχηματίζουν τον 

αντίστοιχο γράφο RDF. Μέσω των κατάλληλων SPARQL ερωτημάτων, ο τελικός 

χρήστης μπορεί να λάβει ένα σύνολο υπηρεσιών που ικανοποιούν τις λειτουργικές 

απαιτήσεις του. Ακολουθεί η περιγραφή της μελέτης περίπτωσης, στην οποία γίνεται 

χρήση της σειράς βημάτων που καταγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

 Υποθέτουμε πως ένας τελικός χρήστης αιτείται μια σύνθεση ΥΙ για μια εφαρμογή 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι υπηρεσίες που επιθυμεί να στελεχώσουν τη σύνθεση 

αποτελούνται από μια υπηρεσία για την παραγγελία προϊόντων, μια υπηρεσία ελέγχου 

πιστωτικής κάρτας και πληρωμής μέσω αυτής, καθώς και μια υπηρεσία ειδοποίησης μέσω 

γραπτού μηνύματος (sms), εφόσον επιθυμεί να ενημερώνεται με αυτόν τον τρόπο για κάθε 

μεταβολή στην κατάσταση της παραγγελίας του. Μετά την έκδοση του αιτήματός του και 

σύμφωνα με το μοντελοποιημένο RDF dataset, μια λίστα 96 πιθανών συνθέσεων του 
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επιστρέφεται. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να δώσει τις επιθυμητές του τιμές για τα 

εξής χαρακτηριστικά ποιότητας: αξιοπιστία (reliability), χρόνος απόκρισης (response 

time), χρήση βέλτιστων πρακτικών (best practices) και τεκμηρίωση (documentation). 

Υποθέτοντας πως όλες οι ΥΙ ακολουθούν σειριακή εκτέλεση, η συνολική τιμή του 

χρόνου απόκρισης, σύμφωνα με τους Wang, Sun, Zhao και Yang (2010) και Zhang (2014), 

είναι:  

                     RTo = ∑ 𝑅𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1  (3) 

Η αντίστοιχη τιμή των βέλτιστων πρακτικών είναι: 

                     Bpro = ∏ Bpr𝑖
𝑛
𝑖=1  (4) 

Η τιμή για τη συνολική τεκμηρίωση υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

                     Doco = ∏ Doc𝑖
𝑛
𝑖=1  (5) 

Ενώ η συνολική αξιοπιστία, σύμφωνα με τους Alrifai et al. (2010) είναι: 

                     Relo = ∏ Rel𝑛
𝑖=1 𝑖 (6) 

Αναφορικά με την τιμή του χαρακτηριστικού της αξιοπιστίας, γίνεται χρήση του 

συγκεκριμένου τύπου, έναντι ενός αθροιστικού, καθώς η αστοχία σε μια από της 

εμπλεκόμενες ΥΙ μιας σύνθεσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της σύνθεσης. 

Για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία πληρωμής αποδειχθεί μη αξιόπιστη, μπορεί να μην είναι 

δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας της συναλλαγής. Για τον λόγο αυτό, η συνολική 

αξιοπιστία θα πρέπει να είναι το γινόμενο των επιμέρους τιμών των αντίστοιχων ΥΙ. 

Ακολουθώντας την ίδια λογική, χρησιμοποιείται ο ανάλογος τύπος και για τις τιμές της 

συνολικής τεκμηρίωσης και των συνολικών βέλτιστων πρακτικών, καθώς αυτές έχουν 

ιδιάζουσα σημασία για κάποιους χρήστες. Μέσω της μοντελοποίησης του προβλήματος, 

είναι εφικτή η επιλογή της βέλτιστης σύνθεσης. Αρχικά, μετά την επεξεργασία της 

απάντησης στο ερώτημα SPARQL, θα πρέπει να κατασκευαστεί η συνάρτηση objective 

function. Καθώς υποθέτουμε πως οι ΥΙ θα ακολουθήσουν σειριακή εκτέλεση, η 

συγκεκριμένη συνάρτηση λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 

       𝑂𝑓 = 𝑀𝑖𝑛((
1

𝐵𝑝𝑟𝑜
) + (

1

𝐷𝑜𝑐𝑜
) + (

1

𝑅𝑒𝑙𝑜
) + 𝑅𝑇𝑜)         (7) 

Ειδικότερα, μέσω της αντιστροφής των μεταβλητών των βέλτιστων πρακτικών, 

της τεκμηρίωσης και της αξιοπιστίας (όπου όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τους τόσο 
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καλύτερες θεωρούνται) και της διατήρησης της κατάστασης της παραμέτρου του χρόνου 

απόκρισης, δημιουργείται μια συνάρτηση ελαχιστοποίησης. Η βέλτιστη σύνθεση, 

ανάμεσα στις διάφορες εναλλακτικές, είναι αυτή που παράγει τη μικρότερη δυνατή τιμή 

σε αυτή τη συνάρτηση. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης περίπτωσης, οι τιμές των 

τριών πρώτων παραμέτρων προστέθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε έναν πίνακα (που 

αντιπροσωπεύει το άθροισμα των τιμών τους για κάθε πιθανή σύνθεση), ενώ παράλληλα 

χρησιμοποιήθηκε ένας δεύτερος παρόμοιος πίνακας για τις τιμές της παραμέτρου του 

χρόνου απόκρισης. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης της απλοποιημένης, πλέον, συνάρτησης 

objective function παρουσιάζονται στην εικόνα 6.2.  

Όπως γίνεται φανερό από την εικόνα 6.2, η ταχύτητα και η θέση κάθε σωματιδίου 

τροποποιείται ανάμεσα στις επαναλήψεις, καθώς τα σωματίδια σταδιακά συγκλίνουν προς 

τη βέλτιστη λύση. Κάνοντας χρήση των επιστρεφόμενων τιμών, μια μηχανή σύνθεσης 

μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις ΥΙ που ικανοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

υπάρχουσες επιχειρηματικές ανάγκες. Ο αριθμός των iterations που απαιτούνται καθώς 

και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα της συνάρτησης 

objective function. 

 

 

Εικόνα 6.2: Σύγκλιση του σμήνους στις βέλτιστες τιμές μετά από 15 (αριστερά) και 

30 (δεξιά) επαναλήψεις 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης τα περισσότερα σωματίδια συγκλίνουν προς 

τη βέλτιστη σύνθεση μετά από 30 επαναλήψεις, επαληθεύοντας έτσι τόσο τη δυνατότητα 

εφαρμογής του αλγορίθμου PSO στα πλαίσια συνθέσεων ΥΙ, όσο και την αποδοτικότητά 
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του στην παραγωγή αποτελεσμάτων σε λογικά χρονικά πλαίσια. Επιπρόσθετα, για την 

εκτέλεσή του δεν είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέμβαση στον ίδιο βαθμό που 

απαιτείται από άλλες μεθόδους, όπως σε εκείνες της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων.    

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αφορά ένα μικρό σύνολο διαθέσιμων 

εναλλακτικών συνθέσεων. Παρόλα αυτά, σε πραγματικά σενάρια ηλεκτρονικού εμπορίου, 

είναι απαραίτητος ο χειρισμός ενός πολύ μεγάλου αριθμού διαθέσιμων ΥΙ, κάτι που 

μπορεί να καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαχείρισης μεγάλου αριθμού υπολογισμών. Για 

τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η χρήση ενός αλγορίθμου επιλογής, όπως είναι ο 

αλγόριθμος PSO, ο οποίος μπορεί να βελτιώσει τη συνολική απόδοση μιας μηχανής 

σύνθεσης, ιδιαίτερα σε σενάρια που περιλαμβάνουν την ανάγκη για δυναμική μεταβολή 

των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Μια τέτοια ανάγκη προκύπτει, 

άλλωστε, συχνά σε επιχειρηματικά σενάρια, λόγω της διαρκής μεταβολής του εξωτερικού 

περιβάλλοντος των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος επιτρέπει στους 

χρήστες να αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο επί της σύνθεσης, μέσω εξατομικευμένων 

βαρών, κάτι που μπορεί παράλληλα να προσδώσει στις συνδέσεις μεγαλύτερη ευελιξία. Η 

χρήση του αλγορίθμου σε συνδυασμό με κατάλληλα αποθετήρια που χρησιμοποιούν το 

πρότυπο RDF για την περιγραφή ΥΙ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την 

αυτοματοποίηση των συνθέσεων ΥΙ και για την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης 

ανθρώπινης παρέμβασης.  

 6.4  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, μέσω της αξιοποίησης των ΑΣΔ είναι δυνατόν να 

κατασκευαστούν κατάλληλες πλατφόρμες για την αυτοματοποιημένη επιλογή και 

σύνθεση ΥΙ. 

Μέσα από την υιοθέτηση αποθετηρίων ΥΙ που να μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα 

σε RDF μορφή, αλλά και την έκδοση κατάλληλων ερωτημάτων στη γλώσσα SPARQL, ο 

τελικός χρήστης ή η μηχανή σύνθεσης μπορεί να λάβει εύκολα το σύνολο των διαθέσιμων 

συνθέσεων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιχειρηματικές του ανάγκες σε κάθε 

δεδομένη στιγμή. Παράλληλα, με τη χρήση ενός κατάλληλου αλγορίθμου, είναι εφικτή η 

κατάταξη των εναλλακτικών συνθέσεων και η ανάδειξη της βέλτιστης από αυτές για τον 

εκάστοτε χρήστη. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, παρουσιάζεται ένα σύνολο βημάτων 

που διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία της εξακρίβωσης της βέλτιστης σύνθεσης, 

αξιοποιώντας τον αλγόριθμο PSO.  
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Μέσα από τη χρήση μιας μελέτης περίπτωσης τεκμηριώθηκε η δυνατότητα 

εφαρμογής της παραπάνω μεθόδου σε σενάρια σύνθεσης ΥΙ για τη διευκόλυνση 

συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και η αποδοτικότητά της στην παραγωγή 

αποτελεσμάτων σε  λογικά χρονικά πλαίσια. 

Πέρα, όμως, από την εξασφάλιση της αποδοτικότητας της διαδικασίας σύνθεσης, 

μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση αποτελεί και η εξασφάλιση ιδιοτήτων ορθότητας των 

επιμέρους ΥΙ αλλά και της συνολικής υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας. Μια μέθοδος που 

στοχεύει στην εξασφάλιση ανάλογων ιδιοτήτων και που βασίζεται στον έλεγχο μοντέλων 

αρχιτεκτονικών, παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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 7 Ανάπτυξη και σύγκλιση σωστών εκ κατασκευής Υπηρεσιών 

Ιστού τύπου REST, με χρήση της τεχνικής model-checking και 

του εργαλείου BIP 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, κάνοντας χρήση ΥΙ που θα αλληλοεπιδρούν και 

θα ανταλλάσσουν μηνύματα με τρόπο που χαρακτηρίζεται από χαλαρούς δεσμούς. 

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη  

διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε ετερογενή συστήματα. Έτσι, παρά την αυτονομία που 

χαρακτηρίζει τις ΥΙ καθώς και τον ποικιλόμορφο τρόπο χρήσης των πληροφοριών από 

την κάθε υπηρεσία, η αρχιτεκτονική SOA, μέσω της χρήσης συγκεκριμένων 

πρωτοκόλλων, επιτρέπει την απροβλημάτιστη ανταλλαγή πληροφοριών. Παράλληλα, η 

αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την εξασφάλιση συγκεκριμένων ιδιοτήτων από την πλευρά 

των εμπλεκόμενων ΥΙ όπως είναι η ατομικότητα των λειτουργιών. Για να επιτευχθεί αυτό, 

στηρίζεται σε κάποιες συμφωνίες γνωστές ως «συμβόλαια υπηρεσιών» (service contracts). 

Οι συμφωνίες αυτές αφορούν συνήθως στις μεθόδους επικοινωνίας και η ανάπτυξη και 

χρήση τους δεν επηρεάζεται άμεσα από τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα της ΥΙ.  

 7.1  Η ανάγκη αυστηρής ανάπτυξη Υπηρεσιών Ιστού 

Παρά τη χρήση των παραπάνω πρακτικών, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την 

ορθότητα των ΥΙ που δεν μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο από τα παρεχόμενα 

πρωτόκολλα ή τις τυχόν συμφωνίες ανάμεσα στους εξυπηρετητές και τους πελάτες. 

Καθώς η λειτουργικότητα της κάθε ΥΙ αλλά και οι μεταβάσεις ανάμεσα στις διάφορες 

καταστάσεις της δεν περιγράφονται συνήθως με αυστηρό τρόπο, είναι δύσκολος ο έλεγχος 

της ικανοποίησης των ζητούμενων ιδιοτήτων. Μια πιθανή αντιμετώπιση του προβλήματος 

περιλαμβάνει τον εντατικό έλεγχο και την αποσφαλμάτωση των ΥΙ, μέσω των 

παραδοσιακών μεθόδων που είναι όμως χρονοβόρες, έχουν μεγάλο κόστος ενώ 

παράλληλα η μεγάλη πολυπλοκότητα ορισμένων ΥΙ μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία 

ανίχνευσης ζητημάτων ορθότητας.  

Τέτοια ζητήματα μπορεί να αφορούν στην ύπαρξη αδιεξόδων (deadlocks) ή και 

άλλων προβλημάτων ταυτοχρονισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι εμφανής η ανάγκη 
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υιοθέτησης μιας μεθοδολογίας που μέσω κάποιας φορμαλιστικής προσέγγισης 

περιγραφής των λειτουργιών μιας ΥΙ θα εξασφαλίζει την ορθότητά της κατά την ανάπτυξή 

της αλλά και κατά την ενσωμάτωσή της σε πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα τη διατήρηση των ιδιοτήτων της. Η ορθότητα κατά την ανάπτυξη (Correct by 

Construction), ένας όρος που έχει χρησιμοποιηθεί και εφαρμοσθεί σε πληθώρα άλλων 

πεδίων, αναφέρεται εδώ στην κατασκευή υπηρεσιών που δε θα περιέχουν σημαντικές 

ελλείψεις και ελαττώματα από την κατασκευή τους, ή που αυτά θα εντοπίζονται κατά τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης.  

Για την υποστήριξη αυτής της μεθοδολογίας ανάπτυξης, είναι απαραίτητη η 

αναπαράσταση των λειτουργιών και των μεταβάσεων της ΥΙ με χρήση μοντέλων, ενώ 

παράλληλα απαιτείται η χρήση μιας γλώσσας που να περιγράφει με αυστηρό τρόπο τις 

διάφορες καταστάσεις εκτέλεσης. Για την επίτευξη των παραπάνω είναι απαραίτητη η 

αξιοποίηση ενός ισχυρού εργαλείου model-checking που θα επιτρέπει την επαλήθευση και 

τον αυστηρό έλεγχο των αναπτυσσόμενων μοντέλων. Μια πλατφόρμα (framework) που 

παρέχει ανάλογα εργαλεία είναι το BIP, του οποίου οι φορμαλισμοί και οι κανόνες 

σημασιολογίας αναπτύσσονται στην επόμενη υποενότητα.    

Κάνοντας χρήση της πλατφόρμας BIP, είναι δυνατή η φορμαλιστική απεικόνιση 

της αρχιτεκτονικής ΥΙ αλλά και της συμπεριφοράς των διαφόρων επιμέρους λειτουργιών 

της. Η φορμαλιστική αυτή απεικόνιση επιτρέπει τον αυστηρό σχεδιασμό ΥΙ έτσι ώστε 

αυτές να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την 

απουσία αδιεξόδων και άλλων σφαλμάτων. Οι αρχιτεκτονικές που περιγράφονται με 

φορμαλιστική προσέγγιση μπορούν να αποτελέσουν μέλη μιας ευρύτερης σύνθεσης. 

Καθώς η πλατφόρμα BIP επιτρέπει τη διατήρηση ιδιοτήτων των ατομικών στοιχείων ενός 

μοντέλου, είναι δυνατή η σύνθεση αρχιτεκτονικών με τρόπο που θα εξασφαλίζει πως οι 

ιδιότητές τους διατηρούνται, ενώ, παράλληλα, δε θα δημιουργούνται ασυμβατότητες και 

άλλα προβλήματα λόγω της σύνθεσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι 

αναγκαίος ο συντονισμός των στοιχείων της σύνθετης αρχιτεκτονικής με τη χρήση 

περιορισμών αλλά και η αξιοποίηση τελεστών σύνθεσης, στοιχεία που θα αναλυθούν 

λεπτομερώς στη συνέχεια της ενότητας.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αφορά στην κατασκευή αρχικά ενός αφαιρετικού 

μοντέλου της αρχιτεκτονικής ΥΙ και στη συνέχεια στην ενσωμάτωση σε αυτό των 
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απαραίτητων μεταβάσεων που θα εξασφαλίζουν την ικανοποίηση συγκεκριμένων 

ιδιοτήτων. Στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο του μοντέλου μέσω του εργαλείου BIP, είναι 

δυνατή η αυτόματη παραγωγή κώδικα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της τελικής 

εφαρμογής. 

 7.2  Εισαγωγή στο BIP και το model-checking 

Το BIP παρέχει τα μέσα για τον σχεδιασμό και την επαλήθευση σύνθετων εφαρμογών, 

μέσω της component-based αρχιτεκτονικής του και των αυστηρών σημασιολογικών 

κανόνων που ορίζει. Αναπτύχθηκε αρχικά για τον έλεγχο ετερογενών συστημάτων καθώς 

και εφαρμογών που βασίζονται σε συσκευές με ενσωματωμένους αισθητήρες (embedded 

devices). Παρόλα αυτά, έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε πληθώρα άλλων πεδίων  (Basu, 

Bozga, & Sifakis, 2006; Basu et al., 2008). Οι σημασιολογικοί κανόνες της μηχανής του 

BIP περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω (Basu et al., 2013): 

Μέσω της ανάπτυξης μοντέλων στο BIP είναι εφικτή η περιγραφή της 

συμπεριφοράς (Behavior) σύνθετων συστημάτων. Ειδικότερα, αυτά μπορούν να 

αναπαρασταθούν ως ιεραρχικά δομημένα μοντέλα, που αποτελούνται από ένα σύνολο 

ατομικών στοιχείων (atomic components) και αντίστοιχων διεπαφών (interfaces) και 

αλληλεπιδράσεων (interactions). Τα ατομικά στοιχεία στο BIP είναι ουσιαστικά 

συστήματα μεταβάσεων (transition systems), τα οποία ενσωματώνουν επιπρόσθετα ένα 

σύνολο θυρών (ports) και μεταβλητών (variables). Ένα ατομικό στοιχείο 𝐴𝐶, είναι στη 

μορφή της πλειάδας (tuple) στοιχείων (𝑄, 𝑋, 𝑃, 𝑇), όπου το στοιχείο 𝑄 συμβολίζει τις 

θέσεις ελέγχου (control locations), το 𝑋 το σύνολο των μεταβλητών, το 𝑃 τις θύρες 

επικοινωνίας και τέλος το στοιχείο 𝑇 τις διαθέσιμες μεταβάσεις. Όταν συμβαίνει μια 

μετάβαση, οι μεταβλητές που συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη ενέργεια και που 

περιγράφουν χαρακτηριστικά του μοντελοποιημένου συστήματος μπορούν να λάβουν 

νέες τιμές. Μια τέτοια μετάβαση 𝜏 μπορεί να αναπαρασταθεί ως μια πλειάδα 

στοιχείων (𝑞, 𝑝, 𝑔, 𝑓, 𝑞′), όπου οι μεταβλητές 𝑞, 𝑞′ ∈ 𝑄 περιγράφουν τα στοιχεία ελέγχου 

και ειδικότερα το σημείο πριν τη μετάβαση και το αντίστοιχο σημείο μετά από αυτή. Οι 

τιμές 𝑝 και 𝑔 αναφέρονται σε μια θύρα και μια τιμή φρουρό (guard value) αντίστοιχα, ενώ 

η μεταβλητή f αφορά μια μέθοδο (function) που έχει ορίσει ο χρήστης, και η οποία θα 

εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Η μέθοδος αυτή καθορίζει τις ενέργειες που 

θα πραγματοποιηθούν κατά τη μετάβαση και οδηγεί στην ανανέωση των τιμών των 
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μεταβλητών. Η χρήση μεθόδων κατά τις μεταβάσεις καθίσταται εφικτή διότι το BIP 

επιτρέπει τον ορισμό και την εκτέλεση κώδικα γραμμένου σε C και C++. 

Ενώ οι μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων στα ατομικά στοιχεία παρουσιάζουν τη 

συμπεριφορά του μοντελοποιημένου συστήματος, οι αλληλεπιδράσεις (Interactions) 

αναπαριστούν τον απαραίτητο συγχρονισμό ανάμεσα στα στοιχεία αυτά, καθώς και τις 

αντίστοιχες ανταλλαγές μηνυμάτων. Ο χειρισμός των αλληλεπιδράσεων πραγματοποιείται 

από connectors που ορίζουν τους κανόνες συγχρονισμού των αντίστοιχων θυρών. Στο 

εργαλείο BIP είναι δυνατός ο ορισμός δύο ειδών θυρών:  

i. Θύρες τύπου synchrons, όπου οι αντίστοιχες μεταβάσεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που όλα τα συνδεδεμένα 

τμήματα μπορούν να τις πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα. Απαιτείται 

δηλαδή συγχρονισμός ανάμεσα στα εμπλεκόμενα τμήματα (Bliudze & 

Sifakis, 2008a). Ένα σύνολο τεσσάρων θυρών που θα πρέπει να 

συγχρονιστούν για να εξασφαλιστεί η εκτέλεσή τους φαίνεται στην εικόνα 

7.1. Επιτρέπεται δηλαδή μόνο η μετάβαση 𝑃1𝑃2𝑃3𝑃4. 

 

Εικόνα 7.1: Σύνολο 4 θυρών τύπου synchron 

ii. Θύρες τύπου trigger, όπου οποιαδήποτε αλληλεπίδραση που περιλαμβάνει 

και τη μετάβαση που έχει συνδεθεί με τη θύρα trigger μπορεί να εκτελεστεί. 

Μια αλληλεπίδραση 𝑎 ορίζεται ως η πλειάδα (𝑃𝑎, 𝐺𝑎, 𝐹𝑎), όπου ως 𝑃𝑎 

αναφερόμαστε στις θύρες που χρησιμοποιούνται κατά την αλληλεπίδραση, 

𝐺𝑎 είναι η τιμή φρουρός και τέλος η μεταβλητή 𝐹𝑎 αφορά τη συγκεκριμένη 

μέθοδο που εκτελείται κατά την αλληλεπίδραση. Ένα σύνολο τεσσάρων 

θυρών που περιλαμβάνουν μια θύρα τύπου trigger φαίνεται στην εικόνα 

7.2. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούν να εκτελεστούν όσοι 

συνδυασμοί θυρών περιέχουν τη θύρα trigger. Επιτρέπεται δηλαδή το 

παρακάτω σύνολο μεταβάσεων: 
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{𝑃1, 𝑃1𝑃2, 𝑃1𝑃3, 𝑃1𝑃4, 𝑃1𝑃2𝑃3, 𝑃1𝑃2𝑃4, 𝑃1𝑃3𝑃4, 𝑃1𝑃2𝑃3𝑃4}. 

 

Εικόνα 7.2: Σύνολο 4 θυρών που περιέχουν θύρα τύπου trigger 

Εκτός από τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις του μοντελοποιημένου 

συστήματος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι προτεραιότητες (Priotities). Οι 

προτεραιότητες αφορούν τον χρονοπρογραμματισμό (scheduling) του συστήματος, κάτι 

που στο εργαλείο BIP επιτυγχάνεται μέσω του ορισμού των λεγόμενων rendezvouses 

ανάμεσα σε ένα σύνολο θυρών. Ειδικότερα, σε ένα σύνολο 𝛾 αλληλεπιδράσεων μια 

προτεραιότητα 𝜋 ⊆ 𝛾 𝑥 𝛾, που αναγράφεται στη μορφή 𝛼1 𝜋 𝛼2, αντιστοιχεί σε 

μεγαλύτερη προτεραιότητα μιας αλληλεπίδρασης 𝛼1 σε σχέση με την αλληλεπίδραση 𝛼2. 

Αυτό σημαίνει πως αν δύο ή παραπάνω αλληλεπιδράσεις μπορούν να εκτελεστούν μια 

δεδομένη στιγμή, η αλληλεπίδραση με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα θα είναι αυτή που 

θα επιλεγεί από την πλατφόρμα BIP. 

Τέλος, το BIP καθιστά εφικτή τη σύνθεση ατομικών στοιχείων σε σύνθετα 

(composite components) 𝐶𝐶𝑖 = {(𝑄, 𝑋, 𝑃, 𝑇)} 𝑖=1
𝑛  όπου γίνεται η υπόθεση πως για δύο 

ατομικά στοιχεία δεν υπάρχουν κοινές θύρες και μεταβλητές. Μέσω της ανάπτυξης 

αρχιτεκτονικών στο BIP και της επακόλουθης εφαρμογής φορμαλιστικών (formal) 

προδιαγραφών, είναι δυνατή η επιβολή ιδιοτήτων στο μοντελοποιημένο σύστημα αλλά 

και η σύνθεσή τους κατά την ανάπτυξη των αντίστοιχων σύνθετων στοιχείων (Basu et al., 

2013). Η επιβολή ιδιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης περιορισμών 

της συμπεριφοράς της μοντελοποιημένης αρχιτεκτονικής. Η σύνθεση των ιδιοτήτων 

επιτυγχάνεται μέσω του φορμαλιστικού τρόπου αναπαράστασης των στοιχείων της 

αρχιτεκτονικής, καθώς και μέσω της χρήσης του λεγόμενου glue τελεστή (glue operator)  

(Sifakis, 2014). Κατά τη σύνθεση αρχιτεκτονικών, ένας σημαντικός στόχος είναι η 

διατήρηση μιας καθολικής (global) ιδιότητας. Όπως αναφέρουν οι Bliudze και Sifakis 

(2008b), η χρήση των glue operators κατά τη σύνθεση στοιχείων επιτρέπει τη διατήρηση 

των ιδιοτήτων που επιβάλλονται στα ατομικά στοιχεία. 
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 7.3  Μεθοδολογία αυστηρής ανάπτυξης ΥΙ 

Αξιοποιώντας το BIP είναι εφικτή η περιγραφή των αρχιτεκτονικών ΥΙ, μέσω της 

χρήσης μιας κατάλληλης γραμματικής, αλλά και η μοντελοποίησή τους. Μέσω αυτής της 

μεθοδολογίας, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη εκτελέσιμων μοντέλων για τις 

αρχιτεκτονικές ΥΙ τύπου SOAP και REST, όπου τον έλεγχο των διαφόρων 

αλληλεπιδράσεων κατέχει η μηχανή εκτέλεσης του BIP. Ιδιαίτερη έμφαση στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης διατριβής δίνεται στις ΥΙ τύπου REST. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τα αναπτυχθέντα μοντέλα των SOAP-based υπηρεσιών παρουσιάζονται στην 

αντίστοιχη δημοσίευση (Stachtiari, Vesyropoulos, Kourouleas, Georgiadis, Katsaros, 

2014). Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η αρχιτεκτονική REST, αφορά στην ανάπτυξη ΥΙ 

βασισμένων σε πόρους και χαρακτηρίζεται από μειωμένη πολυπλοκότητα συγκριτικά με 

τις υπηρεσίες τύπου WS-*. Καθώς γίνεται χρήση των προτύπων του Π.I., δεν υφίσταται η 

ανάγκη ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω του πρωτοκόλλου SOAP, κάτι που σε συνδυασμό 

με τη μη αποθήκευση στοιχείων της κατάστασης του πελάτη από τον εξυπηρετητή έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική επίδοση RESTful συστημάτων. Παρά τη μειωμένη 

πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών, είναι επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης 

αυστηρών μεθόδων ανάπτυξης και σύνθεσής τους για την εξασφάλιση της διατήρησης 

επιθυμητών ιδιοτήτων. 

Παράλληλα, το ολοένα και μεγαλύτερο επίπεδο υιοθέτησης των IoT και WoT από 

ερευνητές και επιχειρήσεις και κατά επέκταση το ολοένα και αυξανόμενο πλήθος 

«φυσικών» ΥΙ καθιστά αναγκαία τη μοντελοποίηση λειτουργικών συστημάτων ανάπτυξης 

ανάλογων εφαρμογών. Τα δύο σημαντικότερα λειτουργικά συστήματα αυτής της 

κατηγορίας είναι τα Contiki OS και RIOT OS. Παρακάτω προτείνονται μοντέλα BIP για 

την ορθή ανάπτυξη εφαρμογών IoT που αξιοποιούν RESTful πόρους μέσω κατάλληλων 

CRUD (create, read, update, delete) λειτουργιών.  

 7.3.1 Μοντέλο αρχιτεκτονικής YI τύπου REST  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα mashups συνδυάζουν τη λειτουργικότητα πολλών 

υπηρεσιών σε μια ιστοσελίδα ή διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία μπορεί να έχει 

πρόσβαση ο τελικός χρήστης μέσω ενός browser. Οι ΥΙ που χρησιμοποιούνται συνήθως 

στα mashups, είναι οι ΥΙ τύπου REST.  
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Όταν ένας client στέλνει αίτημα για μια υπηρεσία που ακολουθεί το πρότυπο 

REST, εκδίδεται ένα αντίστοιχο HTTP αίτημα. Το αίτημα αυτό περιλαμβάνει ένα URI το 

οποίο περιγράφει τον συγκεκριμένο πόρο που επιθυμεί να προσπελάσει η υπηρεσία, την 

κατάλληλη HTTP μέθοδο (GET, POST, PUT, DELETE) και την HTTP κεφαλίδα. Η 

κεφαλίδα περιγράφει τη μορφή της αναπαράστασης που αναμένει ο τελικός χρήστης 

(όπως για παράδειγμα JSON ή XML) καθώς και στοιχεία για τον χειρισμό της μνήμης 

cache αλλά και της επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο επιθυμητός πόρος είναι διαθέσιμος 

και μπορεί να επιστραφεί στην επιθυμητή μορφή, ο server αποκρίνεται με τον κατάλληλο 

HTTP κωδικό κατάστασης και την αντίστοιχη αναπαράσταση του πόρου. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή εάν ο πόρος δεν υπάρχει ή δεν είναι εφικτή η παροχή του στην 

αναμενόμενη μορφή αναπαράστασης, ο server επιστρέφει τον ανάλογο HTTP κωδικό. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως η αρχιτεκτονική REST υποστηρίζει την 

προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων σε ενδιάμεσες μνήμες cache. Ως αποτέλεσμα, σε 

ορισμένες περιπτώσεις ένα αντίγραφο της αναπαράστασης που ζητάει ένας client μπορεί 

να είναι αποθηκευμένο ήδη στην προσωρινή του μνήμη. Αυτό συμβαίνει εάν έχει 

προηγηθεί μια αναζήτηση για το ίδιο στοιχείο στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

client μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το στοιχείο, θα πρέπει όμως πρώτα να επιβεβαιώσει πως 

αυτό είναι επικαιροποιημένο. Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης μιας μεταβλητής που 

επιστρέφεται από τον server, του e-tag (Pautasso, 2014). Για παράδειγμα εάν ένας client 

ζητά τη θερμοκρασία ενός αισθητήρα σε μορφή XML, μπορεί πρώτα να ελέγξει τη 

προσωρινή του μνήμη, καθώς ενδέχεται αυτή η πληροφορία να υπάρχει ήδη 

αποθηκευμένη και στην κατάλληλη μορφή. Αν πράγματι υπάρχει θα πρέπει να γίνει 

έλεγχος της τιμής e-tag, καθώς μια μέτρηση όπως αυτή της θερμοκρασίας μπορεί συνεχώς 

να αλλάζει καθιστώντας μη επίκαιρη και λανθασμένη τη τιμή που υπάρχει στη μνήμη 

cache. Μέσω της λειτουργίας αυτής, δίνεται η δυνατότητα αποφυγής περιττού φόρτου 

εργασίας στον server. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια αυστηρή περιγραφή της συμπεριφοράς της 

αρχιτεκτονικής REST αλλά και των αλληλεπιδράσεων των ατομικών στοιχείων της, έτσι 

ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται από την αρχιτεκτονική (Stachtiari et al., 

2014). Συγκεκριμένα το μοντέλο περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις μεταβάσεις που 

περιγράφουν τους περιορισμούς Universal Interface, Stateless Interactions, Cachable και 

Client-Server. Το μοντέλο της αρχιτεκτονικής το οποίο περιγράφει αναλυτικά τις 
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μεταβάσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας RESTful κλήσης, έχει ελεγχθεί μέσω 

του εργαλείου BIP για την ιδιότητα της έλλειψης αδιεξόδων (deadlock-freedom). Η 

προτεινόμενη REST αρχιτεκτονική ορίζεται αυστηρά ως εξής: 

AREST [s_client{task_c+ cache* invc_endpt+}, s_server{task_s+ resource* listener 

dispatcher+ cache}, network] 

glREST  [s_client{task_c+ cache* invc_endpt+}, s_server{task_s+ resource* listener 

dispatcher+ cache}, network] 

όπου ως glREST αναφερόμαστε στον λεγόμενο glue operator, ο οποίος περιγράφει τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ατομικά στοιχεία του μοντέλου και διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη σύνθεση αρχιτεκτονικών, όπως θα γίνει φανερό σε επόμενη ενότητα.  

Σύμφωνα με τη μοντελοποιημένη αρχιτεκτονική, όταν ένας client θέλει να 

εκτελέσει μια διεργασία (task_c), ανατρέχει αρχικά στην προσωρινή του μνήμη cache. Σε 

περίπτωση που η επιθυμητή αναπαράσταση ενός πόρου δε βρεθεί, τότε προβαίνει στη 

δημιουργία ενός αιτήματος μέσω του invocation endpoint (invc_endpt). Ο server στη 

συνέχεια λαμβάνει το αίτημα μέσω ενός listener που είναι υπεύθυνος για την ανίχνευση 

νέων αιτημάτων. Ο listener προωθεί το αίτημα στον κατάλληλο dispatcher, δηλαδή τον 

μηχανισμό χειρισμού του αιτήματος. Ο server, επίσης, κάνει έλεγχο για την ύπαρξη της 

επιθυμητής αναπαράστασης στη δική του μνήμη cache.   

Με τη χρήση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη 

μιας ενδεικτικής εφαρμογής, η οποία ανήκει στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της REST αρχιτεκτονικής. Η εφαρμογή, που έχει 

ελεγχθεί μέσω του μοντέλου BIP και χαρακτηρίζεται από έλλειψη αδιεξόδων, μπορεί να 

προστεθεί σε mashups διατηρώντας τις ιδιότητες της. Περιλαμβάνει έναν client (με την 

ονομασία s_client), ο οποίος ζητά την εκτέλεση δύο διεργασιών (με την ονομασία service 

tasks). Η εκτέλεση της πρώτης διεργασίας (sget) έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη της λίστας 

των αντικειμένων που μπορούν να προστεθούν σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι. Η δεύτερη 

διεργασία (spost) χρησιμοποιείται για την προσθήκη αντικειμένων της λίστας αυτής στο 

καλάθι αγορών. Η διεργασία εξασφαλίζει πως όταν ένα αντικείμενο I προστίθεται στο 

ηλεκτρονικό καλάθι, η κατάσταση του αλλάζει και είναι πλέον μη διαθέσιμο για αγορά 

από άλλους clients. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η ιδιότητα του να μην μπορεί να 
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χρεωθεί ένα μοναδικό αντικείμενο σε δύο ή περισσότερους πελάτες ταυτόχρονα. Η 

ενδεικτική εφαρμογή παρουσιάζει επιχειρηματικά σενάρια, στα οποία δύο διεργασίες, οι 

cR1 και cR2, στέλνουν ταυτόχρονα αιτήματα προς τον εξυπηρετητή. Οι διεργασίες αυτές 

προέρχονται από δύο διαφορετικούς clients (έστω s_client1 και s_client2). Αρχικά, η 

διεργασία c1 στέλνει ένα αίτημα στον εξυπηρετητή ζητώντας τη λίστα των διαθέσιμων 

αντικειμένων (sget). Η αναπαράσταση της λίστας αυτής αποθηκεύεται στην τοπική μνήμη 

cache του client, ενώ αποθηκεύεται και η τιμή της μεταβλητής e-tag. Στη συνέχεια, η 

διεργασία c1 στέλνει ένα αίτημα τύπου spost. Παράλληλα, η διεργασία c2 στέλνει δύο 

αιτήματα τύπου sget. Το ένα αίτημα αποστέλλεται πριν το αίτημα spost του c1 και το 

δεύτερο μετά από αυτό. Ανάλογα με το σενάριο που επιλέγεται, είναι δυνατή και η 

αποστολή περισσότερων αιτημάτων. Διάφορα νήματα εκτέλεσης (execution threads) 

μπορούν να εξεταστούν για διαφορετικά σενάριο όπως i) για την περίπτωση όπου ο client 

δεν έχει αποθηκευμένες αναπαραστάσεις στην τοπική του μνήμη cache, ii) για την 

περίπτωση όπου ο client έχει αποθηκευμένες αναπαραστάσεις, όπου όμως η μεταβλητή e-

tag αποκαλύπτει πως δεν είναι επικαιροποιημένες, iii) για την περίπτωση που ο client έχει 

επικαιροποιημένες αναπαραστάσεις των επιθυμητών πόρων στην τοπική του μνήμη cache.  

Με τη χρήση αυτών των σεναρίων, είναι δυνατή η εξασφάλιση των επιχειρηματικών 

ιδιοτήτων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ικανοποίηση των περιορισμών της 

αρχιτεκτονικής REST.  

Μια σειρά βημάτων για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης εφαρμογής, μέσω της χρήσης του 

BIP δίνεται παρακάτω: 

1. Ορισμός των ατομικών στοιχείων task_c 

2. Αντιστοίχιση (binding) κάθε στοιχείου task_c με ένα στιγμιότυπο του invc_endnt 

3. Ορισμός των μεταβλητών και των εξωτερικών θυρών  

4. Δήλωση των καταστάσεων εκτέλεσης (execution states) 

5. Ορισμός των μεταβάσεων ανάμεσα στις καταστάσεις εκτέλεσης  

6. Εισαγωγή των κατάλληλων C++ μεθόδων που σχετίζονται με κάθε μετάβαση 

7. Εκτέλεση του μοντέλου για την επαλήθευση της έλλειψης αδιεξόδων (deadlock 

freedom) 
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Εικόνα 7.3: Η αρχιτεκτονική AREST 
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s_client 

Cache 

query  Δέχεται αίτημα ελέγχου για την ύπαρξη μιας 

αναπαράστασης και του αντίστοιχου e-tag 

result Επιστρέφει το αποτέλεσμα ελέγχου για την ύπαρξη 

μιας αναπαράστασης  

Invocation Endpoint 

sndQry Αποστέλλει ένα αίτημα ελέγχου στην τοπική cache για 

την ύπαρξη μιας αναπαράστασης και του στοιχείου etag 

getRslt Δέχεται το αποτέλεσμα ελέγχου για την ύπαρξη μιας 

αναπαράστασης από την τοπική cache 

dlvrResp Αποστέλλει το αποτέλεσμα της αίτησης στο αντίστοιχο 

task_c 

prepReq Προετοιμάζει το αίτημα προς εκτέλεση, ετοιμάζοντας 

αρχικά ένα ερώτημα προς τη μνήμη cache 

close Τερματίζει τη σύνδεση του client με το δίκτυο 

ref Δέχεται ένα μήνυμα άρνησης σύνδεσης από το δίκτυο 

acc Δέχεται ένα μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης με τον server 

conn Στέλνει ένα αίτημα σύνδεσης με τον server μέσω του 

δικτύου 

sndreq Αποστέλλει αίτημα για μια αναπαράσταση στον server 

rcv_Resp Λαμβάνει απάντηση από τον server σχετικά με τη 

ζητούμενη αναπαράσταση 

task_c 

req Αποστέλλει ένα αίτημα προς εκτέλεση στο invocation 

endpoint 

resp Δέχεται το αποτέλεσμα του αιτήματος 

Network 

closeConn Τερματίζει τη σύνδεση με τον client 

connRef Αποστέλλει μήνυμα άρνησης σύνδεσης στον client 

connAcc Αποστέλλει μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης στον client 

connect Δέχεται αίτημα σύνδεσης από τον client 
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sndReq Αποστέλλει αίτημα στο δίκτυο για την προσπέλαση 

ενός πόρου 

rcv_Resp Λαμβάνει απάντηση από το δίκτυο σχετικά με κάποιον 

πόρο 

rcvReq Αποστέλλει αίτημα στον server για την προσπέλαση 

ενός πόρου 

sndResp Λαμβάνει απάντηση από τον server σχετικά με κάποιον 

πόρο 

accept  Γίνεται δεκτή η σύνδεση με έναν listener του server 

reject Δε γίνεται δεκτή η σύνδεση με έναν listener του server 

s_server 

Dispatcher 

rcvReq Δέχεται το αίτημα του client μέσω δικτύου 

sndResp Αποστέλλει μια απάντηση στον client μέσω δικτύου 

init Ενεργοποιείται ο κατάλληλος dispatcher από τον 

listener  

dlvReq  Αποστέλλει αίτημα για έναν πόρο σε ένα τοπικό task_s 

getResp Λαμβάνει απάντηση στο αίτημα από το τοπικό task_s 

sndQry Αποστέλλει ένα αίτημα στη cache του server για την 

επιθυμητή αναπαράσταση 

getRslt Δέχεται την απάντηση της cache και την 

αναπαράσταση, αν υπάρχει επικαιροποιημένη 

Listener 

init Ενεργοποιεί τον κατάλληλο dispatcher για τη 

διεκπεραίωση του αιτήματος 

reject Αποστέλλει μήνυμα άρνησης διεκπεραίωσης μέσω 

δικτύου στον client  

accept Αποστέλλει μήνυμα αποδοχής διεκπεραίωσης μέσω 

δικτύου στον client 

cache 

query Δέχεται ένα αίτημα από τον dispatcher για την 

επιθυμητή αναπαράσταση 
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result Επιστρέφει στον dispatcher την αναπαράσταση, αν 

υπάρχει επικαιροποιημένη, ή το κατάλληλο μήνυμα 

λάθους 

task_s 

getReq Λαμβάνει ένα αίτημα για έναν πόρο από τον dispatcher 

sndResp Επιστρέφει την απάντηση στο αίτημα του dispatcher 

req Αποστέλλει αίτημα για την αναπαράσταση ενός πόρου 

resp Δέχεται την αναπαράσταση ενός πόρου, αν αυτό είναι 

εφικτό, ή το κατάλληλο μήνυμα λάθους 

Resource 

req Δέχεται αίτημα για την αναπαράσταση ενός πόρου 

resp Αποστέλλει την αναπαράσταση ενός πόρου, αν αυτό 

είναι εφικτό, ή το κατάλληλο μήνυμα λάθους 

Πίνακας 7.1: Περιγραφή θυρών αρχιτεκτονικής AREST 

 7.3.2 Αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος Contiki OS 

Το Contiki OS είναι ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε γεγονότα (event-driven) που 

στοχεύει στην ανάπτυξη εφαρμογών για το IoT. Τα κυριότερα στοιχεία των εφαρμογών 

που αξιοποιούν το λειτουργικό σύστημα είναι οι διεργασίες (processes) και τα 

protothreads. Τα protothreads είναι νήματα (threads) που δεν προσθέτουν μεγάλο 

επεξεργαστικό φόρτο (light-weighted) και χαρακτηρίζονται από τη χρήση μιας κοινής 

στοίβας.  Αποτελούνται από δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά το τμήμα ελέγχου διεργασιών, 

το οποίο διαχειρίζεται τα απαραίτητα δεδομένα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση, όπως 

είναι για παράδειγμα η κατάσταση της διεργασίας. Το δεύτερο τμήμα αφορά τον κώδικα 

της εφαρμογής σε γλώσσα C και C++. Η συνολική αρχιτεκτονική τους τα καθιστά ιδανικά 

για την ανάπτυξη εφαρμογών που θα εκτελούνται σε κόμβους με περιορισμένους 

επεξεργαστικούς πόρους και μνήμη, όπως για παράδειγμα τους κόμβους ενός ασύρματου 

δικτύου αισθητήρων (Wireless Sensor Network - WSN).  

 Επιπρόσθετα, καθώς το λειτουργικό υποστηρίζει ένα πλήθος πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας ασύρματων δικτύων αλλά και έναν σημαντικό αριθμό αρχιτεκτονικών 

κόμβων διαφόρων κατασκευαστών, θεωρείται αυτή τη στιγμή η πληρέστερη επιλογή για 
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την ανάπτυξη IoT εφαρμογών. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που παρέχει το Contiki OS 

είναι το εργαλείο προσομοίωσης Cooja, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια δοκιμών σε 

εικονικά ασύρματα δίκτυα κόμβων. Ένα σημείο κριτικής για το λειτουργικό είναι πως 

παρότι περιλαμβάνει μια, προαιρετική στη χρήση, βιβλιοθήκη για πολυνηματικό 

προγραμματισμό (τη βιβλιοθήκη mt.h), με την οποία είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών 

που θα περιέχουν νήματα, εν τούτοις δεν παρέχει έναν scheduler ειδικά για τον χειρισμό 

νημάτων. Έτσι, στην πραγματικότητα το λειτουργικό δεν προσφέρει πραγματικό 

multithreading. 

Ένα μοντέλο BIP για την επαλήθευση λειτουργικών και μη λειτουργικών 

απαιτήσεων σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί μέσω του Contiki OS έχει προταθεί από 

τους Lekidis,  Stachtiari, Katsaros, Bozga, και Georgiadis (2015). Το μοντέλο περιγράφει 

τον χειρισμό των πόρων, ενώ εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους κόμβους ενός 

ασύρματου δικτύου αισθητήρων και στη διατήρηση ιδιοτήτων που πηγάζουν από τη χρήση 

των πρωτοκόλλων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο λειτουργικό Contiki OS. 

Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικών 

κόμβων client και server, ενώ δε λαμβάνει υπόψη την προαιρετική multithreading 

βιβλιοθήκη.  

Παρόλα αυτά, σε σενάρια συνθέσεων που περιλαμβάνουν «φυσικές» ΥΙ, όπως 

είναι τα physical mashups, η πρόσβαση σε πόρους είναι συνήθως εφικτή ως αποτέλεσμα 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός κόμβου server και ενός εξωτερικού κόμβου client, όπως 

είναι για παράδειγμα μια web εφαρμογή ή ένας φυλλομετρητής με τις κατάλληλες 

επεκτάσεις για την έκδοση POST, PUT και UPDATE κλήσεων. Σε αυτή την ενότητα, 

παρουσιάζεται ένα μοντέλο αναπαράστασης της αρχιτεκτονικής του Contiki OS 

σχεδιασμένο στο BIP, το οποίο έχει ως επίκεντρο τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε ένα 

κόμβο server και έναν εξωτερικό κόμβο client και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

επαλήθευση ιδιοτήτων που πηγάζουν από τη χρήση RESTful ΥΙ. Για λόγους πληρότητας, 

το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης τις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από την 

ενσωμάτωση της προαιρετικής mt.h βιβλιοθήκης. Η χρήση της συγκεκριμένης 

βιβλιοθήκης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε σενάρια που περιλαμβάνουν 

πολλαπλούς εσωτερικούς κόμβους, οι οποίοι παρέχουν ροές δεδομένων (data feeds) σε 

έναν κεντρικό κόμβο server, που με τη σειρά του αλληλεπιδρά με έναν εξωτερικό 

φυλλομετρητή.  
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Εικόνα 7.4: Η συμπεριφορά και οι αλληλεπιδράσεις της αρχιτεκτονικής ACONT 
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Application 

Process 

mt_exec Ξεκινά την εκτέλεση ενός νήματος 

t_yield Δέχεται αίτημα εθελοντικής παύσης εκτέλεσης από ένα 

νήμα 

mt_stop Σταματά οριστικά τη λειτουργία ενός νήματος 

sndreq Αποστέλλει αίτημα χειρισμού ενός πόρου στον  

resource handler 

rcvresp Δέχεται την απάντηση του resource handler 

rcv_Sync Ξεκινά την εκτέλεση ως σύγχρονη διεργασία 

p_yield Αποστέλλει αίτημα εθελοντικής παύσης εκτέλεσης 

στον scheduler ή δέχεται αίτημα παύσης από αυτόν 

resume  Δέχεται αίτημα συνέχισης λειτουργίας  

begin Ξεκινά για πρώτη φορά η εκτέλεση της διεργασίας 

rcvPoll Λαμβάνει αίτημα για έναρξη διαδικασίας poll 

poll Συμμετέχει στην εκλογή της επόμενης διεργασίας προς 

εκτέλεση μέσω της διαδικασίας poll 

Thread 

mt_exec Ξεκινά η εκτέλεση του νήματος 

yield Σταματά η εκτέλεση ενός νήματος με παράλληλη 

έκδοση αιτήματος προς τη διεργασία 

mt_stop Σταματά οριστικά η λειτουργία ενός νήματος 

sndreq Αποστέλλει αίτημα χειρισμού ενός πόρου στον  

resource handler 

rcvresp Δέχεται την απάντηση του resource handler 

Resource Handler 

rcv_req Δέχεται αίτημα για έναν πόρο από ένα νήμα ή μια 

διεργασία 

sndResp Αποστέλλει απάντηση στη διεργασία ή το νήμα σχετικά 

με τον πόρο που ζητήθηκε 

rcvResp Λαμβάνει την αναπαράσταση ενός πόρου ή το 

κατάλληλο μήνυμα λάθους 



122 

sndQuery Αποστέλλει αίτημα για χειρισμό ενός πόρου 

Kernel 

Scheduler 

reqPoll  Αποστέλλει σε όλες τις ενεργές διεργασίες αίτημα για 

εκλογή της επόμενης διεργασίας προς εκτέλεση μέσω 

της διαδικασίας poll  

rcv_poll Λαμβάνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας poll από 

κάθε ενεργή διεργασία 

begin Αποστέλλει αίτημα έναρξης μιας διεργασίας για πρώτη 

φορά 

resume Αποστέλλει αίτημα συνέχισης εκτέλεσης σε μια 

διεργασία 

yield Αποστέλλει αίτημα προσωρινής παύσης εκτέλεσης σε 

μια διεργασία 

prepSync Προετοιμάζει την εκτέλεση μιας σύγχρονης διεργασίας 

rcv_Sync Δέχεται πληροφορίες από τον event handler για μια 

σύγχρονη διεργασία 

Event Handler 

snd_Ev Στέλνει το νέο event στον scheduler για χειρισμό 

rcv_Ev Λαμβάνει πληροφορίες από τον timer για ένα νέο event 

Timer 

snd_Ev Αποστέλλει στον event handler πληροφορίες για ένα 

event που έλαβε 

Resources 

Resource 

rcvQry Δέχεται αίτημα για έναν πόρο από τον resource 

handler 

sndResp Αποστέλλει απάντηση στον resource handler σχετικά 

με τον πόρο που ζητήθηκε 

Πίνακας 7.2: Περιγραφή θυρών αρχιτεκτονικής ACONT 
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Ένας ενδεικτικός αλγόριθμος για την αξιοποίηση threads στην κλήση RESTful 

πόρων δίνεται παρακάτω. Σε επόμενη ενότητα γίνεται χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, 

η οποία αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε μέσω BIP. 

Αλγόριθμος 7.1: Αξιοποίηση δύο νημάτων στο Contiki OS 

1 Begin //begin a process 

2 Init mt.h //initialize the mt library 

3 Start threads //start the requested threads 

4 while 

5  yield//temporary yield the process 

6 set i //where i equals to the id of the requested service 

7 send request to server for service i 

8 if 

9  data in coap buffer = true 

10  switch (i) 

11   case 1: execute thread 1 

12   break  

13   case 2: execute thread 2 

14   break  

15   default: print error message 

16  end_switch 

17 end_if 

18 end_while 

19 stop threads 

20 end process 

 7.3.3 Αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος Riot OS 

Στο λειτουργικό σύστημα Contiki OS απουσιάζει κάποιος scheduler, ο οποίος να είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τον χειρισμό των threads που θα εκτελούνται παράλληλα. Ως 

αποτέλεσμα, το λειτουργικό σύστημα παρουσιάζει περιορισμένες δυνατότητες 

ταυτοχρονισμού και έτσι δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των αντίστοιχων ιδιοτήτων σε 

εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με το εν λόγω λειτουργικό σύστημα.  
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Για την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από τις πολυνηματικές 

εφαρμογές, παρουσιάστηκε το RiotOS, ένα λειτουργικό σύστημα για IoT εφαρμογές που 

περιλαμβάνει έναν scheduler για επεξεργασία νημάτων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και 

πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου (Baccelli, Hahm, Wählisch, Günes, & Schmidt, 2012). 

Το λειτουργικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε έναν μικροπυρήνα (microkernel), 

αναθέτει σε κάθε διεργασία προς εκτέλεση έναν αριθμό επιπέδου προτεραιότητας 

ανάμεσα σε 32 διαθέσιμα επίπεδα (Will, Schleiser, & Schiller, 2009). Ο μικροπυρήνας 

παρέχει στο RIOT τους κατάλληλους χειριστές διακοπών (interrupt handlers), που 

μπορούν να αναστείλουν προσωρινά (yield) την εκτέλεση ενός νήματος, έτσι ώστε να 

επιτρέψουν την εκτέλεση ενός άλλου με μεγαλύτερη προτεραιότητα. Καθώς είναι πιθανό 

να υπάρχουν νήματα με παρόμοιο επίπεδο προτεραιότητας, αυτά αποθηκεύονται σε 

συνδεδεμένες λίστες και μοιράζονται τον διαθέσιμο χρόνο επεξεργασίας με τρόπο 

συνεργατικό.  

Επιπρόσθετα, καθώς οι κόμβοι που χρησιμοποιούνται για τις εφαρμογές IoT είναι 

συσκευές με περιορισμένους πόρους, ιδιάζουσα σημασία αποκτά η υιοθέτηση 

στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, το RIOT ενσωματώνει έναν 

tickless scheduler (Baccelli, Hahm, Gunes, Wahlisch, & Schmidt, 2013) ο οποίος 

ενεργοποιείται μόνο όταν το σύστημα λαμβάνει κάποιο event, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

παραμένει σε λειτουργία αδρανοποίησης (hibernate). Με τον τρόπο αυτό, καταναλώνεται 

σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σχέση με άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις. Πρόσφατα, 

στο λειτουργικό σύστημα ενσωματώθηκε η δυνατότητα χειρισμού κλήσεων REST μέσω 

του πρωτοκόλλου CoAP, προσφέροντας έτσι πλέον παρόμοιες δυνατότητες με το 

λειτουργικό Contiki OS (Borgohain, Kumar, & Sanyal, 2015). Επιπρόσθετα, 

υποστηρίζεται και ο ταυτοχρονισμός, κάτι που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο για 

αντίστοιχες ιδιότητες, όπως η ύπαρξη αδιεξόδων και  η «παρατεταμένη στέρηση ή 

λιμοκτονία» διεργασιών (process starvation). 

Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά το BIP μοντέλο που περιγράφει την 

αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος RIOT και το οποίο επιτρέπει την 

επαλήθευση λειτουργικών και μη λειτουργικών ιδιοτήτων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

ένας αλγόριθμος που επιδεικνύει τη χρήση δύο νημάτων για την πρόσβαση σε πόρους 

μέσω RESTful κλήσεων, αξιοποιώντας το πρωτόκολλο CoAP, όπου γίνεται φανερός ο 

απλοποιημένος χειρισμός τους σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα Contiki OS. 
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Εικόνα 7.5: Η συμπεριφορά και οι αλληλεπιδράσεις της αρχιτεκτονικής ARIOT 
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Riot application 

Thread 

req_res  Αποστέλλει αίτημα στον resource handler για τον χειρισμό ενός 

πόρου 

rcv_res Λαμβάνει την απάντηση του resource handler σχετικά με τον 

χειρισμό ενός πόρου 

begin  Ξεκινά η πρώτη εκτέλεση ενός νήματος 

stop Σταματά οριστικά η εκτέλεση ενός νήματος 

yield Σταματά προσωρινά η εκτέλεση ενός νήματος 

Resource Handler 

sndResp Επιστρέφει τη ζητούμενη αναπαράσταση ενός πόρου, αν αυτό είναι 

εφικτό, ή ένα κατάλληλο μήνυμα λάθους 

rcv_req Δέχεται ένα αίτημα, από ένα νήμα, για τον χειρισμό ενός πόρου 

sndQuery Αποστέλλει ένα αίτημα στο κατάλληλο resource 

rcv_resp Δέχεται την απάντηση από το resource 

Resources 

Resource 

rcvQry Δέχεται ένα αίτημα από τον resource handler για τον χειρισμό ενός 

πόρου 

sndResp Αποστέλλει την αναπαράσταση ενός πόρου ή το κατάλληλο μήνυμα 

λάθους στον resource handler 

Riot Microkernel 

Scheduler 

sched_run Ξεκινά την εκτέλεση ενός νήματος 

stop Σταματά οριστικά την εκτέλεση ενός νήματος 

yield Σταματά προσωρινά την εκτέλεση ενός νήματος 

addQueue Δέχεται ένα νέο event στην ουρά εκτέλεσης μαζί με πληροφορίες για 

την προτεραιότητά του 

Event Handler 

addQueue Προσθέτει ένα event στην ουρά εκτέλεσης του scheduler, μαζί με 

πληροφορίες για την προτεραιότητά του 

Πίνακας 7.3: Περιγραφή θυρών αρχιτεκτονικής ARIOT 
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Αλγόριθμος 7.2: Αξιοποίηση δύο νημάτων στο Riot OS 

1 Define threads and their dedicated stacks 

2 Create threads and stacks 

3 Assign priority to threads //priorities range from 1-32 

4 while 

5 send message to thread 1 

6 handle response 

7 send message to thread 2  

8 handle response 

9 end_while 

 7.3.4 Αρχιτεκτονική ΥΙ με ιδιότητες χρονοπρογραμματισμού  

Όπως γίνεται φανερό μέσα από τη μοντελοποίηση των συστημάτων Contiki OS και RIOT 

OS, η διαδικασία ανάπτυξης «φυσικών» ΥΙ σχετίζεται άμεσα με την αρχιτεκτονική του 

λειτουργικού IoT που χρησιμοποιείται καθώς και του hardware που επιλέγεται. Οι 

συγκεκριμένες ΥΙ συμφωνούν με τους περιορισμούς της REST αρχιτεκτονικής, ενώ 

παράλληλα σχετίζονται με επιπλέον ιδιότητες που θα πρέπει να εξασφαλιστούν κατά τη 

φάση της ανάπτυξης. Οι εν λόγω ιδιότητες πηγάζουν από τη φύση των συσκευών που 

χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ΥΙ, καθώς χαρακτηρίζονται ως συσκευές με 

περιορισμένους πόρους. Έτσι, μια ιδιότητα που θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά τη χρήση 

μιας αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη IoT εφαρμογών είναι η ύπαρξη ενός scheduler. 

Καθώς είναι βέβαιο πως το πλήθος των διαθέσιμων «φυσικών» υπηρεσιών θα 

αυξηθεί με εκθετικούς ρυθμούς στα επόμενα χρόνια, είναι απαραίτητη η χρήση 

φορμαλιστικών μεθόδων για την ανάπτυξη και παρακολούθηση αυτών των υπηρεσιών. 

Με βάση τις παραπάνω ανάγκες, παρουσιάζεται παρακάτω μια αρχιτεκτονική που 

ικανοποιεί την ιδιότητα ύπαρξης scheduler, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

χρονοπρογραμματισμού για συσκευές με περιορισμένους πόρους, όπως αυτές 

περιγράφονται από τους Hwang, Lee, και Hsu (1991). 

Η αρχιτεκτονική που ενσωματώνει έναν scheduler ορίζεται με φορμαλιστικό τρόπο ως 

εξής: 
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ASDL [srvc_c{task_c+ data* invc_endptR+ cache}, srvc_s{task_s+ data* listener 

dispatcherR+ cache , scheduler, event handler}, network] 

glSDL [srvc_c{task_c+ data* invc_endptR+ cache}, srvc_s{task_s+ data* listener 

dispatcherR+ cache, scheduler, event handler, network] 

 

Εικόνα 7.6: Η αρχιτεκτονική ASDL 

 

s_client 

Cache 

query  Δέχεται αίτημα ελέγχου για την ύπαρξη μιας αναπαράστασης 

και του αντίστοιχου e-tag 

result Επιστρέφει το αποτέλεσμα ελέγχου για την ύπαρξη μιας 

αναπαράστασης  

Invocation Endpoint 

sndQry Αποστέλλει ένα αίτημα ελέγχου στην τοπική cache για την 

ύπαρξη μιας αναπαράστασης και του στοιχείου etag 

getRslt Δέχεται το αποτέλεσμα ελέγχου για την ύπαρξη μιας 

αναπαράστασης από την τοπική cache 

dlvrResp Αποστέλλει το αποτέλεσμα της αίτησης στο αντίστοιχο task_c 

prepReq Προετοιμάζει το αίτημα προς εκτέλεση, αρχικοποιώντας ένα 

ερώτημα προς τη μνήμη cache 
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close Τερματίζει τη σύνδεση του client με το δίκτυο 

ref Δέχεται ένα μήνυμα άρνησης σύνδεσης από το δίκτυο 

acc Δέχεται ένα μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης με τον server 

conn Στέλνει ένα αίτημα σύνδεσης με τον server μέσω του δικτύου 

sndreq Αποστέλλει αίτημα για μια αναπαράσταση στον server 

rcvresp Λαμβάνει απάντηση από τον server σχετικά με τη ζητούμενη 

αναπαράσταση 

task_c 

req Αποστέλλει ένα αίτημα προς εκτέλεση στο invocation endpoint 

resp Δέχεται το αποτέλεσμα του αιτήματος 

Network 

closeConn Τερματίζει τη σύνδεση με τον client 

connRef Αποστέλλει μήνυμα άρνησης σύνδεσης στον client 

connAcc Αποστέλλει μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης στον client 

connect Δέχεται αίτημα σύνδεσης από τον client 

sndReq Αποστέλλει αίτημα στο δίκτυο για την προσπέλαση ενός πόρου 

rcv_resp Λαμβάνει απάντηση από το δίκτυο σχετικά με κάποιον πόρο 

rcvReq Αποστέλλει αίτημα στον server για την προσπέλαση ενός πόρου 

sndResp Λαμβάνει απάντηση από τον server σχετικά με κάποιον πόρο 

accept  Γίνεται δεκτή η σύνδεση με έναν listener του server 

reject Δε γίνεται δεκτή η σύνδεση με έναν listener του server 

s_server 

Dispatcher 

rcvReq Δέχεται το αίτημα του client μέσω δικτύου 

sndResp Αποστέλλει μια απάντηση στον client μέσω δικτύου 

init Ενεργοποιείται ο κατάλληλος dispatcher από τον listener 

dlvReq  Αποστέλλει αίτημα για έναν πόρο σε ένα τοπικό task_s 

getResp  Λαμβάνει απάντηση στο αίτημα από το τοπικό task_s 

sndQry  Αποστέλλει ένα αίτημα στη cache του server για την επιθυμητή 

αναπαράσταση 

getRslt Δέχεται την απάντηση της cache και την αναπαράσταση, αν 

υπάρχει επικαιροποιημένη 
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Listener 

init Ενεργοποιεί τον κατάλληλο dispatcher για τη διεκπεραίωση του 

αιτήματος 

reject Αποστέλλει μήνυμα άρνησης διεκπεραίωσης μέσω δικτύου 

στον client  

accept Αποστέλλει μήνυμα αποδοχής διεκπεραίωσης μέσω δικτύου 

στον client 

cache 

query  Δέχεται ένα αίτημα από τον dispatcher για την επιθυμητή 

αναπαράσταση 

result Επιστρέφει στον dispatcher την αναπαράσταση, αν υπάρχει 

επικαιροποιημένη, ή το κατάλληλο μήνυμα λάθους 

task_s 

getReq Λαμβάνει ένα αίτημα για έναν πόρο από τον dispatcher 

sndResp Επιστρέφει την απάντηση στο αίτημα του dispatcher 

yield Λαμβάνει αίτημα για προσωρινή διακοπή λειτουργίας από τον 

scheduler 

stop Λαμβάνει αίτημα για οριστική διακοπή λειτουργίας από τον 

scheduler 

req Αποστέλλει αίτημα για την αναπαράσταση ενός πόρου 

resp Δέχεται την αναπαράσταση ενός πόρου, αν αυτό είναι εφικτό, ή 

το κατάλληλο μήνυμα λάθους 

Event Handler 

rcvEvent Δέχεται ένα νέο event από τον listener 

addQueue Προσθέτει το νέο event στην ουρά εκτέλεσης του scheduler 

Resource 

req Δέχεται αίτημα για την αναπαράσταση ενός πόρου 

resp Αποστέλλει την αναπαράσταση ενός πόρου, αν αυτό είναι 

εφικτό, ή το κατάλληλο μήνυμα λάθους 

Scheduler 

addQueue Δέχεται ένα νέο event προς αποθήκευση στην ουρά εκτέλεσης 

από τον event handler 
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stop Αποστέλλει αίτημα για οριστική διακοπή λειτουργίας σε ένα 

task_s 

yield Αποστέλλει αίτημα για προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ένα 

task_s 

begin Αποστέλλει αίτημα για έναρξη λειτουργίας σε ένα task_s 

Πίνακας 7.4: Περιγραφή θυρών αρχιτεκτονικής ASDL 

 7.3.5 Σύνθετη αρχιτεκτονική REST 

Μέσω της μοντελοποίησης της αρχιτεκτονικής ASDL είναι εφικτή η επαλήθευση της 

διατήρησης των ιδιοτήτων έλλειψης αδιεξόδων και χρονοπρογραμματισμού των 

διεργασιών. Αντίστοιχα, στο μοντέλο ΑREST γίνεται επαλήθευση της διατήρησης των 

περιορισμών που ορίζει η REST αρχιτεκτονική. Μέσω της τεχνικής του «superposition» 

για την ένωση των αρχιτεκτονικών, είναι δυνατή η διατήρηση των ιδιοτήτων και των δύο 

αρχιτεκτονικών κατά τη σύνθεσή τους σε μια ενιαία, σύνθετη αρχιτεκτονική, ενώ 

παράλληλα διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των ευθυνών (separation of concerns). 

Συνδυάζοντας τις αρχιτεκτονικές AREST και ASDL, συνδέονται και οι αντίστοιχοι glue 

operators. Με τον τρόπο αυτό, κάθε παράλληλη μετατόπιση της κατάστασης εκτέλεσης 

των δύο αρχιτεκτονικών χαρακτηρίζεται από έλλειψη παρεμβολής (lack of interference). 

Η παραπάνω παρατήρηση ευσταθεί, καθώς τόσο οι ανεξάρτητες όσο και οι συχρονισμένες 

μεταβάσεις καταστάσεων χαρακτηρίζονται από την αντιμεταθετική ιδιότητα. Μια 

φορμαλιστική απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού παρουσιάζεται στην αντίστοιχη 

δημοσίευση (Stachtiari et al., 2014). 

 7.4  Επιχειρηματικές συγκλύσεις Υπηρεσιών Ιστού 

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογίες των συγκλίσεων ΥΙ (mashups), έχουν αποκτήσει 

ιδιαίτερα ευρύ ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς κάνοντας χρήση των τεχνολογιών του Web 

2.0 παρέχουν τα μέσα για τον συνδυασμό πληροφοριών και λειτουργιών από διάφορες 

υπηρεσίες σε μια μόνο εφαρμογή ή ιστοσελίδα. Ενώ η ανάπτυξη συγκλίσεων για απλοϊκές  

ανάγκες χρηστών δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, αυτή η εικόνα 

αντιστρέφεται στην περίπτωση ανάπτυξης συγκλίσεων ΥΙ που θα πρέπει να ικανοποιούν 

συγκεκριμένες ιδιότητες και περιορισμούς επιχειρηματικού χαρακτήρα. Καθώς ένας 

μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών αναγκών θα πρέπει να ικανοποιηθούν, ενώ παράλληλα 
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τα λάθη εκτέλεσης στοιχίζουν περισσότερο και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, θεωρείται 

απαραίτητη η ανάπτυξη μιας πιο αυστηρής προσέγγισης ανάπτυξης τέτοιων συγκλίσεων. 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια προσέγγιση που αξιοποιεί τις τεχνικές model 

checking που παρέχονται από το εργαλείο BIP. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται μια 

μεθοδολογία για τη μετατροπή μοντέλων επιχειρηματικών διεργασιών BPMN, τα οποία 

περιγράφουν την επιχειρηματική λογική που απαιτείται από ένα mashup, στα αντίστοιχα 

BIP μοντέλα. Τα παραγόμενα μοντέλα μπορούν να ενσωματωθούν σε μια προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική συγκλίσεων, έτσι ώστε να εξεταστεί η ικανοποίηση των ζητούμενων 

ιδιοτήτων αλλά και για την παροχή ενός μέσου ενορχήστρωσης των εμπλεκόμενων ΥΙ. 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα ζητήματα βελτιστοποίησης συγκλίσεων, και 

ειδικότερα αυτών που είναι σε θέση να ικανοποιούν επιχειρηματικές ανάγκες, έχουν 

απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την ερευνητική κοινότητα. Πολλές έρευνες έχουν εστιάσει 

σε εργαλεία και τεχνικές για την ανάπτυξη ανάλογων συγκλίσεων αλλά και σε μεθόδους 

μετασχηματισμών μοντέλων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Ειδικότερα, οι Bozzon, 

Brambilla, Facca, και Carughu (2009) παρουσιάζουν μια μεθοδολογία για την κατασκευή 

συγκλίσεων ΥΙ προσανατολισμένων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέσω του 

μετασχηματισμού μοντέλων BPMN και WebML. Παρότι αποτελεί μια υποσχόμενη 

προσέγγιση, απουσιάζουν από αυτή οι δυνατότητες επαλήθευσης συγκεκριμένων 

ιδιοτήτων, κάτι που είναι εφικτό, για παράδειγμα, μέσω της χρήσης του εργαλείου BIP.  

Στη μελέτη των Kheldoun, Barkaoui, και Ioualalen (2015), προτείνεται ένα φορμαλιστικό 

μοντέλο για την επαλήθευση σύνθετων περιγραφών επιχειρηματικών διεργασιών σε 

BPMN, μέσω της αξιοποίησης μοντέλων petri-nets. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

λαμβάνει υπόψη και τη σειρά εκτέλεσης των στοιχείων που περιγράφονται στο μοντέλο 

BPMN και περιγράφει, με χρήση φορμαλισμών, τους σημασιολογικούς κανόνες που 

εμπλέκονται στη διαδικασία. Στη δική μας προσέγγιση, ωστόσο, οι επιθυμητές ιδιότητες 

περιγράφονται και ενσωματώνονται στο σύνθετο μοντέλο BIP, κάτι που επιτρέπει την 

επαλήθευσή τους και κατά την ανάπτυξη συγκλίσεων.  

Στην έρευνα των Liu, Liang, Xu, Staples, και Zhu (2011), πραγματοποιείται χρήση 

μοτίβων ενσωμάτωσης αρχιτεκτονικών, για την ανάπτυξη συγκλίσεων που έχουν ως 

στόχο την προβολή πληροφοριών σε χάρτες, μέσω της σύνθεσης αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Αν και η συγκεκριμένη μέθοδος δεν επιτρέπει την επαλήθευση λειτουργικών και μη 

λειτουργικών ιδιοτήτων, αποτελεί μια λύση για την ταχεία ανάπτυξη συγκλίσεων ακόμα 
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και από χρήστες που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό. Παρόμοια 

προσέγγιση παρατηρείται και στην έρευνα των Xue, Wu, και Chen (2013), οι οποίοι 

παρουσιάζουν μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συγκλίσεων με μεγάλο 

βαθμό εξατομίκευσης. Η προτεινόμενη πλατφόρμα υποστηρίζει την μοντελοποίηση 

επιχειρηματικών διεργασιών, την παρακολούθησή τους αλλά και την αυτόματη εκτέλεση 

της σύγκλισης. Η μέθοδος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες που δεν κατέχουν 

προγραμματιστικές δεξιότητες, δίχως όμως να παρέχει δυνατότητες επαλήθευσης 

επιθυμητών επιχειρηματικών ιδιοτήτων.  

Οι Xu, de Vrieze, Phalp, Jeary, και Liang (2013), περιγράφουν μια τεχνική 

ανάπτυξης συγκλίσεων βασισμένη στη συνεργασία μεταξύ χρηστών. Η συγκεκριμένη 

πρόταση αξιοποιεί μοντέλα BPMN για την περιγραφή της ροής δεδομένων σε μια 

σύγκλιση τύπου enterprise mashup. Επιπρόσθετα, στηρίζεται στην ορθή χρήση μοτίβων 

συγχρονισμού από τους τελικούς χρήστες για τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς της 

σύγκλισης. Αν και η προτεινόμενη τεχνική δεν περιέχει μηχανισμούς για την επαλήθευση 

ιδιοτήτων, οι συγγραφείς αναφέρονται στη μελλοντική χρήση ενός μοντελοποιητή 

διεργασιών που θα υποστηρίζει τους χρήστες κατά τη μοντελοποίηση των επιθυμητών 

επιχειρηματικών αλληλεπιδράσεων, κάτι που δυνητικά μπορεί να συντελέσει και στην 

επιβολή ιδιοτήτων. Τέλος, οι Hobel, Heurix, Anjomshoaa, και Weippl (2013), 

παρουσιάζουν μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη συγκλίσεων τύπου enterprise mashup, 

στην οποία δίνεται έμφαση στο στοιχείο της ασφάλειας. Η προτεινόμενη πλατφόρμα 

επιτρέπει τον ορισμό συγκεκριμένων επιθυμητών κανόνων ασφαλείας από τους χρήστες, 

την παρακολούθηση της σύγκλισης για τον εντοπισμό προβλημάτων ασφαλείας και τον 

έλεγχο της ορθής εφαρμογής των περιορισμών που έχουν οριστεί. Καθώς οι συγκλίσεις 

που αναπτύσσονται από τους χρήστες μπορεί να διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα, 

αποκτά ιδιάζουσα σημασία η ενσωμάτωση πολιτικών ασφαλείας και η παροχή 

δυνατοτήτων παρακολούθησης, κάτι που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην προτεινόμενη 

προσέγγιση.  

 7.4.1 Απαιτήσεις σε επίπεδο ΥΙ και επιχειρηματικές απαιτήσεις 

Οι επιχειρηματικές απαιτήσεις αναφέρονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, των 

πελατών, των συνεργατών αλλά και των διαφόρων άλλων εμπλεκομένων σε B2B ή B2C 

συναλλαγές. Αποτελούν ένα σημείο εστίασης κατά την ανάπτυξη επιχειρησιακών 
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πληροφοριακών συστημάτων, κάτι που μπορεί να σημαίνει τη συμπερίληψη και την 

εφαρμογή περιορισμών εκτέλεσης αλλά και την ενσωμάτωση επιχειρηματικών 

συμφωνιών που θα πρέπει να ικανοποιούνται. Αντίθετα, οι απαιτήσεις σε επίπεδο 

υπηρεσιών αφορούν στα λειτουργικά και μη λειτουργικά χαρακτηριστικά ΥΙ που 

«καταναλώνονται» είτε ως μεμονωμένες υπηρεσίες είτε ως μέλη μιας ευρύτερης 

σύνθεσης. Αναφέρονται, δηλαδή, στο σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων από την 

πλευρά του τελικού χρήστη και σε παραμέτρους όπως είναι η ποιότητα υπηρεσιών (QoS). 

 7.4.2 Κίνητρα για την αυστηρή σχεδίαση συγκλίσεων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι τρεις κατηγορίες 

συγκλίσεων που έχουν πρόσφατα συγκεντρώσει την προσοχή της επιχειρηματικής και 

ερευνητικής κοινότητας και που μπορούν να δώσουν την ώθηση προς την ευρύτερη 

υιοθέτηση των συγκλίσεων είναι οι επιχειρηματικές συγκλίσεις (Enterprise mashups), οι 

φυσικές – εικονικές συγκλίσεις (Physical-Virtual mashups) και οι συγκλίσεις 

επιχειρηματικής λογικής (Business Intelligence Mashups). Ωστόσο, παρά το αυξημένο 

ερευνητικό ενδιαφέρον, οι συγκλίσεις που αποτελούνται από ένα σύνολο εξωτερικών ΥΙ, 

δεν περιλαμβάνουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ενορχήστρωση και τη 

χορογραφία αυτών των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, δεν περιλαμβάνουν κάποια μέθοδο 

διασφάλισης των λειτουργικών και μη λειτουργικών χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα 

στην περίπτωση των επιχειρηματικών συγκλίσεων, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας 

αυστηρής προσέγγισης ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση αυτών τον προκλήσεων, όπως 

είναι η αξιοποίηση της πλατφόρμας BIP. 

Στα πλαίσια της έρευνάς τους οι Said, Abdellatif, Bensalem, και Bozga (2015), 

πραγματοποίησαν εφαρμογή του εργαλείου BIP για την εξασφάλιση της ιδιότητας της 

απουσίας παρεμβολών, μεταξύ των εμπλεκόμενων ΥΙ μιας σύνθεσης. Παρομοίως, μια 

μέθοδος για τον εντοπισμό ασυμβατότητας μεταξύ ΥΙ σε μια σύνθεση, μέσω της 

αξιοποίησης τεχνικών model-checking, περιγράφεται από τους Kim et al. (2013). Τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζει η μέθοδος είναι υποσχόμενα, αν και θα πρέπει να 

αναφερθεί πως αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση. Πιο ειδικά, το εργαλείο BIP 

χρησιμοποιεί μετασχηματισμούς κατά τους οποίους διατηρούνται οι επιθυμητές ιδιότητες, 

και επιτρέπεται τελικά η επαλήθευση των ιδιοτήτων της έλλειψης παρεμβολών αλλά και 

προβλημάτων ταυτοχρονισμού σε σύνθετα μοντέλα (Sifakis 2014). Μια προσέγγιση που 
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εστιάζει στην επαλήθευση χρονικών περιορισμών μέσω της φορμαλιστικής 

αναπαράστασης αρχείων BPEL παρουσιάζεται από τους Guermouche και Dal Zilio 

(2012). Επιπλέον, οι Kil και Nam (2013) εφάρμοσαν τρεις διαφορετικές τεχνικές model-

checking για την εύρεση των βέλτιστων συνθέσεων ΥΙ, αν και η μεθοδολογία τους δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρηματικά σενάρια στα οποία απουσιάζει κάποια 

σημασιολογική περιγραφή των εμπλεκόμενων ΥΙ.  

Ιδιάζουσα σημασία λαμβάνει και η ορθή ανάπτυξη και περιγραφή των ΥΙ που 

αποτελούν τα συστατικά μέρη των συγκλίσεων, οι οποίες είναι, ως επί το πλείστον, τύπου 

REST. Ενώ η ανάπτυξη εφαρμογών που ακολουθούν τα πρότυπα της REST 

αρχιτεκτονικής μπορεί να υποβοηθηθεί από ένα σύνολο πλαισίων και από εξειδικευμένες 

πλατφόρμες ανάπτυξης, δεν υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη από αυτά τα μέσα για την 

επαλήθευση των περιορισμών REST αλλά και επιθυμητών από τον χρήστη ιδιοτήτων. Για 

την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ένα σύνολο μεθοδολογιών που στηρίζονται 

στη χρήση φορμαλισμών έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Οι Decker, Lüders, Overdick, 

Schlichting, και Weske (2009), χρησιμοποιούν μοντέλα Petri-nets για την περιγραφή του 

τρόπου εκτέλεσης RESTful διεργασιών με φορμαλιστικό τρόπο. Στο προτεινόμενο 

μοντέλο, έχουν ενσωματωθεί και μηχανισμοί ελέγχου της ικανοποίησης κάποιων 

περιορισμών της αρχιτεκτονικής REST, όπως για παράδειγμα του περιορισμού “Uniform 

Interface”. Επιπρόσθετα, οι Wu et al. (2012) παρουσιάζουν ένα μοντέλο της 

αρχιτεκτονικής REST κάνοντας χρήση φορμαλισμών, αξιοποιώντας την αλγεβρική 

περιγραφή CSP. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, μοντελοποιούνται τόσο τα επιμέρους 

τμήματα της REST αρχιτεκτονικής όσο και κάποιοι από τους περιορισμούς της. Μέσω 

τεχνικών model checking οι συγγραφείς παρουσιάζουν έναν τρόπο επαλήθευσης των 

περιορισμών “Client-Server” και “Cashable”.  

Παρομοίως με τις εφαρμογές REST, μέθοδοι βασισμένοι σε φορμαλισμούς έχουν 

χρησιμοποιηθεί και για την επαλήθευση ιδιοτήτων εφαρμογών IoT. Συχνά, ανάλογες 

εφαρμογές σχεδιάζονται μέσω ειδικών λειτουργικών συστημάτων όπως είναι τα Contiki 

OS και Riot OS. Καθώς οι εφαρμογές IoT βασίζονται συνήθως στην αξιοποίηση 

συσκευών με περιορισμένους πόρους, όπως για παράδειγμα συσκευές με ασύρματους 

αισθητήρες, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση συγκεκριμένων προδιαγραφών κατά την 

ανάπτυξή τους. Στην έρευνα των Glombitza, Pfisterer, και Fischer (2010), 

πραγματοποιείται εφαρμογή μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων (Finite State 
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Machines) για την ανάπτυξη εφαρμογών ασύρματων δικτύων αισθητήρων με χρήση 

μοντέλων. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια γλώσσα περιγραφής του 

μοντελοποιημένου προβλήματος. Μέσω αυτής της μεθόδου, είναι εφικτή η ανάπτυξη 

εφαρμογών IoT που θα προσφέρουν τη λειτουργικότητα των ασύρματων αισθητήρων με 

τη μορφή υπηρεσίας. Τέλος, οι Vörtler, Höckner, Hofstedt, και Klotz (2015) παρουσιάζουν 

μια πλατφόρμα για την επαλήθευση εφαρμογών IoT που αναπτύσσονται στο λειτουργικό 

σύστημα Contiki OS. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στηρίζεται στο εργαλείο model 

checking CBMC, και στην αντίστοιχη μοντελοποίηση του συνόλου των διακοπών που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Παρά τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος, παρουσιάζονται σημαντικές αδυναμίες 

ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου θα πρέπει να μοντελοποιηθεί ένα μεγάλο πλήθος 

διακοπών.  

 Συμπερασματικά, η ολοένα και μεγαλύτερη υιοθέτηση του IoT και του WoT 

καθιστούν επιτακτική τη μελέτη επιχειρηματικών συγκλίσεων που περιλαμβάνουν και 

υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργικότητα αντικειμένων του φυσικού κόσμου. 

Για τον λόγο αυτό, στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάστηκαν μοντέλα BIP τα οποία 

περιγράφουν τόσο ΥΙ βασισμένες στην αρχιτεκτονική REST, όσο και πολυνηματικές 

(multithreaded) εφαρμογές βασισμένες σε δύο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα 

ανάπτυξης IoT εφαρμογών, του Riot OS και του  Contiki OS (μέσω της ενσωμάτωσης της 

προαιρετικής mt βιβλιοθήκης). 

 7.5  Μετασχηματισμός BPMN μοντέλων  

Πολύ συχνά σε επιχειρηματικά σενάρια, γίνεται χρήση της γλώσσας BPMN για τη 

μοντελοποίηση σύνθετων επιχειρηματικών απαιτήσεων αλλά και για τον καθορισμό της 

σειράς εκτέλεσης των εμπλεκόμενων ΥΙ. Η μοντελοποίηση μέσω BPMN μάλιστα 

προσφέρει μια μέθοδο γραφικής αναπαράστασης των αλληλεπιδράσεων των διαφόρων ΥΙ, 

με τρόπο απλοποιημένο και εύκολα κατανοητό. Η δεύτερη έκδοση της BPMN επιτρέπει, 

μέσω ειδικών εργαλείων, τη μετατροπή μοντέλων σε σχήματα XML, μια μορφή αρχείου 

που μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από άλλες εφαρμογές για επεξεργασία ή περαιτέρω 

μετασχηματισμό.  
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 7.5.1 Στοιχεία της BPMN 

Μια διεργασία που περιγράφεται μέσω BPMN αποτελείται από το σύνολο ή από ένα 

υποσύνολο των παρακάτω στοιχείων:  

 i) Αντικείμενα ροής (Flow objects): Τέτοια αντικείμενα περιλαμβάνουν τα 

γεγονότα (events), τις δραστηριότητες (activities) και τις πύλες (gateways)  

ii) Αντικείμενα σύνδεσης (Connecting objects): Τα αντικείμενα αυτά 

περιλαμβάνουν τη ροή της ακολουθίας εκτέλεσης (sequence flows), τις ροές μηνυμάτων 

(message flows) και τις συσχετίσεις (associations)  

iii) «Λωρίδες κολύμβησης» (swim lanes): Αφορούν τις «λωρίδες εκτέλεσης» 

(lanes), που παρουσιάζουν τις διεργασίες που συμβαίνουν από την πλευρά ενός 

συμμετέχοντα και τις «πισίνες» (pools) οι οποίες συνήθως αποτελούνται από ένα σύνολο 

«λωρίδων εκτέλεσης» και αφορούν μια συγκεκριμένη οντότητα 

iv) Αντικείμενα (Artifacts): Περιλαμβάνουν δεδομένα, ομάδες και σημάνσεις.   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια αυστηρή περιγραφή των βασικών συστατικών 

μελών μιας BPMN διεργασίας. 

<bpmn_process> ::= <pool>* 

<pool> ::= <lane>*  

<lane> ::= <event>* <activit>* var_def* 

<gateway> <connect> 

<event>  ::= start_ev | inter_ev | end_ev 

<activit> ::= task | subprocess | transctn | call_act 

<gateway> ::= excl | ev_based | parll | incls | exlc_ev 

| parll_ev | incls_ev | comlx 

<connect>  ::= seq | msg_fl | association 

 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω γραμματική, κάθε διεργασία περιλαμβάνει έναν 

αριθμό από λωρίδες εκτέλεσης που με τη σειρά τους περιλαμβάνουν τη δήλωση των 

μεταβλητών, των γεγονότων και των δραστηριοτήτων αλλά και πληροφορίες σχετικές με 

τις χρησιμοποιούμενες συνδέσεις και πύλες. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τριών ειδών 
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γεγονότα: i) αρχικά ii) ενδιάμεσα και iii) τελικά. Όπως φαίνεται και από τη γραμματική, 

ο χειρισμός τους συμβαίνει από τους αντίστοιχούς μηχανισμούς χειρισμού (event 

handlers). Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν καθήκοντα (tasks), 

υποδιεργασίες, συναλλαγές αλλά και κλήσεις. Σε ότι αφορά τη χρήση πυλών, η BPMN 

ορίζει συγκεκριμένους διακριτούς τύπους, όπως είναι οι αποκλειστικές πύλες, οι πύλες 

βασισμένες σε γεγονότα και οι παράλληλες πύλες. Τέλος οι συνδέσεις περιλαμβάνουν τις 

σειριακές συνδέσεις, τις ροές μηνυμάτων και τους συσχετισμούς. 

 7.5.2 Μετασχηματισμός μοντέλων BPMN σε BIP 

Παρακάτω προτείνεται μια καινοτόμος μεθοδολογία, στην οποία γίνεται μετατροπή 

μοντέλων BPMN στα αντίστοιχα BIP μοντέλα, σύμφωνα με ένα σύνολο 

προκαθορισμένων κανόνων. Αντίστοιχοι μετασχηματισμοί χρησιμοποιούνται συχνά σε 

περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των επιχειρηματικών απαιτήσεων των 

χρηστών, κάτι που αποτελεί πρωταρχικό στόχο και της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

(Wang, Truptil, & Benaben, 2016). Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί πως ο 

μετασχηματισμός γλωσσών τύπου XML σε αντίστοιχα BIP μοντέλα είναι μια εφικτή 

διαδικασία, όπως φαίνεται και σε άλλες ερευνητικές προσπάθειες (Stachtiari, Mentis, & 

Katsaros, 2012). Για τον μετασχηματισμό μοντέλων BPMN έχει πραγματοποιηθεί ο 

ορισμών των παρακάτω κανόνων: 

 i) Κάθε στοιχείο «πισίνας» (pool) μετασχηματίζεται σε ένα σύνθετο BIP στοιχείο, 

όπου τα ατομικά του στοιχεία αντιστοιχούν στις λωρίδες εκτέλεσης του BPMN μοντέλου. 

ii) Η επικοινωνία μεταξύ των ατομικών αλλά και των σύνθετων στοιχείων γίνεται 

μέσω της χρήσης θυρών.  

iii) Ενώ τα σειριακά στοιχεία σε μια λωρίδα εκτέλεσης μετασχηματίζονται σε 

σειριακές μεταβάσεις καταστάσεων στο μοντέλο BIP, τα στοιχεία παράλληλης εκτέλεσης, 

όπως αυτά που δημιουργούνται από τη χρήση πυλών, μετασχηματίζονται σε ατομικά 

στοιχεία που εκτελούνται παράλληλα και συγχρονίζονται. 

iv) Οι προτεραιότητες που δηλώνονται στο αντίστοιχο BIP μοντέλο και οι 

αντίστοιχοι μηχανισμοί, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των περιορισμών στη σειρά 

εκτέλεσης των συστατικών μελών ενός μοντέλου BPMN. 
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Παρακάτω αναλύεται η αντιστοίχιση στοιχείων της BPMN στα αντίστοιχα 

στοιχεία BIP. Η συγκεκριμένη αντιστοίχιση παρουσιάζεται σχηματικά και στην εικόνα 

7.7.   

Για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των μοντέλων BPMN σε BIP, είναι 

απαραίτητη και η αντιστοίχιση των μεμονωμένων γεγονότων, των δραστηριοτήτων και 

των συνδεδεμένων αντικειμένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν τριών ειδών 

γεγονότα στην BPMN που διακρίνονται με βάση τη θέση τους στο σύνολο της 

επιχειρηματικής ροής: τα αρχικά γεγονότα, τα ενδιάμεσα και τα τελικά. Ένα αρχικό 

γεγονός μιας διαδικασίας στη BPMN αντιστοιχίζεται στον αρχικό κόμβο του παραγόμενου 

BIP μοντέλου, από όπου θα εκκινήσει η εκτέλεση. Τα ενδιάμεσα γεγονότα 

μοντελοποιούνται με τη μορφή μεταβάσεων μεταξύ ενδιάμεσων κόμβων, ενώ το τελικά 

γεγονότα αντιστοιχίζονται σε μεταβάσεις που κατευθύνονται προς τον αρχικό κόμβο και 

τερματίζουν την εκτέλεση του BIP μοντέλου.  

Αναφορικά με τη λειτουργικότητά τους, τα γεγονότα μπορεί να λαμβάνουν τη 

μορφή μετρητή χρόνου (timer), μηνύματος (message), γεγονότος υπό συνθήκη 

(conditional event) ή μπορεί να μην έχουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία (τέτοιου 

είδους γεγονότα είναι γνωστά ως none events, και χρησιμοποιούνται συχνά ως αρχικά ή 

τελικά γεγονότα). Γεγονότα τύπου μετρητή χρόνου και υπό συνθήκη μοντελοποιούνται 

σαν μεταβάσεις τύπου επανάληψης (loop) καθώς εκκινούν από και καταλήγουν στον ίδιο 

κόμβο. Και οι δύο τύποι γεγονότων έχουν κάποια συνθήκη που τερματίζει την επανάληψη. 

Στην περίπτωση των γεγονότων μετρητή χρόνου, κάθε επανάληψη αυξάνει την τιμή μιας 

μεταβλητής κατά μια σταθερή χρονική μονάδα, μέχρις ότου η τιμή της φτάσει ένα 

συγκεκριμένο όριο που έχει θεσπιστεί. Στην περίπτωση των γεγονότων υπό συνθήκη, 

κάποια προαπαιτούμενη συνθήκη θα πρέπει να ικανοποιηθεί προτού η εκτέλεση του 

μοντέλου προχωρήσει στην επόμενη δυνατή μετάβαση. Παραδείγματα γεγονότων υπό 

συνθήκη παρουσιάζονται σχηματικά στην εικόνα 7.7. Τέλος, γεγονότα μηνύματος 

μπορούν να μοντελοποιηθούν ως απλές μεταβάσεις στο παραγόμενο μοντέλο BIP, καθώς 

το εργαλείο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και την εισαγωγή νέων τιμών στις 

μεταβλητές του συστήματος σε κάθε μετάβαση.  

Οι δραστηριότητες της BPMN μπορεί να είναι στη μορφή καθηκόντων (tasks), 

υποδιεργασιών (subprocesses), συναλλαγών (transactions) αλλά και κλήσεων (call 

activities). Μετά το τέλος της διαδικασίας μετασχηματισμού, όλα τα tasks αναπαρίστανται 

ως μεμονωμένοι κόμβοι ενός BIP στοιχείου. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται στο ατομικό 
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στοιχείο που αναπαριστά τη λωρίδα εκτέλεσης στην οποία ανήκαν αρχικά στο BPMN 

μοντέλο. Καθώς οι υποδιεργασίες μπορούν να περιέχουν έναν αριθμό συνδεδεμένων tasks 

και γεγονότων, κάθε συμπεριλαμβανόμενο task λαμβάνει τη μορφή ενός μεμονωμένου 

κόμβου στο BIP μοντέλο, ενώ κάθε γεγονός αναπαρίσταται με βάση τις αρχές που 

αναλύθηκαν προηγουμένως.  

H ίδια λογική, εφαρμόζεται και για τις δραστηριότητες συναλλαγών. Καθώς, όμως, 

οι τελευταίες αντιμετωπίζονται σαν σύνολο από τις μηχανές χειρισμού BPMN μοντέλων, 

είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός μηχανισμού αντιστάθμισης, σε περίπτωση που ένα ή 

περισσότερα από τα συμπεριλαμβανόμενα tasks δεν καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχώς 

τη λειτουργία του. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι ενέργειες που εκτελέστηκαν από τα 

εμπλεκόμενα tasks θα πρέπει να ανακληθούν. Για να εξασφαλιστεί αυτή η συμπεριφορά 

στο μοντέλο BIP, δημιουργείται ένας επιπλέον κόμβος ο οποίος μπορεί να χειριστεί αυτή 

τη λειτουργεία αντιστάθμισης. Κάθε ξεχωριστός κόμβος της συναλλαγής μπορεί να 

παραδώσει τη σειρά εκτέλεσης στον συγκεκριμένο κόμβο μέσω μιας κατάλληλης 

μετάβασης.  

Ένας διαφοροποιημένος τύπος δραστηριότητας στη BPMN είναι ο τύπος κλήσης. 

Τέτοιες δραστηριότητες αφορούν σε καθολικές διαδικασίες που μπορούν να εκκινήσουν 

από πολλαπλά tasks της συνολικής επιχειρηματικής ροής. Όταν ενεργοποιείται αυτή η 

διεργασία, η σειρά εκτέλεσης μεταφέρεται αυτόματα σε αυτή. Τέτοιες διεργασίες μπορεί 

να περιέχουν έναν αριθμό από γεγονότα και tasks, που να εκτείνονται σε αρκετές λωρίδες 

εκτέλεσης. Σαν αποτέλεσμα, στο παραγόμενο BIP μοντέλο λαμβάνουν τη μορφή ενός 

σύνθετου στοιχείου (compound component).  

Η BPMN προσφέρει, επίσης, ένα σύνολο από πύλες (gateways), για την καλύτερη 

περιγραφή της επιχειρηματικής ροής. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πύλες είναι οι 

παράλληλες (parallel), αποκλειστικές (exclusive) και συμπεριληπτικές (inclusive). Οι 

πύλες και των τριών αυτών τύπων μπορούν να ενεργοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του 

αμέσως προηγούμενου task ή μέσω ενός συγκεκριμένου γεγονότος. Στη δεύτερη 

περίπτωση χαρακτηρίζονται ως πύλες βασισμένες σε γεγονότα. Οι παράλληλες πύλες 

περιγράφουν την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο ή και περισσοτέρων tasks. Σε περίπτωση που 

αυτά τα tasks βρίσκονται σε διαφορετικές λωρίδες εκτέλεσης, η αντιστοίχισή τους στο 

BIP επιτυγχάνεται μέσω συγχρονισμού των ατομικών στοιχείων του BIP μέσω 

rendezvous. Ειδικότερα, τα ατομικά στοιχεία που περιγράφουν τα παράλληλα tasks 

συνδέονται μέσω θυρών (ports) που ενεργοποιούν την παράλληλη εκτέλεση. Όταν και τα 
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δύο tasks ολοκληρώνονται, μέσω μιας συνθήκης καθίσταται δυνατή η μεταφορά της ροής 

εκτέλεσης στα επόμενα tasks. Ένα παράδειγμα αντιστοίχισης μιας ανάλογης παράλληλης 

πύλης φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 7.9, όπου οι πύλες bill και collect επιτρέπουν τον 

συγχρονισμό τριών ατομικών στοιχείων, ενώ η μεταφορά της εκτέλεσης στα επόμενα tasks 

γίνεται μέσω μιας συνθήκης. 

Σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα tasks βρίσκονται στην ίδια λωρίδα εκτέλεσης, 

δεν είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ξεχωριστού ατομικού στοιχείου στο BIP μοντέλο, 

καθώς είναι εφικτές οι παράλληλες εκτελέσεις εντός ενός ατομικού στοιχείου και η 

μεταφορά της ροής εκτέλεσης στο επόμενο task μπορεί να επιτευχθεί μέσω μια απλής 

εσωτερικής μετάβασης.  

Η αντιστοίχιση αποκλειστικών πυλών είναι απλούστερη, καθώς αυτές ορίζουν 

αμοιβαίως αποκλεισμένα μονοπάτια εκτέλεσης. Ως αποτέλεσμα, στο μοντέλο BIP 

αναπαρίστανται ως πολλαπλές πιθανές μεταβάσεις, που ξεκινούν από τον ίδιο κόμβο και 

καταλήγουν σε διαφορετικούς και διακριτούς κόμβους-προορισμούς.   

Τέλος, οι συμπεριληπτικές πύλες μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειριακή ροή 

εκτέλεσης, εξαιρώντας τα εναλλακτικά μονοπάτια εκτέλεσης, ή σε παράλληλη ροή 

εκτέλεσης δύο ή και περισσοτέρων μονοπατιών εκτέλεσης με βάση συγκεκριμένες 

συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, ο χειρισμός τους κατά την μετατροπή του BPMN μοντέλου 

σε BIP είναι όμοιος με αυτόν των παράλληλων πυλών, όπου οι ροές εκτέλεσης 

αντιστοιχίζονται σε ξεχωριστά ατομικά στοιχεία και σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα 

μονοπάτια πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα, αυτά συγχρονίζονται μέσω rendezvous. 

Ενώ η BPMN υποστηρίζει και τον σύνθετο (complex) τύπο πυλών, συστήνεται 

συχνά στους χρήστες να χρησιμοποιούν απλούστερες πύλες για τη μοντελοποίηση των 

επιχειρηματικών τους ροών. Για τον λόγο αυτό, και καθώς οι σύνθετες πύλες απαιτούν 

διαφορετικό τρόπο χειρισμού ανάλογα με το επιχειρηματικό σενάριο στο οποίο 

χρησιμοποιούνται, επιλέξαμε να μην αναπτύξουμε κάποιον συγκεκριμένο κανόνα για την 

μετατροπή αυτών των στοιχείων σε στοιχεία BIP. 

Αναλυτικότερα, οι κανόνες μετατροπής των μοντέλων BPMN φαίνονται στην 

ακόλουθη εικόνα: 
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Εικόνα 7.7: Κανόνες μετατροπής μοντέλων BPMN σε μοντέλα BIP 
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 7.5.3 Παράδειγμα μετασχηματισμού 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου δίνεται παρακάτω:  

Ας υποθέσουμε πως ένα κατάστημα που στηρίζει τη λειτουργία του στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, παρέχει συγκεκριμένους χώρους που λειτουργούν ως σημεία 

παραλαβής προϊόντων (pick-up spots).  

 

Εικόνα 7.8: Διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας σε BPMN 
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Οι πελάτες του καταστήματος μπορούν να παραλάβουν τα προϊόντα τους από τα 

σημεία αυτά, αποφεύγοντας έτσι επιπλέων χρεώσεις που προκύπτουν από τα μεταφορικά 

έξοδα. Σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται, το αντίστοιχο σημείο παραλαβής 

χειρίζεται το σύνολο της διαδικασίας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη σειρά 

εκτέλεσης μιας τυπικής παραγγελίας μέσω του αντίστοιχου μοντέλου BPMN. 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, μετά τη λήψη της παραγγελίας, το pick-

up spot στέλνει ένα αίτημα στην αποθήκη έτσι ώστε να διασφαλίσει πως το προϊόν είναι 

διαθέσιμο και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η αποθήκη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, 

στέλνει την αντίστοιχη απάντηση. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα σε 

κάποιο προϊόν ή υπάρχει έλλειψη, η παραγγελία ακυρώνεται. Σε αντίθετη περίπτωση, και 

αν δεν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, ξεκινά η εκτέλεση της παραγγελίας, κατά την οποία 

είναι δυνατό να εκκινήσουν δύο διεργασίες παράλληλα. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται εντολή 

στην αποθήκη να συλλέξει και να προετοιμάσει τα προϊόντα και να τα μεταφέρει στο 

σημείο παραλαβής, ενώ ταυτόχρονα το λογιστήριο προετοιμάζει τα απαραίτητα έντυπα 

(τιμολόγια κα.). Μετά το τέλος των δύο διεργασιών το σημείο παραλαβής μπορεί να 

ολοκληρώσει την παραγγελία.  

Το αντίστοιχο μοντέλο BIP που έχει κατασκευαστεί μέσω των συγκεκριμένων 

κανόνων παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 7.9: Διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας στο BIP 
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Pick-up 

snd_req  Στέλνει αίτημα στην αποθήκη για την εξέταση της 

διαθεσιμότητας και της κατάστασης προϊόντων 

error  Λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με κάποιο σφάλμα στη 

διαθεσιμότητα ή την κατάσταση ενός προϊόντος 

rcv_resp  Λαμβάνει ενημέρωση από την αποθήκη σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα ή την κατάσταση ενός προϊόντος 

collect  Στέλνει αίτημα συλλογής προϊόντων 

bill  Στέλνει αίτημα έκδοσης παραστατικού πληρωμής 

Warehouse 

rcv_req Δέχεται αίτημα εξέτασης της διαθεσιμότητας και της 

κατάστασης ενός προϊόντος  

error Αποστέλλει μήνυμα λάθους σχετικό με τη διαθεσιμότητα ή 

την κατάσταση ενός προϊόντος 

snd_resp Αποστέλλει απάντηση σχετική με τη διαθεσιμότητα ή την 

κατάσταση ενός προϊόντος 

collect Δέχεται ένα αίτημα για τη συλλογή ενός προϊόντος 

Accounting Department 

bill Δέχεται ένα αίτημα για την έκδοση ενός χρεωστικού 

Πίνακας 7.5: Περιγραφή θυρών εφαρμογής ηλεκτρονικής παραγγελίας 

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ελεγχθεί μέσω του εργαλείου BIP και 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη προβλημάτων ταυτοχρονισμού. Παράλληλα, το μοντέλο 

εξασφαλίζει πως οι επιχειρηματικές ιδιότητες που απαιτεί ο τελικός χρήστης 

ικανοποιούνται, ακόμη και αν οι εμπλεκόμενες ΥΙ αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης 

σύνθεσης, ή μιας επιχειρηματικής σύγκλισης.  

 7.6  Μοντέλο Mashup 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική για enterprise 

mashups. Η αρχιτεκτονική AMashup αποτελείται από τρία επίπεδα: Τα επίπεδα application 

(εφαρμογής), core (πυρήνα) και υπηρεσιών (services).   
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i) Το επίπεδο εφαρμογής αφορά το μοντέλο το οποίο δημιουργήθηκε από τον 

μετασχηματισμό του μοντέλου BPMN στο αντίστοιχο μοντέλο BIP. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο μπορεί να συνδεθεί, μέσω αυτού του επιπέδου, με το συνολικό μοντέλο της 

αρχιτεκτονικής. Επιπρόσθετα, σε αυτό το επίπεδο προστίθενται ατομικά modules για την 

παρακολούθηση του συστήματος και την εξασφάλιση επιχειρηματικών ιδιοτήτων.  

ii) Το επίπεδο πυρήνα αποτελείται από ένα ατομικό στοιχείο «επίκλησης» (invocation), 

που είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση των υπολοίπων αιτούμενων στοιχείων, από το 

ατομικό στοιχείο «μικροεφαρμογών» (widget), που επιτρέπει τη συλλογή και το 

μετασχηματισμό τμημάτων ιστοσελίδων έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στη 

σύγκλιση καθώς και από το στοιχείο «δεδομένων» (data) που συλλέγει δεδομένα από 

εξωτερικές πηγές σε μορφή XML ή JSON. 

iii) Το επίπεδο υπηρεσιών (service layer) είναι υπεύθυνο για τις αλληλεπιδράσεις με τις 

εσωτερικές και εξωτερικές ΥΙ. Καθώς τόσο οι “εικονικές” ΥΙ  όσο και οι “φυσικές” ΥΙ 

μπορούν να αποτελέσουν συστατικά μέρη ενός enterprise mashup, και καθώς δίνεται 

έμφαση στην επιβολή προκαθορισμένων ιδιοτήτων σε μια τέτοια σύγκλιση, το επίπεδο 

υπηρεσιών σχεδιάστηκε σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που περιεγράφηκε στην ενότητα 

7.3.5. Έχουν, επίσης, ενσωματωθεί ατομικά στοιχεία παρακολούθησης (observer 

modules), για την επαλήθευση ιδιοτήτων σε επίπεδο υπηρεσιών. 

Ενώ η ανάπτυξη των μοντέλων BIP απαιτεί βασικές γνώσεις χειρισμού μοντέλων, 

ένα πλεονέκτημα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής είναι το γεγονός πως η 

μοντελοποίηση των επιπέδων πυρήνα και υπηρεσιών, καθώς και του συνόλου των 

ατομικών στοιχείων παρακολούθησης μη-λειτουργικών χαρακτηριστικών (QoS 

observers) χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μονάχα μία φορά. Κατά την ανάπτυξη ενός 

συστήματος, βασισμένο σε ένα νέο επιχειρηματικό σενάριο, τα μοναδικά στοιχεία που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν εξ αρχής είναι το επίπεδο εφαρμογής, καθώς βασίζεται στη 

ζητούμενη επιχειρηματική λογική, και τα στοιχεία παρακολούθησης των επιχειρηματικών 

ιδιοτήτων και ιδιοτήτων υπηρεσιών.  
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Εικόνα 7.10: Η σύνθετη αρχιτεκτονική AMASH 

 7.7  Μελέτη περίπτωσης ηλεκτρονικού καταστήματος 

Για την απόδειξη της δυνατότητας εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

ανάπτυξης συγκλίσεων, μέσω της μεθόδου «proof-of-concept»,  γίνεται αρχικά 

παρουσίαση ενός BIP μοντέλου που περιγράφει τόσο B2B (Business to business) όσο και 

B2C (Business to Client) συναλλαγές ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης ανθών. 

Η επιχειρηματική λογική της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης βασίζεται σε μια απλή 

ροή εκτέλεσης, που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση ΥΙ που συμμετέχουν συχνά σε 

τυπικές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μοντέλο BIP έχει ελεγχθεί για την 

ορθότητά του, για την έλλειψη προβλημάτων ταυτοχρονισμού και για την έλλειψη 

παραβιάσεων μη λειτουργικών απαιτήσεων. Η τελική σύγκλιση θα πρέπει να είναι σε θέση 

να χειριστεί την παρουσίαση των προϊόντων, τους μηχανισμούς ολοκλήρωσης μιας 

παραγγελίας, τη διαχείριση της υπηρεσίας κατ΄ οίκων παράδοσης (delivery service) καθώς 

και τον υπολογισμό του συνολικού κόστους και την εκτύπωση του ανάλογου τιμολογίου 

ή της απόδειξης.  
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 7.7.1 Υπηρεσίες που συμμετέχουν στη σύγκλιση 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους ΥΙ που συμμετέχουν στη 

σύγκλιση: 

i) Υπηρεσία προβολής προϊόντων (Show products): Παρουσιάζει την περιγραφή των 

προϊόντων καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα, μπορεί να προβάλει 

βαθμολογήσεις προηγούμενων χρηστών αλλά και πιθανά σχόλιά τους. Η συγκεκριμένη 

υπηρεσία ανταλλάσσει πληροφορίες με την υπηρεσία προβολής εικόνων για την 

αποδοτικότερη παρουσίαση των επιλεγμένων προϊόντων. Οι εικόνες αυτές, μπορεί να 

αποθηκεύονται σε εξωτερικά αποθετήρια εικόνων, όπως είναι το Flickr ή το Google 

Photos.  

ii) Υπηρεσία ηλεκτρονικού καλαθιού (Cart service): Η υπηρεσία ηλεκτρονικού 

καλαθιού είναι υπεύθυνη για τον χειρισμό των παραγγελιών και έχει αναπτυχθεί με βάση 

το BIP μοντέλο για τις RESTful αρχιτεκτονικές που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη 

ενότητα. Διατηρεί τις ιδιότητες πελάτη-εξυπηρετική (client-server), ομοιόμορφης 

διεπαφής (uniform interface) και έλλειψης κατάστασης (stateless), όπως αυτές ορίζονται 

από την αρχιτεκτονική REST. Η λίστα με τα αντικείμενα προς παραγγελία μεταφέρεται 

μεταξύ client και server μέσω διαδικασιών ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ εφαρμόζονται 

περιορισμοί, όπως είναι η αδυναμία να προστεθεί ένα προϊόν στο καλάθι εσφαλμένα δύο 

φορές. Η ΥΙ που έχει αναπτυχθεί, η οποία ενσωματώνει και τη λειτουργικότητα της 

υπηρεσίας προβολής προϊόντων και έχει ελεγχθεί για την έλλειψη αδιεξόδων, 

περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7.4.3. 

iii) Υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού (Invoice service): Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι 

υπεύθυνη για την έκδοση του αποδεικτικού αγοράς, είτε αυτό είναι τιμολόγιο είτε 

απόδειξη. Το αποδεικτικό αυτό, περιλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων. Για τον λόγο 

αυτό είναι αναγκαία η επικοινωνία της υπηρεσίας με άλλες υπηρεσίες πριν από την 

ολοκλήρωση της λειτουργικότητάς της.  

iv) Υπηρεσία χάρτη (Map service): Η υπηρεσία χάρτη χρησιμοποιείται για τον 

εντοπισμό της διεύθυνσης αποστολής των προϊόντων. Ένα σύνολο εναλλακτικών 

υπηρεσιών χάρτη είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όπως είναι η υπηρεσία Google Maps, η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε μια σύγκλιση μέσω του προσφερόμενου API. 
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Εικόνα 7.11: Περιγραφή της ροής εκτέλεσης σε BPMN 
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v) Υπηρεσία διανομής προϊόντων (Delivery service): Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι 

υπεύθυνη για την επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη για τη μεταφορά των προϊόντων 

στον τελικό χρήστη. Η υπηρεσία θα πρέπει να ανταλλάξει πληροφορίες με άλλες 

υπηρεσίες, όπως είναι η υπηρεσία χάρτη αλλά και η υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού.  

vi) Υπηρεσία προβολής εικόνων (Show images): Παρουσιάζει εικόνες που αντιστοιχούν 

στα προβαλλόμενα προϊόντα και είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες με την 

υπηρεσία προβολής προϊόντων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι εικόνες αποθηκεύονται σε 

αποθετήρια εικόνων (π.χ Flicker κα.) 

Στην περίπτωση συναλλαγών τύπου B2B ενεργοποιείται επιπρόσθετα και η 

υπηρεσία λήψης μετρικών περιβάλλοντος: 

vii) Υπηρεσία λήψης μετρήσεων περιβάλλοντος (Ambient/environmental  

measurements service): Οι «φυσικές ΥΙ» (Physical services) επιτρέπουν την εξ’ 

αποστάσεως χρήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών έξυπνων συσκευών μέσω του 

διαδικτύου με τη μορφή υπηρεσιών. Καθώς τα άνθη είναι ευαίσθητα προϊόντα, στη 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης γίνεται η υπόθεση πως οι συμμέτοχοι σε μια συναλλαγή 

τύπου B2B απαιτούν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μετρήσεις μεταβλητών του 

περιβάλλοντος, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και το επίπεδο φωτός. Οι μετρήσεις 

αυτές, μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες στους συνεργάτες μιας επιχείρησης 

σχετικά με την κατάσταση στην οποία διατηρούνται τα προϊόντα της. Η λήψη των 

μετρήσεων αυτών μπορεί να γίνει μέσω της ενεργοποίησης αισθητήρων και του χειρισμού 

της λειτουργικότητάς τους ως αποτέλεσμα RESTful κλήσεων. Έτσι, οι μετρήσεις αυτές 

λαμβάνουν το ρόλο των πόρων και ο τελικός χρήστης λαμβάνει μια αναπαράσταση που 

τις περιγράφει. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης, έχει αναπτυχθεί 

η αντίστοιχη εφαρμογή στο λειτουργικό σύστημα Contiki OS, ενώ εναλλακτικά θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το RIOT OS (Isikdag, 2015).    

Το παραγόμενο αφαιρετικό μοντέλο BIP παρουσιάζεται στην εικόνα 7.12, ενώ η 

περιγραφή των αντίστοιχων θυρών δίνεται στον πίνακα 7.6. 
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Εικόνα 7.12: Μοντέλο BIP της ηλεκτρονικής συναλλαγής με ενσωμάτωση ενός 

observer ποιοτικών χαρακτηριστικών 
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End-user 

select_trans  Παρέχει πληροφορίες σχετικές με την επιλεγόμενη μορφή 

συναλλαγής 

rcv_img Δέχεται μια λίστα από φωτογραφίες προϊόντων 

req_checkout  Εκδίδει ένα αίτημα για την αγορά των επιλεγμένων 

προϊόντων  

rcv_inv Δέχεται το αποδεικτικό της παραγγελίας 

init Σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 

finalize Σηματοδοτεί τη λήξη της διαδικασίας 

Store 

E-shop 

rcv_trans Λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την επιλεγόμενη μορφή 

συναλλαγής  

show_img Αποστέλλει μια λίστα φωτογραφιών προϊόντων 

rcv_req Λαμβάνει ένα αίτημα για αγορά των επιλεγμένων 

προϊόντων 

finalize Ενημερώνει τον χρήστη πως η παραγγελία έχει 

ολοκληρωθεί 

req_inv Εκδίδει αίτημα για το αποδεικτικό της παραγγελίας 

req_resp Λαμβάνει το αποδεικτικό της παραγγελίας 

B2B Σηματοδοτεί την έναρξη μιας B2B συναλλαγής 

B2C Σηματοδοτεί την έναρξη μιας B2C συναλλαγής 

s_prod Ξεκινά την εκτέλεση της υπηρεσίας προβολής προϊόντων 

req_envir Στέλνει αίτημα για μετρήσεις περιβάλλοντος 

getDist Στέλνει αίτημα για λήψη της απόστασης του πελάτη από το 

κατάστημα 

delivery Σηματοδοτεί την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς 

Accounting Department 

rcv_req Δέχεται αίτημα για έκδοση αποδεικτικού 

snd_resp Πραγματοποιεί αποστολή του αντίστοιχου αποδεικτικού 

QoS Observers 

RT observer 
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init Πραγματοποιεί τον συγχρονισμό με την έναρξη της 

υπηρεσία αποδεικτικού 

complete Πραγματοποιεί τον συγχρονισμό με την ολοκλήρωση της 

υπηρεσία αποδεικτικού 

Mashup Observers 

Business observer 

init Σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 

finalize Σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

B2C_trans Λαμβάνει ένα event έναρξης μιας B2B συναλλαγής 

B2B_trans Λαμβάνει ένα event έναρξης μιας B2C συναλλαγής 

show_prod Πραγματοποιεί τον συγχρονισμό με την εκτέλεση της 

υπηρεσίας προβολής προϊόντων 

req_envir Πραγματοποιεί τον συγχρονισμό με το αίτημα για μετρήσεις 

περιβάλλοντος 

Service observer 

init Λαμβάνει το event έναρξης της διαδικασίας 

finalize Λαμβάνει το event ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

delivery Πραγματοποιεί τον συγχρονισμό με την εκτέλεση της 

υπηρεσίας μεταφοράς 

getDist Πραγματοποιεί τον συγχρονισμό με το αίτημα για λήψη της 

απόστασης του πελάτη από το κατάστημα 

Πίνακας 7.6: Περιγραφή θυρών σύνθετης ηλεκτρονικής συναλλαγής 

 7.7.2 Απαιτήσεις σε επίπεδο επιχειρηματικής λογικής και υπηρεσιών 

Στα πλαίσια της μελέτης περίπτωσης, πραγματοποιήθηκε επιλογή ενός συνόλου 

απαιτήσεων σε επίπεδο επιχειρηματικής λογικής και υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των 

συγκεκριμένων απαιτήσεων μπορεί να ελεγχθεί μέσω του μοντέλου της αρχιτεκτονικής 

συγκλίσεων που αναπτύχθηκε στο BIP. Σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις σε επίπεδο 

υπηρεσιών έγινε επιλογή τόσο λειτουργικών (S1) όσο και μη λειτουργικών (S2) 

απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
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SP1: Η υπηρεσία διανομής προϊόντων (Delivery service) θα πρέπει να λάβει ως 

είσοδο την απόσταση του χρήστη από το κατάστημα, όπως αυτή υπολογίζεται από την 

υπηρεσία χάρτη (Map service) και να υπολογίσει το κόστος μεταφοράς του προϊόντος.  

SP2: Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες (reliable). Με τον 

συγκεκριμένο όρο αναφερόμαστε σε διεργασίες ΥΙ που μπορούν να ενεργοποιηθούν και 

να ολοκληρωθούν εντός λογικών χρονικών πλαισίων, δίχως την ύπαρξη παρεμβολών. Ενώ 

ο όρος reliability είναι στενά συνδεδεμένος με την ορθή εκπομπή μηνυμάτων, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση σημείο εστίασης αποτελεί αποκλειστικά η ολοκλήρωση των 

διεργασιών, όπως περιγράφεται από τους Cardoso, Sheth, Miller, Arnold, και Kochut 

(2004). Ο λόγος για αυτή την επιλογή είναι το γεγονός πως η φύση των PUT, POST και 

DELETE κλήσεων είναι ταυτοδύναμη, δηλαδή δεν επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσμα 

ακόμη και αν αυτές εφαρμοσθούν περισσότερες από μια φορές. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγονται προβλήματα που οφείλονται στην πολλαπλή αποστολή μηνυμάτων. 

BP1: Η υπηρεσία μετρήσεων περιβάλλοντος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε 

σενάριο συναλλαγών B2B.  

BP2:  Η υπηρεσία προβολής προϊόντων θα πρέπει να λάβει πληροφορίες σχετικά 

με τη φύση της συναλλαγής κατά την ενεργοποίησή της και προτού την παρουσίαση των 

προϊόντων και των τιμών τους, καθώς αυτές διαφέρουν ανάμεσα σε σενάρια B2B και B2C. 

 7.7.3 Αξιολόγηση 

Μέσω της μετατροπής των μοντέλων BPMN στα αντίστοιχα μοντέλα BIP, και της 

ενσωμάτωσης τους στο προτεινόμενο μοντέλο αρχιτεκτονικής mashup, είναι δυνατός ο 

έλεγχος της σειράς εκτέλεσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμφωνεί με 

αυτή που ορίζεται στο αρχικό μοντέλο BPMN. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται 

συγκεκριμένες ζητούμενες ιδιότητες. Παρόλα αυτά, η παρακολούθηση σύνθετων 

συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια περίπλοκη διαδικασία, ειδικότερα όταν 

συμμετέχει σε αυτή ένας μεγάλος αριθμός ΥΙ, κάτι που συνεπάγεται και ένα μεγάλο 

πλήθος ανταλλασσόμενης πληροφορίας. Για την εξασφάλιση της ικανοποίησης όλων των 

αιτούμενων ιδιοτήτων, επιχειρηματικών και σε επίπεδο υπηρεσίας, μπορεί να γίνει χρήση 

ατομικών στοιχείων παρακολούθησης υπηρεσιών (atomic observer components) 
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(Stachtiari et al., 2014). Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει ένα προτεινόμενο component για 

την παρακολούθηση των επιχειρηματικών ιδιοτήτων BP1 και BP2.  

 

Εικόνα 7.13: Το στοιχείο παρακολούθησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (business 

observer) 

Το συγκεκριμένο  component δίνει αίτημα παύσης της συνολικής επιχειρηματικής 

συναλλαγής σε περίπτωση εντοπισμού συναλλαγών επιπέδου B2B, ενώ η ζητούμενη 

συναλλαγή είναι B2C. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί με την 

επίκληση της υπηρεσίας λήψης μετρήσεων περιβάλλοντος. 

Για την επαλήθευση της ιδιότητας SP1, αναπτύχθηκε το ατομικό στοιχείο 

παρακολούθησης απαιτήσεων υπηρεσιών (service observer), όπως φαίνεται στην εικόνα 

7.13. Στο συγκεκριμένο ατομικό στοιχείο παρουσιάζεται αδιέξοδο σε περίπτωση που μια 

ΥΙ δεν ολοκληρώσει μια ζητούμενη λειτουργία.  
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Εικόνα 7.14: Το στοιχείο παρακολούθησης απαιτήσεων υπηρεσιών (service 

observer) 

Μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων της πλατφόρμας BIP, πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος όλων των πιθανών μονοπατιών εκτέλεσης του μοντέλου σύγκλισης, έτσι ώστε να 

επιβεβαιωθεί η ικανοποίηση όλων των απαιτούμενων ιδιοτήτων και η έλλειψη αδιεξόδων. 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 7.15, η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει στον χρήστη να 

παρακολουθήσει τη συμπεριφορά του συστήματος μέσω εξαντλητικού ελέγχου των 

περιπτώσεων εκτέλεσης. Γίνεται, μάλιστα, φανερό πως στο μοντελοποιημένο σύστημα 

της μελέτης περίπτωσης δεν παρουσιάζονται αδιέξοδα. 

 

 

Εικόνα 7.15: Εξερεύνηση χώρου καταστάσεων (state space exploration) του 

παραγόμενου μοντέλου BIP 

Σε περίπτωση ύπαρξης μιας λανθασμένης μετάβασης που θα επέτρεπε την 

ενεργοποίηση, για παράδειγμα, της υπηρεσίας διανομής πριν από την ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας χάρτη ή στην περίπτωση που δεν επιβάλλονταν οι αντίστοιχοι περιορισμοί από 
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το εργαλείο BIP, αυτό θα οδηγούσε στην παραβίαση μιας ιδιότητας σε επίπεδο υπηρεσιών. 

Η παραβίαση αυτή μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από το ατομικό στοιχείο 

παρακολούθησης υπηρεσιών. 

 

Εικόνα 7.16: Ανίχνευση αδιεξόδου λόγω παραβίασης ιδιότητας 

Το ίδιο συμβαίνει και σε προβληματικές μεταβάσεις που παρατηρούνται από το 

ατομικό στοιχείο παρακολούθησης επιχειρηματικών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, η 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας λήψης μετρήσεων περιβάλλοντος σε ένα σενάριο B2C θα 

μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει στην ανίχνευση μιας παραβίασης αιτούμενης ιδιότητας, 

καθώς η επιχειρηματική λογική της μελέτης περίπτωσης επιβάλλει την ενεργοποίηση της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας αποκλειστικά σε B2B συναλλαγές. 

Τέλος. για την αξιολόγηση της ιδιότητας SP2, που αφορά μη λειτουργικά 

χαρακτηριστικά, και πιο συγκεκριμένα της ιδιότητας της αξιοπιστίας, αναπτύχθηκε το 

ατομικό στοιχείο παρακολούθησης που παρουσιάζεται στην εικόνα 7.17. Το 

συγκεκριμένο ατομικό στοιχείο καταμετρά όλες τις προσπάθειες εκτέλεσης μιας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς και το σύνολο των αποτυχιών που σημειώθηκαν κατά 

την ενεργοποίηση ή την εκτέλεσή της. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, το ατομικό 

στοιχείο είναι συνδεδεμένο με την υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού και γίνεται χρήση δύο 

ορίων (thresholds). Το πρώτο όριο αναφέρεται στον χρόνο εκτέλεσης, ενώ το δεύτερο 

αφορά στον λόγο των προσπαθειών ενεργοποίησης μιας υπηρεσίας προς τον αριθμό των 
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μη επιτυχών προσπαθειών. Σε περίπτωση που η ιδιότητα αξιοπιστίας δεν ικανοποιείται, το 

ατομικό στοιχείο παρακολούθησης επιστρέφει το αντίστοιχο μήνυμα.  

Για τη διερεύνηση αυτής της ιδιότητας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε ένα σύνολο 

ανοιχτά διαθέσιμων REST APIs για τον χειρισμό και την έκδοση αποδεικτικών, από την 

ιστοσελίδα programmable web (www.programmableweb.com). 

 

Εικόνα 7.17: Το στοιχείο παρακολούθησης αξιοπιστίας (reliability observer) 

Κάνοντας χρήση αυστηρότερων ορίων (όπως για παράδειγμα καθιέρωση 

περιορισμού του επιτρεπτού χρόνου εκτέλεσης στα δύο δευτερόλεπτα και του επιτρεπτού 

λόγου του πλήθους των προσπαθειών προς το πλήθος των αποτυχιών σε μεγαλύτερο ή ίσο 

του 0.9) υπήρξαν περιπτώσεις ΥΙ που το ατομικό στοιχείο παρακολούθησης επέστρεψε 

μήνυμα παραβίασης ιδιοτήτων. Ειδικότερα, η εκτέλεση μέσω της μηχανής του εργαλείου 

BIP οδήγησε στην ανίχνευση αδιεξόδου στο αντίστοιχο ατομικό στοιχείο. Μια τέτοια 

περίπτωση παρουσιάζεται στην εικόνα 7.18, όπου φαίνονται οι μεταβάσεις που οδήγησαν 

στην ανίχνευση του προβλήματος.   
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Εικόνα 7.18: Ανίχνευση αδιεξόδου μέσω του reliability observer 

Μέσω της αλλαγής των αποδεκτών ορίων, και ειδικότερα μέσω της διεύρυνσης 

των αποδεκτών τιμών σε χαρακτηριστικά QoS από τον τελικό χρήστη, το μοντέλο BIP 

μπορεί να επαληθευτεί και μέσω εξερεύνησης χώρου καταστάσεων να βρεθεί έλλειψη 

αδιεξόδων. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να γίνει έλεγχος της ακρίβειας και της πιστότητας 

του μοντέλου. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται στην εικόνα 7.19, όπου στο μοντέλο έχουν 

ενσωματωθεί όλα τα ατομικά στοιχεία παρακολούθησης.  

 

Εικόνα 7.19: Έλλειψη αδιεξόδων ως αποτέλεσμα προσαρμογής ορίων (thresholds) 

 

 7.8  Μελέτη περίπτωσης συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων 

Στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζεται η ανάπτυξη μιας σύγκλισης 

υπηρεσιών που περιέχει 4 πραγματικές ΥΙ και δύο εσωτερικές ΥΙ μιας επιχείρησης. Αφορά 

στην επιχειρηματική λογική μιας αλυσίδας ξενοδοχειακών μονάδων που επιτρέπει στους 

χρήστες να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά μια κράτηση σε ένα από τα ξενοδοχεία της 

αλυσίδας και παράλληλα, τους προσφέρει πολυμεσικές πληροφορίες σχετικά με την 

επιλεγμένη πόλη-προορισμό. Η επιχειρηματική λογική της μελέτης περίπτωσης 

περιγράφεται και σε αυτή την περίπτωση μέσω ενός μοντέλου BPMN. 
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Εικόνα 7.20: Σύγκλιση τύπου enterprise mashup για αλυσίδα ξενοδοχειακών 

μονάδων 
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Το μοντέλο BPMN μετασχηματίζεται στο αντίστοιχο μοντέλο BIP σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην ενότητα 7.5.2. Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης το 

επίπεδο εφαρμογής (application layer) συνδέεται με το υπόλοιπο μοντέλο της 

προτεινόμενης AMASHUP αρχιτεκτονικής, και με τον τρόπο αυτό η παραγόμενη σύγκλιση 

μπορεί να χειριστεί στοιχεία τύπου widgets. Η σύγκλιση αυτή που δημιουργείται ως 

αποτέλεσμα της συνολικής διαδικασίας παρουσιάζεται στην εικόνα 7.20, ενώ η περιγραφή 

των διακριτών εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών δίνεται παρακάτω. Για την 

ανάπτυξη και την εκτέλεση της σύγκλισης γίνεται χρήση του Apache web server, καθώς 

ο τελευταίος επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το μοντέλο BIP μέσω CGI scripts τα οποία 

λειτουργούν ως μέσο για τη δυναμική προσθήκη περιεχομένου σε μια ιστοσελίδα.  

 7.8.1 Υπηρεσίες που συμμετέχουν στη σύγκλιση 

Οι μεμονωμένες υπηρεσίες που συμμετέχουν στη σύγκλιση παρουσιάζονται λεπτομερώς 

παρακάτω: 

i) Υπηρεσία κρατήσεων (Booking service): Με βάση τις προδιαγραφές που υιοθετούν οι 

εφαρμογές ηλεκτρονικών κρατήσεων, αναπτύξαμε μια ανάλογη εφαρμογή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εσωτερικά από τη διεύθυνση της επιχείρησης. Αυτή η εσωτερική 

υπηρεσία λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πόλη που θα ήθελε ο χρήστης να 

επισκεφθεί, τις ημερομηνίες άφιξης αλλά και αναχώρησής του, τον αριθμό των ενηλίκων 

που θέλουν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο καθώς και το πλήθος των δωματίων που 

επιθυμούν να κρατήσουν. Η υπηρεσία στέλνει ένα αίτημα στη βάση δεδομένων του 

ξενοδοχείου και επιστρέφει μια λίστα με τα διαθέσιμα δωμάτια. Όταν ο χρήστης επιλέξει 

κάποιο δωμάτιο, το κόστος του δωματίου μεταφέρεται στην υπηρεσία έκδοσης 

αποδεικτικού. 

ii) Υπηρεσία προβολής εικόνων (Show images): Η υπηρεσία προβολής εικόνων λαμβάνει 

ως είσοδο την πόλη στην οποία επιθυμεί ο διαμείνει ο χρήστης και επιστρέφει τις πέντε 

πρώτες εικόνες που προβάλει το API της υπηρεσίας Flickr, όταν στην τελευταία δίνεται 

ως είσοδος το όνομα της συγκεκριμένης πόλης και όταν τα αποτελέσματα ταξινομούνται 

με βάση το ενδιαφέρον τους. Μέσω της αξιοποίησης του συγκεκριμένου πραγματικού 

API, η σύγκλιση εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που παράγεται δυναμικά από τους 

προηγούμενους επισκέπτες της πόλης.  
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Εικόνα 7.21: Μοντέλο BPMN για την περιγραφή της ροής εκτέλεσης μιας 

ηλεκτρονικής κράτησης 
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iii) Υπηρεσία χάρτη (Map service): Αξιοποιώντας το API της υπηρεσίας Google Maps, η 

διεύθυνση του ξενοδοχείου, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στη βάση δεδομένων του 

ξενοδοχείου, παρουσιάζεται στον χάρτη. Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιώντας την 

υπηρεσία χάρτη ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει σημεία ενδιαφέροντος κοντά στο 

ξενοδοχείο.  

iv) Μικροεφαρμογή καιρού (Weather widget): Χρησιμοποιώντας το ατομικό στοιχείο 

μικροεφαρμογών, τμήματα μιας ιστοσελίδας ή έτοιμες μικροεφαρμογές που έχουν ήδη 

αναπτυχθεί από εξωτερικές πηγές μπορούν να ενσωματωθούν στη σύγκλιση. Στη 

συγκεκριμένη επιχειρηματική σύγκλιση, η ημερομηνία άφιξης του χρήστη στο ξενοδοχείο 

χρησιμοποιείται ως είσοδος σε μια υπηρεσία πρόγνωσης καιρικών συνθηκών. Καθώς 

πολλές τέτοιου είδους υπηρεσίες έχουν ήδη αναπτύξει ανάλογες μικροεφαρμογές (π.χ. 

https://www.accuweather.com/en/free-weather-widgets/current), οι τελευταίες μπορούν 

να ενσωματωθούν στη σύγκλιση. Αξιοποιώντας αυτήν την μικροεφαρμογή, οι χρήστες 

μπορούν να συγκεντρώσουν άμεσα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές 

συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν κατά την άφιξή τους στην ξενοδοχειακή μονάδα.  

v) Μικροεφαρμογή συναλλάγματος (Currency widget): Καθώς πιθανοί πελάτες της 

επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικό συνάλλαγμα από αυτό που δέχεται το 

ξενοδοχείο, μια μικροεφαρμογή συναλλάγματος που να μπορεί να μετατρέψει 

οποιαδήποτε τιμή στην αντίστοιχη τιμή ενός άλλου συναλλάγματος μπορεί να 

ενσωματωθεί στη σύγκλιση.  Μέσω της αξιοποίησης μιας δωρεάν διαθέσιμης ανάλογης 

μικροεφαρμογής (https://www.exchangeratewidget.com/currency-converter-widget/), 

ενσωματώνεται η συγκεκριμένη λειτουργεία στη σύγκλιση. 

vi) Υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού (Invoice service): Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

μελέτης περίπτωσης αναπτύχθηκε μια υπηρεσία που λαμβάνει ως είσοδο τις πληροφορίες 

που αφορούν την κράτηση του χρήστη και δημιουργεί ένα αποδεικτικό κράτησης σε 

εκτυπώσιμη μορφή. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια εσωτερική 

υπηρεσία από το ξενοδοχείο και να ενσωματωθεί στην επιχειρηματική σύγκλιση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες μετασχηματισμού που αναλύθηκαν σε 

προηγούμενη υποενότητα, παράγεται το αντίστοιχο μοντέλο BIP. Ειδικότερα, 

δημιουργούνται δύο σύνθετα στοιχεία καθώς υπάρχουν δύο pools στο υπάρχων μοντέλο 

BPMN. Το pool που αντιστοιχεί στις λειτουργίες του ξενοδοχείου περιέχει δύο λωρίδες 
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εκτέλεσης, μια που περιγράφει την υπηρεσία που εκτελείται από το λογιστήριο της 

επιχείρησης και μια που περιγράφει την εκτέλεση όλων των υπολοίπων υπηρεσιών και 

μικροεφαρμογών που εμπλέκονται στη διαδικασία κράτησης. Ως αποτέλεσμα, το σύνθετο 

μοντέλο με την ονομασία «Enterprise» περιέχει δύο ατομικά στοιχεία. 

 

Εικόνα 7.22: Μοντέλο BIP ενσωματωμένο στο μοντέλο αρχιτεκτονικής AMASHUP 

 

Καθώς η συγκεκριμένη σύγκλιση μπορεί να χειριστεί και μικροεφαρμογές, 

αξιοποιείται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική AMASHUP. Το παραγόμενο BIP μοντέλο που 

προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαδικασίας μετασχηματισμού αντιστοιχεί στο επίπεδο 

εφαρμογής (application layer) της αρχιτεκτονικής. Το επίπεδο core περιέχει το ατομικό 

στοιχείο μικροεφαρμογών (widget module), που είναι υπεύθυνο για την ενσωμάτωση των 
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μικροεφαρμογών, και το στοιχείο invocation που είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση 

των εμπλεκόμενων ΥΙ. Τέλος, στο επίπεδο ΥΙ (WS layer) περιγράφονται οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ υπηρεσιών και πραγματοποιούνται οι συνδέσεις με τις μονάδες 

παρακολούθησης των ιδιοτήτων υπηρεσιών και αξιοπιστίας. Αν και δεν έχουν επιλεχθεί 

συγκεκριμένες ιδιότητες λειτουργικών χαρακτηριστικών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 

ωστόσο επιλέξαμε να προσθέσουμε μονάδα παρακολούθησης υπηρεσιών με 

περιορισμένες μεταβάσεις, για λόγους πληρότητας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση 

του στοιχείου data και του επιπέδου core.  Το παραγόμενο BIP μοντέλο παρουσιάζεται 

στην εικόνα 7.22, ενώ ο ορισμός των θυρών που περιλαμβάνονται στο επίπεδο εφαρμογής 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7.7. Επιπρόσθετα, στην εικόνα 7.23 παρουσιάζονται οι 

μεταβάσεις των ατομικών στοιχείων invocation και widget. 

 

End-user 

bsn_init  εκκινεί το στοιχείο business observer 

bsn_final ολοκληρώνει τον συγχρονισμό με το στοιχείο 

business observer 

snd_info αποστέλλει τις πληροφορίες της κράτησης στην 

ξενοδοχειακή μονάδα 

rcv_curr λαμβάνει ειδοποίηση πως η μικροεφαρμογή 

συναλλάγματος έχει ενεργοποιηθεί 

req_checkout  εκδίδει ένα αίτημα πληρωμής για την κράτηση 

rcv_inv λαμβάνει το αποδεικτικό πληρωμής της κράτησης 

init σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 

end σηματοδοτεί τη λήξη της διαδικασίας 

Hotel 

rcv_info λαμβάνει πληροφορίες για την αιτούμενη κράτηση  

snd_curr σηματοδοτεί το γεγονός πως η μικροεφαρμογή 

συναλλαγών έχει ενεργοποιηθεί 

rcv_req δέχεται ένα αίτημα για την πληρωμή των δωματίων 

που έχουν επιλεγεί 

finalize ενημερώνει τον χρήστη πως η κράτηση έχει 

ολοκληρωθεί 
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req_inv  στέλνει αίτημα για το αποδεικτικό πληρωμής της 

κράτησης 

rcv_res  δέχεται το αποδεικτικό πληρωμής της κράτησης 

init_curr σηματοδοτεί την έναρξη της μικροεφαρμογής 

συναλλάγματος 

init_inv σηματοδοτεί την έναρξη της υπηρεσίας έκδοσης 

αποδεικτικού 

Accounting Department 

rcv_req δέχεται το αίτημα για την έκδοση αποδεικτικού 

πληρωμής 

snd_resp αποστέλλει το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής 

Πίνακας 7.7: Περιγραφή θυρών στο επίπεδο εφαρμογής 

 

Εικόνα 7.23: Τα στοιχεία invocation και widget του core επιπέδου 

 7.8.2 Απαιτήσεις σε επίπεδο επιχειρηματικής λογικής 

Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης περίπτωσης επιλέξαμε μια προαπαιτούμενη 

επιχειρηματική ιδιότητα (BP1).  

BP1: Η υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο μετά από την 

εκκίνηση όλων των υπολοίπων υπηρεσιών. Καθώς οι υπηρεσίες εκκινούν με σειριακό 

τρόπο, το ατομικό στοιχείο παρακολούθησης χρειάζεται να εξετάσει μόνο την περίπτωση 
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που η υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού ξεκινά πριν από την μικροεφαρμογή 

συναλλάγματος. 

 7.8.3 Αξιολόγηση 

Μέσα από τον μετασχηματισμό του μοντέλου BPMN στο αντίστοιχο μοντέλο BIP και την 

επακόλουθη ενσωμάτωσή του στο μοντέλο αρχιτεκτονικής AMASHUP, η μηχανή εκτέλεσης 

του εργαλείου BIP μπορεί να χειριστεί την ενορχήστρωση της παραγόμενης σύγκλισης 

υπηρεσιών και την εξασφάλιση διατήρησης των απαιτούμενων ιδιοτήτων. Σχετικά με την 

ιδιότητα BP1, πρέπει να αναφερθεί πως το στοιχείο παρακολούθησης της συγκεκριμένης 

ιδιότητας τερματίζει τη συνολική εκτέλεση σε περίπτωση που η υπηρεσία έκδοσης 

αποδεικτικού ενεργοποιείται πριν από την μικροεφαρμογή συναλλάγματος. Η 

συμπεριφορά του συγκεκριμένου στοιχείου φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 7.24. 

 

Εικόνα 7.24: Στοιχείο παρακολούθησης της σειράς εκτέλεσης των υπηρεσιών 

 

Κάνοντας χρήση των εργαλείων που προσφέρονται από το BIP, εξετάσαμε ένα σύνολο 

από πιθανά μονοπάτια εκτέλεσης του μοντέλου της σύγκλισης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

η μονάδα παρακολούθησης επιχειρηματικών ιδιοτήτων δεν επιτρέπει την έναρξη της 

υπηρεσίας έκδοσης αποδεικτικού πριν από την έναρξη των υπολοίπων υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια τέτοια λανθασμένη μετάβαση, το εργαλείο εντοπίζει 

την παραβίαση της συγκεκριμένης ιδιότητας όπως φαίνεται και στην εικόνα 7.25. Πιο 
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ειδικά, η εκτέλεση οδηγείται σε αδιέξοδο σε περίπτωση που ο χρήστης επιχειρεί να 

εκκινήσει τη θύρα init_inv στο μοντελοποιημένο σύστημα, κάτι που οδηγεί τελικά στον 

τερματισμό της συνολικής εκτέλεσης. 

 

Εικόνα 7.25: Aδιέξοδο λόγω παραβίασης της ιδιότητας BP1 

 7.9  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Ο έλεγχος ικανοποίησης αιτούμενων ιδιοτήτων κατά την ανάπτυξη και κατανάλωση ΥΙ 

αποτελεί μια πρόκληση, καθώς συχνά η λειτουργικότητα της κάθε ΥΙ και οι μεταβάσεις 

ανάμεσα στις διάφορες καταστάσεις της δεν περιγράφονται με αυστηρό τρόπο. Για τον 

λόγο αυτό, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση μιας ΥΙ, είτε ως 

μεμονωμένη υπηρεσία είτε ως μέρος μιας ευρύτερης σύνθεσης υπηρεσιών. Τέτοια 

προβλήματα μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, στην ύπαρξη αδιεξόδων (deadlocks) και 

άλλων προβλημάτων ταυτοχρονισμού.  

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία ανάπτυξης σωστών εκ 

κατασκευής ΥΙ, που μέσω μιας φορμαλιστικής προσέγγισης περιγραφής των λειτουργιών 

τους, μπορεί να εξασφαλίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων ακόμη και κατά την 

ενσωμάτωση αυτών σε πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές. Η μεθοδολογία στηρίζεται στην 

αναπαράσταση των λειτουργιών και των μεταβάσεων της ΥΙ με χρήση μοντέλων και στην 

αξιοποίηση μιας γλώσσας αυστηρής περιγραφής καταστάσεων εκτέλεσης. Τα παραπάνω 

στοιχεία προσφέρονται από την πλατφόρμα BIP.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στην περιγραφή μιας αυστηρής προσέγγισης για 

την ανάπτυξη συγκλίσεων τύπου enterprise mashups, που θα περιέχουν τόσο «εικονικές» 
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όσο και «φυσικές» ΥΙ. Προτείνεται μια σειρά βημάτων, μέσω του μετασχηματισμού 

BPMN μοντέλων, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη συγκλίσεων που ικανοποιούν τόσο την 

επιθυμητή επιχειρηματική λογική όσο και τις απαιτούμενες ιδιότητες σε επίπεδο 

υπηρεσιών. 
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 8 Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η διδακτορική διατριβή μέσω του 

σχολιασμού των ευρημάτων της παρούσας έρευνας.  Ο σχολιασμός αυτός περιλαμβάνει 

τις σημαντικότερες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης 

της διατριβής και της αναγνώρισης των σημείων συνεισφοράς της. Τονίζονται, 

παράλληλα, οι περιορισμοί της, αλλά και δίνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 

 8.1  Σημαντικές παρατηρήσεις 

Η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν μπορεί να προσφέρει αναρίθμητα 

πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση. Πέρα από τις νέες δυνατότητες προβολής προϊόντων 

και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να 

επεκτείνει το πελατολόγιό της, να ανοιχθεί σε νέες αγορές και να εντοπίσει καινούργιους 

συνεργάτες. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω ενέργειες συχνά απαιτούν πολύπλοκες μεθόδους 

επικοινωνίας, οι οποίες πολλές φορές πραγματοποιούνται ανάμεσα σε ετερογενή 

συστήματα. Για παράδειγμα, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με 

τα συστήματα των συνεργατών με τρόπο άμεσο και ευέλικτο, καθώς η αποτυχία 

επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής μπορεί να προκαλέσει τη ματαίωσή της, 

γεγονός που, αναμφίβολα, θα έχει αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση.  

 Την ανάγκη επικοινωνίας ανάμεσα σε ετερογενή συστήματα μπορεί να καλύψει η 

αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής SOA, η οποία παρέχει τη δυνατότητα χαλαρής σύζευξης 

ανάμεσα σε πλατφόρμες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού στην οποία έχουν 

αναπτυχθεί και στο είδος των εισόδων και εξόδων που είχαν αρχικά σχεδιαστεί να 

υποστηρίζουν. Η αρχιτεκτονική SOA μπορεί να εξασφαλίσει τη συμβατότητα και τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ ανάλογων συστημάτων μέσω της χρήσης των ΥΙ και να 

παρέχει μια ευέλικτη και προσαρμοστική μέθοδο για την υποστήριξη συναλλαγών 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Πέρα όμως από την υποστήριξη χαλαρών δεσμών, η δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης διαθέσιμων ΥΙ, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που 

μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης. Οι διαθέσιμες ΥΙ μπορούν, 

μάλιστα, να αξιοποιηθούν από την επιχείρηση, είτε ως μεμονωμένες υπηρεσίες είτε ως 

τμήματα μιας ευρύτερης σύνθεσης ΥΙ. Οι συνθέσεις ΥΙ μπορούν να ικανοποιήσουν 
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περίπλοκες επιχειρηματικές ανάγκες με χαμηλό κόστος, παρέχοντας έτσι στην επιχείρηση 

σημαντική ευελιξία. Η ανάπτυξη όμως ανάλογων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

συνδέεται με κάποιες σημαντικές προκλήσεις για την επιχείρηση. Ειδικότερα, η ευρεία 

αποδοχή της αρχιτεκτονικής SOA έχει οδηγήσει στην ύπαρξη πληθώρας διαθέσιμων ΥΙ 

στο διαδίκτυο που μπορούν να επιτελέσουν παρόμοιες λειτουργίες, καθιστώντας δύσκολη 

τη διαδικασία της βέλτιστης επιλογής και σύνθεσης. Καθώς η επιχείρηση μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε έναν μεγάλο αριθμό εναλλακτικών ΥΙ με παρόμοια λειτουργικότητα, 

είναι απαραίτητη η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα μη λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αυτών, όπως είναι για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά 

QoS, για την επιλογή των βέλτιστων δυνατών εναλλακτικών που θα ενσωματωθούν στην 

τελική σύνθεση. Αξίζει να αναφερθεί πως μέσα από τη μελέτη της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας, αναδεικνύεται η βαρύτητα του συγκεκριμένου προβλήματος και το 

σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την επίλυσή του. Στην αντίστοιχη ενότητα της 

παρούσας διατριβής παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ, μέσω της αξιοποίησης μη λειτουργικών 

χαρακτηριστικών των εμπλεκόμενων ΥΙ.   

Για τους παραπάνω λόγους δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη μεθόδων επιλογής και 

σύνθεσης ΥΙ για την υποστήριξη συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, 

προτάθηκαν μεθοδολογίες για την επιλογή της βέλτιστης σύνθεσης ΥΙ, αξιοποιώντας 

χαρακτηριστικά QoS. Έναν πρώτο άξονα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσαν η μελέτη 

μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και η διερεύνηση της εφαρμοσιμότητάς 

τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή ενός 

προτεινόμενου πλαισίου για τη σύνθεση ΥΙ μέσω της αξιοποίησης Ανοιχτών 

Συνδεδεμένων Δεδομένων ενώ, τέλος, η ανάγκη εξασφάλισης ορισμένων ιδιοτήτων από 

τις ΥΙ που συμμετέχουν σε μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, οδήγησε στη μελέτη 

αυστηρών μεθόδων ανάπτυξης και σύνθεσης ΥΙ. Η συνολική συνεισφορά της διατριβής 

αναλύεται λεπτομερώς στην επόμενη υποενότητα.  

 8.2  Συνεισφορά της διατριβής 

Στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 

καινοτόμες κατηγορίες μεθοδολογιών και προσεγγίσεων, σχετικές με τη σύνθεση 

Υπηρεσιών Ιστού (ΥΙ). Παράλληλα, διερευνήθηκε η συμβολή αυτών των συνθέσεων στην 
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υποστήριξη συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. H συνεισφορά της παρούσας διατριβής 

είναι τριπλή, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.  

Αρχικά, παρουσιάζεται μια μεθοδολογία σύνθεσης ΥΙ τύπου REST, με βάση ένα 

σύνολο ποιοτικών κριτηρίων. Για την επίτευξη της σύνθεσης αυτής γίνεται χρήση μιας 

μεθόδου πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα της Analytical 

Hierarchy Process (AHP) καθώς και ενός προτεινόμενου θεωρητικού πλαισίου εφαρμογής 

της. Το προτεινόμενο πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τόσο τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε 

χρήστη όσο και τις εξωτερικές αξιολογήσεις άλλων χρηστών.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια μεθοδολογία που αξιοποιεί την τεχνολογία των 

Ανοικτών Συνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Open Data - LoD) για την περιγραφή των 

λειτουργικών και των μη λειτουργικών χαρακτηριστικών ΥΙ, κάνοντας χρήση του 

προτύπου RDF (Resource Description Framework). Έτσι, καθίσταται ευκολότερη η 

αυτοματοποιημένη εύρεση ΥΙ μέσω των κατάλληλων ερωτημάτων SPARQL, αλλά και η 

επιλογή και σύνθεσή τους, δίχως την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Ειδικότερα, για 

τον σκοπό αυτό, παρουσιάζεται η εφαρμογή του αλγορίθμου Particle Swarm Optimization 

(PSO), σε ένα σύνολο δεδομένων που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά ποιότητας 

πραγματικών ΥΙ που βρίσκονται στο διαδίκτυο και τα οποία έχουν μετατραπεί σε RDF 

μορφή. Μέσω των αποτελεσμάτων, καθίσταται φανερή η αποτελεσματικότητα της 

μεθοδολογίας.   

Τέλος, επιδεικνύεται μια καινοτόμα προσέγγιση στην ανάπτυξη και σύνθεση ΥΙ 

με χρήση τεχνικών model-checking και πιο συγκεκριμένα με χρήση του εργαλείου BIP 

(Behavior, Interaction, Priority). Στην παρούσα διατριβή, δίνεται έμφαση στις ΥΙ τύπου 

REST, καθώς παρουσιάζεται μια λεπτομερής μοντελοποίηση μιας προτεινόμενης 

RESTful αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, προτείνονται μοντέλα που περιγράφουν την 

αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη εφαρμογών για 

το «Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT)», καθώς παρατηρείται σήμερα 

η τάση ανάπτυξης «φυσικών» ΥΙ τύπου REST. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ΥΙ που 

θα δίνουν πρόσβαση στη λειτουργικότητα «έξυπνων» φυσικών αντικειμένων. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται μια μεθοδολογία μετατροπής μοντέλων BPMN (Business 

Process Model and Notation) που παρουσιάζουν την επιθυμητή ενορχήστρωση μιας 

σύνθεσης ΥΙ σε κατάλληλα μοντέλα BIP. Μέσω του ελέγχου των αντίστοιχων μοντέλων 
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από το εργαλείο, δίνεται η δυνατότητα εξασφάλισης συγκεκριμένων ιδιοτήτων, όπως είναι 

το deadlock-freedom. Αυτή η μεθοδολογία αυστηρής ανάπτυξης εξασφαλίζει τη 

διατήρηση αυτών των ιδιοτήτων και σε σενάρια σύνθεσης ΥΙ.  

 8.3  Περιορισμοί της έρευνας 

Αναμφίβολα, σε κάθε έρευνα υπάρχουν περιορισμοί, που θα πρέπει ωστόσο να 

αναφέρονται. Ενδεικτικοί περιορισμοί της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας δίνονται 

παραπάτω:  

Αρχικά, σε ότι αφορά στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας AHP εντός του 

προτεινόμενου πλαισίου επιλογής και σύνθεσης ΥΙ, και παρά τον ενσωματωμένο 

μηχανισμό μελέτης της ασυνέπειας των βαθμολογήσεων του χρήστη, μια μη ορθή 

βαθμολόγηση της σημαντικότητας των κριτηρίων από τον χρήστη μπορεί να οδηγήσει 

στην επιλογή λανθασμένων εναλλακτικών ΥΙ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επηρεαστεί 

σημαντικά η αποδοτικότητα της τελικής σύνθεσης.  

Παράλληλα, ένας περιορισμός που μπορεί να εντοπιστεί στο πλαίσιο επιλογής και 

σύνθεσης ΥΙ που βασίζεται στη χρήση των ΑΣΔ συνδέεται με την μέθοδο φλιταρίσματος 

των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων SPARQL. Ειδικότερα, στα εν λόγω ερωτήματα 

περιλαμβάνεται μια τεχνική για την κατάταξη των αποτελεσμάτων και την επιστροφή των 

βέλτιστων (σύμφωνα με την top-k προσέγγιση). Παρόλα αυτά, η επιλογή του αριθμού k, 

δηλαδή του αριθμού των επιθυμητών εναλλακτικών υπηρεσιών που θα επιστρέψει το 

ερώτημα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον χρόνο επεξεργασίας του ερωτήματος αλλά 

και την ποιότητα της απάντησης. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται κατανοητό πως μια 

ακατάλληλη επιλογή του συγκεκριμένου αριθμού, όπως η χρήση μιας πολύ μεγάλης ή μιας 

πολύ μικρής τιμής, μπορεί να συμβάλλει αρνητικά στην αποτελεσματικότητα και την 

απόδοση του προτεινόμενου πλαισίου.  

Τέλος, σε ότι αφορά στη μεθοδολογία ανάπτυξης ορθών εκ κατασκευής ΥΙ και 

συγκλίσεων, μέσω της χρήσης του εργαλείου BIP, ένας περιορισμός εντοπίζεται στη 

χρήση των μονάδων παρακολούθησης της εξασφάλισης ιδιοτήτων (observers). 

Ειδικότερα, το στοιχείο παρακολούθησης της αξιοπιστίας της παραγόμενης σύγκλισης 

περιέχει έναν μηχανισμό μέτρησης του χρόνου που βασίζεται σε μια εσωτερική μετάβαση 

τύπου loop. Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση του εργαλείου Timed-BIP, έναντι της 
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βασικής έκδοσης που χρησιμοποιείται, θα μπορούσε να προσφέρει μετρήσεις χρόνου με 

μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στον 

τρόπο υπολογισμού της αξιοπιστίας, ειδικότερα σε συνθέσεις μεγάλης κλίμακας, γεγονός 

που αναδεικνύει την ανάγκη μελλοντικής έρευνας και στον συγκεκριμένο τομέα, όπως 

φαίνεται στην επόμενη υποενότητα. 

 8.4  Μελλοντική έρευνα 

Η μελλοντική έρευνα μπορεί να χωριστεί σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις 

αυτές περιλαμβάνουν την περαιτέρω μελέτη μεθοδολογιών αυστηρής σχεδίασης 

συνθέσεων ΥΙ, αλλά και την ανάπτυξη κατάλληλων αλγορίθμων για τη βελτιστοποίηση 

της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ μέσω της αξιοποίησης ΑΣΔ.  

Σε ότι αφορά στην πρώτη περίπτωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη 

μιας μεθοδολογίας που θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την ανάπτυξη σωστών εκ 

κατασκευής συνθέσεων αλλά και την παραμετροποίησή τους σε περίπτωση που μια 

επιμέρους ΥΙ παύει να ικανοποιεί κάποιες από τις προαπαιτούμενες ιδιότητες. Μια τέτοια 

μέθοδος θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα σύνολο ατομικών στοιχείων παρακολούθησης 

για όλα τα επιθυμητά στοιχεία QoS, καθώς και για τις επιμέρους επιθυμητές ιδιότητες σε 

επίπεδο επιχειρηματικής λογικής αλλά και υπηρεσιών. Παράλληλα, καθώς η πλατφόρμα 

BIP επιτρέπει τον έλεγχο ιδιοτήτων σε πραγματικό χρόνο, μέσω της αντίστοιχης έκδοσης 

(Real-Time BIP), καθώς και τον έλεγχο χρονοπρογραμματισμού (μέσω της έκδοσης 

Timed BIP), θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάπτυξη κατάλληλων και πιο εξειδικευμένων 

μοντέλων για έλεγχο ιδιοτήτων μέσω της αξιοποίησης των συγκεκριμένων εργαλείων.  

 Σε ότι αφορά στη βελτιστοποίηση της επιλογής και σύνθεσης ΥΙ μέσω της 

αξιοποίησης ΑΣΔ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη υβριδικών προσεγγίσεων που θα 

παραμετροποιούν τον αλγόριθμο PSO και που θα επιτρέπουν την κατάταξη των 

εναλλακτικών συνθέσεων ακόμη και αν ορισμένες εμπλεκόμενες ΥΙ σε μια σύνθεση 

ακολουθούν παράλληλη εκτέλεση. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της 

αποδοτικότητας της σύνθεσης, αυξάνοντας ωστόσο την πολυπλοκότητα του 

απαιτούμενου αλγορίθμου κατάταξης. Ταυτόχρονα, θα ήταν σημαντική η εύρεση μιας 

μεθόδου ελαχιστοποίησης των επιστρεφόμενων εναλλακτικών συνθέσεων σε ένα 

ερώτημα SPARQL, έτσι ώστε μόνο οι βέλτιστες να προβάλλονται στον χρήστη. Για την 

επίτευξη αυτού του «φιλτραρίσματος» των επιστρεφόμενων εναλλακτικών θα μπορούσε 
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να χρησιμοποιηθεί κάποια υπάρχουσα μεθοδολογία, όπως είναι η χρήση του τελεστή 

skyline που έχει ήδη περιγραφεί στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, ή να 

αναπτυχθεί μια νέα προσέγγιση. Η ελαχιστοποίηση των εναλλακτικών συνθέσεων που 

χρησιμοποιούνται ως είσοδος στον αλγόριθμο κατάταξης αποτελεί ένα καίριο βήμα για τη 

βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης του αλγορίθμου, ενώ ταυτόχρονα αποκτά ιδιάζουσα 

σημασία στη σύγχρονη εποχή, όπου ο υψηλός βαθμός υιοθέτησης της αρχιτεκτονικής 

SOA αλλά και η εφαρμογή των ιδεών του IoT και του WoT οδηγούν στην ύπαρξη 

πληθώρας διαθέσιμων ΥΙ στο διαδίκτυο.  
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