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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τον τελευταίο καιρό οι Υπηρεσίες Ιστού κερδίζουν συνεχώς το ενδιαφέρον 
τόσο της ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηµατικού κόσµου.  
Γίνεται πλέον κοινή συνείδηση η δυναµική τους η οποία πηγάζει από το 
γεγονός ότι η αλληλεπίδραση και ολοκλήρωση ετερογενών συστηµάτων 
µπορεί να γίνει µε έναν ενιαίο, ανεξάρτητο πλατφόρµας, τρόπο. Η διαχείριση 
των Υπηρεσιών και του λογισµικού γενικότερα προσεγγίζει σε ευκολία αυτό 
της διαχείρισης της πληροφορίας Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για 
την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού προτύπου για τη δηµιουργία σύνθετων 
Υπηρεσιών από άλλες απλές, αυξάνοντας έτσι την αξία τους.  Η παρούσα 
εργασία κάνει µια αναδροµή στο χρόνο κάνοντας µια επισκόπηση στις 
ανάγκες που οδήγησαν στη δηµιουργία και εξάπλωση των Υπηρεσιών Ιστού, 
στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην αρχιτεκτονική τους και εξετάζει µε 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα που 
χρησιµοποιούν.  Μέσα από την ανάλυση της αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών 
ιστού διαφαίνεται και ο λόγος που έχει κάνει τις υπηρεσίες ιστού τόσο 
δηµοφιλείς στον σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο παγκοσµίως. 

Οι Υπηρεσίες Iστού επιτρέπουν την συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων µε 
µικρότερο κόστος από ότι παλιότερα. Η δυνατότητα αυτή οφείλεται σε ένα 
κοινό µοντέλο επικοινωνίας µεταξύ προγραµµάτων. Το µοντέλο αυτό 
στηρίζεται τα υπάρχοντα και εξελισσόµενα πρότυπα όπως είναι το HTTP, η 
XML,  το SOAP,  η WSDL και το UDDI. 

Η ολοκλήρωση των προγραµµάτων γίνεται σε ένα υψηλό επίπεδο στη στοίβα 
πρωτοκόλλων βασιζόµενη κυρίως στη σηµασιολογία των µηνυµάτων που 
αφορούν τις υπηρεσίες και όχι στη σηµασιολογία των πρωτοκόλλων του 
δικτύου. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µη δεσµευτική συνδεσµικότητα 
µεταξύ των µεθόδων των προγραµµάτων. Η ολοκλήρωση των 
προγραµµάτων, που περιλαµβάνει ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών, 
µέσω των Υπηρεσιών Ιστού ολοένα και αυξάνεται. Οι Υπηρεσίες Ιστού 
δίνουν την δυνατότητα να υπάρξει ένα ενοποιηµένο προγραµµατιστικό 
περιβάλλον ούτως ώστε η ολοκλήρωση των εφαρµογών τόσο εντός όσο και 
εκτός µιας επιχείρησης να γίνεται µε ένα ενοποιηµένο τρόπο, 
εκµεταλλευόµενη την κοινή υποδοµή. 
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ABSTRACT  

Nowadays, Web services continuously are gaining the interest of the 
academic community as well as the business world. Their dynamic is 
becoming a common sense, dynamic that comes from the fact that the 
interaction and completion of heterogeneous systems can be done with a 
united way, without following a certain form. Generally speaking, the 
administration of services and the logistics, approaches to easiness the 
administration of information. At the same time, the tries to adopt one model, 
accepted by everyone, for the creation of complicated services from others 
simples, exalt, increasing this way their value. This essay makes a flashback 
in time, reviewing the needs that led to the creation and development of web 
services and after that, is taking place a mention to their architecture and 
moreover looks over with more details the technologies and the protocols 
that are used.Τhrough the analysis of the architecture of web services, 
appears the reason that has done the web services so popular to the modern 
business world, universally. 

The web services allow the co-operation between companies with lower cost 
than the previous years. This ability is the result of a common model of 
communication between programs. This model is depended on the existent 
and developed prototypes like the HTTP, the XML, the SOAP, the WSDL and 
the UDDI. 

The completion of the programs is done in a high level to the cluster of the 
protocols and is depended mostly to the semasiology of the messages that 
have to do with the services and not only to the semasiology of web 
protocols.In this way an independent connection between the methods of the 
programs is achieved. The completion of programs that include exchange of 
facts and information through the web services is continuously increased.Τhe 
web services give the ability to be one aggregate programmatic environment 
so that the completion of the applies inside and outside a company to be 
done with an aggregate way, manipulating the common substructure. 
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1  Εισαγωγή  

 
1.1 Κίνητρο της Εργασίας  
 

Οι Υπηρεσίες Ιστού τυγχάνουν αυξηµένης προσοχής. Τόσο σε ακαδηµαϊκό 

επίπεδο όσο και σε επιχειρηµατικό. Η αποδοχή επίσηµων αλλά και de facto 

αναγνωρισµένων προτύπων συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοσή τους. 

ΧΜL, SΟΑΡ, WSDL και UDDI αποτέλεσαν µια δυναµική οµάδα που οδήγησε 

σε ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα. Η αλληλεπίδραση και ολοκλήρωση 

συστηµάτων που εν γένει δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους φαίνεται ότι 

έχει γίνει σαφώς πιο εύκολη υπόθεση σε σχέση µε το παρελθόν. Παράλληλα, 

γίνεται πραγµατικότητα η κοινή διάθεση όλων για µια, όσο το δυνατό 

περισσότερο, κατανεµηµένη οργάνωση και λειτουργία των υπολογιστικών 

συστηµάτων. Η επικοινωνία µεταξύ των προγραµµάτων εξασφαλίζεται κατά 

ένα τρόπο ανεξάρτητο από πλατφόρµες. Η ΧΜL προσφέροντας το 

υπόβαθρο µιας κοινής γλώσσας, επέτρεψε την αλληλεπίδραση µέσω SΟΑΡ 

µηνυµάτων των Υπηρεσιών Ιστού. Το WSDL αποτέλεσε µια κοινή σύµβαση 

περιγραφής των χαρακτηριστικών και του τρόπου αλληλεπίδρασης µιας 

Υπηρεσίας Ιστού, ενώ το UDDI  από την άλλη έγινε,  παρά όλες τις 

αδυναµίες του, αποδεκτό από τον επιχειρηµατικό κόσµο ως η βάση για την 

δηµοσίευση στοιχείων.  

Το µοντέλο λειτουργίας των Υπηρεσιών Ιστού χρησιµοποιεί τρείς ρόλους: τον 

Παροχέα της Υπηρεσίας, τον Πελάτη ή Καταναλωτή αυτής και τον 

Μεσολαβητή. Ο Παροχέας δηµοσιεύει τα αναγκαία στοιχεία στο Μεσολαβητή, 

ο οποίος συνήθως χρησιµοποιεί το ή εκφράζεται από το UDDI. Ο Πελάτης ο 

οποίος αναζητά κάποιο είδος Υπηρεσίας προσφεύγει στον Μεσολαβητή και 

αφού συλλέξει τα αναγκαία για την αλληλεπίδραση µε την Υπηρεσία στοιχεία, 

έρχεται σε άµεση επαφή µε τον Παροχέα για να την καλέσει. Το µοντέλο αυτό 

έχει µια ουσιαστική αδυναµία. ∆εν µπορεί να κλιµακωθεί σε µεγάλο βαθµό. Η 

ύπαρξη ενός UDDI έχει ως αποτέλεσµα όλες οι δηµοσιεύσεις. καθώς και οι 
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ερωτήσεις για αναζήτηση στοιχείων να γίνονται σε αυτό, µε αποτέλεσµα το 

µεγάλο φόρτο εργασίας και την αυξηµένη κίνηση στο συγκεκριµένο τµήµα 

του δικτύου, γεγονότα που δηµιουργούν προοπτικές πτώσης του 

συστήµατος. 

Επόµενο βήµα στο κοινό ενδιαφέρον για τις Υπηρεσίες Ιστού ήταν η εύρεση 

ενός αποτελεσµατικού τρόπου συνεργασίας αυτών. Ο συνδυασµός δυο ή 

περισσοτέρων Υπηρεσιών σε µία, προσδίδει αξία και καθιστά τη δηµιουργία 

νέων πιο εύκολη και γρήγορη. Η επαναχρησιµοποίηση των Υπηρεσιών Ιστού 

µπορεί να παροµοιαστεί αναλογικά µε την επαναχρησιµοποίηση τµηµάτων 

λογισµικού. Προτάθηκαν διαφορετικοί τρόποι στατικής. αλλά και όσο το 

δυνατόν «δυναµικής», σύνθεσης των Υπηρεσιών. Οι προσεγγίσεις ποικίλουν 

από διαγράµµατα ροής και επιχειρησιακές διεργασίες, µέχρι οντολογίες και 

λογική. Το ζητούµενο και σε αυτή την περίπτωση είναι να υπάρξει µια κοινή 

για όλους επιλογή η οποία θα λύνει ικανοποιητικά το πρόβληµα.  

 

1.2 Η ∆οµή της Εργασίας  

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το ιστορικό  υπόβαθρο της εργασίας και 

εξηγείται  ο βασικός λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκαν οι Υπηρεσίες Ιστού. 

Παρουσιάζεται  η ιστορική εξέλιξη των τεχνολογιών και των πρωτόκολλων 

που προϋπήρχαν των Υπηρεσιών Ιστού    

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια περιγραφή της αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών 

Ιστού, πώς γίνεται η ανταλλαγή των µηνυµάτων και ποιες τεχνολογίες 

χρησιµοποιούνται. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο θέµα της ασφάλειας. 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού. 

Αναφέρονται οι δύο τάσεις που υπάρχουν αυτήν την στιγµή γενικότερα 

καθώς και τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της κάθε µιας. 
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Στα τρία επόµενα κεφάλαια γίνεται λεπτοµερής αναφορά στις βασικές 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούν οι Υπηρεσίες Ιστού. SOAP ,WSDL και UDDI 

παρουσιάζονται µε περισσότερη λεπτοµέρεια  

 

1.3 Ορισµός 

Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι ορίζεται ως Υπηρεσία Ιστού [1]. 

Σύµφωνα µε τον διεθνή οργανισµό W3C, Υπηρεσία Ιστού είναι ένα σύστηµα 

λογισµικού σχεδιασµένο για α υποστηρίζει διαλειτουργική αλληλεπίδραση 

µεταξύ µηχανών πάνω από το δίκτυο. Έχει ένα περιβάλλον διεπαφής το 

οποίο περιγράφεται µε µια µορφοποίηση κατάλληλη για επεξεργασία από 

µηχανές, ονοµαζόµενη Web Service Description Language WSDL. Άλλα 

συστήµατα αλληλεπιδρούν µε την Υπηρεσία Ιστού µε έναν τρόπο που 

ορίζεται από την περιγραφή της χρησιµοποιώντας τα µηνύµατα Simple 

Object Access Protocol SOAP. Τα µηνύµατα µεταφέρονται στο δίκτυο µε τη 

χρήση του πρωτόκολλου µεταφοράς HTTP, γραµµένα στη γλώσσα XML µε 

σειριακή διάταξη σε συνδυασµό µε άλλα πρότυπα του Ιστού. 

Τρεις από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που διαµορφώνουν τις εξελίξεις 

στον τοµέα των Υπηρεσιών Ιστού δίνουν παρεµφερείς ορισµούς.  

Κατά την ΙΒΜ Υπηρεσία Ιστού είναι µια ∆ιασύνδεση, η οποία περιγράφει µια 

συλλογή από λειτουργίες οι οποίες είναι προσβάσιµες µέσω του δικτύου µε 

ανταλλαγή µηνυµάτων XML. Η υπηρεσία ιστού περιγράφεται από µια 

προτυποποιηµένη περιγραφή που ονοµάζεται Περιγραφή Υπηρεσίας. Σε 

αυτήν καταγράφονται όλες οι απαραίτητες λεπτοµέρειες που απαιτούνται για 

να χρησιµοποιήσει κανείς την Υπηρεσία, λεπτοµέρειες που αφορούν τα 

πρωτόκολλα µηνυµάτων και µεταφοράς δεδοµένων. Η ∆ιασύνδεση 

αποκρύπτει τις λεπτοµέρειες της υλοποίησης επιτρέποντας έτσι να 

χρησιµοποιηθεί η Υπηρεσία ανεξαρτήτως από την πλατφόρµα υλικού και 

λογισµικού στην οποία έχει υλοποιηθεί. Αυτό επιτρέπει στις Υπηρεσίες Ιστού 
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να µην είναι δεσµευτικές. Οι Υπηρεσίες Ιστού έχουν στόχο την επίτευξη 

κάποιου στόχου είτε µόνες τους είτε σε συνδυασµό µε άλλες 

Κατά την Microsoft, Υπηρεσία ιστού είναι µια µονάδα εφαρµογής λογικής η 

οποία παρέχει δεδοµένα και υπηρεσίες σε άλλες εφαρµογές. Οι εφαρµογές 

έχουν πρόσβαση στην εκάστοτε Υπηρεσία Ιστού µέσω πρωτοκόλλων 

δικτύου και µορφοποίησης δεδοµένων όπως το HTTP, XML, SOAP  χωρίς 

να χρειάζεται να γνωρίζουν πώς είναι υλοποιηµένες. Οι Υπηρεσίες Ιστού 

συνδυάζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρχές της 

τµηµατοποιηµένης ανάπτυξης και του Ιστού. 

Κατά την Sun µια Υπηρεσία ιστού είναι τµήµατα λογισµικού τα οποία 

µπορούν να εντοπιστούν, να συνδυαστούν για να παρέχουν µια λύση σε 

κάποιο αίτηµα του χρήστη. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτουν κάποιες βασικές αρχές και 

παραδοχές για τις υπηρεσίες Ιστού. Μια Υπηρεσία ιστού είναι λογισµικό που 

είναι ανεξάρτητο πλατφόρµας και υλοποίησης το οποίο µπορεί να περιγραφεί 

χρησιµοποιώντας µια γλώσσα περιγραφής, να δηµοσιευθεί σε ένα Ευρετήριο 

Υπηρεσιών Ιστού, να βρεθεί µέσω ενός προτυποποιηµένου µηχανισµού 

τόσος κατά τη φάση της υλοποίησης όσο και κατά την φάση της εκτέλεσης, 

να κληθεί µέσω ενός δηλωµένου API  και τέλος µπορεί να συνδυαστεί µε 

άλλες Υπηρεσίες Ιστού. 

Ένα στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι µια Υπηρεσία Ιστού δεν είναι 

υποχρεωτικό να υπάρχει µόνο στον Ιστό. Μια Υπηρεσία Ιστού µπορεί να 

υπάρχει οπουδήποτε σε ένα δίκτυο. Η ανάπτυξη του Ιστού απλά πρόσφερε 

στις υπηρεσίες που πριν ήταν προσβάσιµες µόνο σε τοπικά δίκτυα την 

δυνατότητα να είναι προσβάσιµες και µέσω ιστού, άρα αύξησε τις 

δυνατότητές τους , άρα και την αξία τους. 

Ακόµα ένα εξίσου σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η υλοποίησης µιας Υπηρεσίας 

ιστού καθώς και η ανάπτυξή της είναι ανεξάρτητα του προγράµµατος το 

οποίο θα την καλέσει. Η Υπηρεσία ιστού είναι διαθέσιµη µέσω του 
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δηλωµένου API και του µηχανισµού κλήσης. Σε αυτό το κοµµάτι υπάρχουν 

κοινά στοιχεία δηλαδή µε ένα Φυλλοµετρητή του ιστού και τον ∆ιακοµιστή 

εφαρµογών Ιστού. Όπως ο Φυλλοµετρητής ιστού δεν χρειάζεται να γνωρίζει 

αν ο διακοµιστής είναι κάποιας συγκεκριµένης πλατφόρµας λογισµικού και 

υλικού έτσι και ο ∆ιακοµιστής Εφαρµογών Ιστού δεν είναι δεσµευτικό να 

γνωρίζει τι είδους πελάτης τον χρησιµοποιεί. Το ελάχιστό το οποίο 

χρειάζονται, όπως και οι Υπηρεσίες Ιστού, είναι ένα κοινό σύνολο γνωστών 

και συµφωνηµένων προτύπων. 

Από την σκοπιά του Επιχειρείν µια Υπηρεσία Ιστού στην ουσία είναι µια 

προσπάθεια για ολοκληρωµένες υπηρεσίες από εφαρµογές λογισµικού εντός 

ενός οργανισµού και για ενοποίηση – ολοκλήρωση διαφορετικών µεταξύ τους 

εφαρµογών µεταξύ επιχειρήσεων που συνεργάζονται. 

Τα συστήµατα βασισµένα σε Υπηρεσίες Ιστού αναµένεται να αποδειχθούν 

ιδιαίτερα σηµαντικά για την ολοκλήρωση ευέλικτων υποδοµών στους 

διάφορους οργανισµούς[2]. Συνεπώς, µια υπηρεσία Ιστού µπορεί να 

εκφράσει µια Επιχειρηµατική ∆ιεργασία ή κάποιο βήµα της, το οποίο είναι 

διαθέσιµο µέσω δικτύου σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες µε σκοπό 

την επίτευξη κάποιου επιχειρηµατικού στόχου. 

Εξετάζοντας µια Υπηρεσία ιστού από τεχνική σκοπιά, βγαίνει το συµπέρασµα 

ότι πρόκειται για µια ή περισσότερες λειτουργίες οι οποίες είναι προσβάσιµες 

µέσω δικτύου και περιγράφονται από µια περιγραφή υπηρεσίας. Συνεπώς η 

έννοια Υπηρεσίας Ιστού δεν είναι καινούρια ως έννοια. Στην ουσία πρόκειται 

για µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το θεµελιώδες πρόβληµα των 

κατανεµηµένων συστηµάτων που δεν είναι άλλο από τον εντοπισµό και την 

δυνατότητα πρόσβασης σε αποµακρυσµένα συστήµατα. Η κυριότερη 

διαφορά σε σχέση µε το παρελθόν είναι ότι η βιοµηχανία της Πληροφορικής 

προσπαθεί να προσεγγίσει το πρόβληµα χρησιµοποιώντας µη δεσµευτικές 

τεχνολογίες και ανοιχτά πρότυπα τα οποία τα διαχειρίζονται διεθνείς 

οργανισµοί όπως το W3C.  
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2 Ιστορική Αναδροµή  

 

2.1 Η Οπτική των ∆ικτύων 

Κατά την διάρκεια της Ιστορίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών , οι δικτυακές 

λειτουργίες ελέγχονταν κατά ένα µεγάλο ποσοστό από το λειτουργικό 

σύστηµα. Το UNIX , το πρώτο λειτουργικό σύστηµα για δίκτυα ,  περιείχε ένα 

σύνολο λειτουργιών που έδινε στον χρήστη αξιοσηµείωτο έλεγχο των 

λειτουργιών ενός δικτύου.  Ο τοµέας των προσωπικών υπολογιστών άργησε 

αρκετά στο κοµµάτι αυτό. ∆ύο από τους µεγαλύτερους παραγωγούς 

λογισµικού  λειτουργικών συστηµάτων για προσωπικούς υπολογιστές, η 

Microsoft και η Apple  δεν θεωρούσαν δεδοµένη την υποστήριξη των 

δικτυακών πρωτόκολλων πριν από τα µέσα της δεκαετίας του 1990. 

Προσπάθειες για προσθήκες από κάποιους παραγωγούς λογισµικού , όπως 

η Novell και η Banyan , για την υποστήριξη των δικτυακών λειτουργιών 

υπήρξαν νωρίτερα, αλλά δεν ήταν παρά µόνο συµπληρώµατα σε ένα 

υπάρχον λειτουργικό σύστηµα και όχι αυτόνοµα λειτουργικά συστήµατα. Η 

αντίληψη ότι το δίκτυο είναι αναπόσπαστο µέρος των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και της επιστήµης της Πληροφορικής διείσδυσε πλήρως στην 

επιστηµονική κοινότητα µε την τεράστια εξάπλωση του Παγκόσµιου Ιστού 

(World Wide Web). 

 

2.2 Ανάπτυξη Εφαρµογών 

Στο σηµείο αυτό καλό είναι να γίνει µια ιστορική αναφορά για την ανάπτυξη 

των εφαρµογών λογισµικού. Τα αρχικά λειτουργικά συστήµατα  επέτρεπαν 

σε αρκετούς χρήστες την ίδια εφαρµογή χρησιµοποιώντας µόνο τα εσωτερικά 

δεδοµένα της εφαρµογής. Τα απλά αυτά συστήµατα ενός επιπέδου (single –

tier) δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη του µεγέθους των συστηµάτων,  µε 

αρνητική όµως συνέπεια τον πλεονασµό των δεδοµένων της εφαρµογής που 

χρησιµοποιούσαν. Για το λόγω αυτό αναπτύχθηκαν διαδικασίες που 
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συγχρόνιζαν τα δεδοµένα της εφαρµογής. Οι διαδικασίες αυτές, που 

αποτελούσαν µια πολύ κοινή πρακτική κατά το διάστηµα της δεκαετίας του 

1970  και αρχές της δεκαετίας του 1980, ήταν πολύ χρονοβόρες και για το 

λόγω αυτό  τις έθεταν σε λειτουργία συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

Τελικά , µε την ευκαιρία που παρουσιάστηκε όταν τα δίκτυα έγιναν ο 

προεξέχων παράγοντας στην ανάπτυξη λειτουργικών συστηµάτων,  οι 

εταιρίες ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού άρχισαν να προσφέρουν στα 

συστήµατά τους την τεχνολογία µε τον , ατυχή κα ταυτόχρονα ανοιχτό προς 

ερµηνεία, όρο Object Request Brokers (ORBs Μεσίτες Αίτησης Αντικειµένων) 

. Η τεχνολογία αυτή επέτρεπε τον διαχωρισµό των µερών µιας εφαρµογής, 

για παράδειγµα επέτρεπε τον διαχωρισµό του µέρους της διεπαφής του 

χρήστη µε την εφαρµογή (UI User Interface – θα αναφέρεται ως UI από εδώ 

και πέρα ) από το κοµµάτι της εφαρµογής που διαχειριζόταν τα δεδοµένα, 

τηρώντας αυστηρά καθορισµένους κανόνες επικοινωνίας µεταξύ των 

ξεχωριστών µερών µιας εφαρµογής. Η αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων 

είναι αυτή που χρησιµοποιείται σήµερα πιο πολύ στην ανάπτυξη εµπορικών 

εφαρµογών λογισµικού. 

 

2.3 Συνάντηση Των ∆ικτύων Και των Εφαρµογών  µε τον Ιστό  

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου (Hyper Text Transfer Protocol 

από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως HTTP ) , εµφανίσθηκε το 1990 [3]. 

Υπήρξαν αρκετά πρωτόκολλα µεταφοράς πληροφοριών νωρίτερα, όπως το 

Gopher , αλλά αυτό που έκανε το  ΗΤΤΡ διαφορετικό ήταν η επεκτασιµότητα 

της γλώσσας που χρησιµοποιούσε. Η γλώσσα αυτή είναι  η Σηµειολογική 

Γλώσσα Υπερκειµένου (Hyper Text Markup Language – από εδώ και στο 

εξής θα αναφέρεται ως HTML). Ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο που 

βοήθησε στην ανάπτυξη και επικράτηση του ΗΤΤΡ ήταν η ευελιξία του 

επιπέδου µεταφοράς των δεδοµένων , για το λόγω ότι  χρησιµοποιεί ως 

πρωτόκολλο επικοινωνίας το TCP/IP ( Transmission Control Protocol   TCP / 

Internet Protocol  IP - Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / Πρωτόκολλο 
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∆ιαδικτύωσης  ). Ξαφνικά , η µεταφορά και η διανοµή δεδοµένων ήταν 

δυνατή.  

Κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας , τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

χαµηλού επιπέδου που υποστηρίζονταν από δικτυακά συστήµατα και το 

∆ιαδίκτυο έγιναν βασικό προϊόν στις εφαρµογές λογισµικού, µε το SMTP  και 

FTP  να προσφέρουν την δυνατότητα µεταφοράς αρχείων και πληροφοριών 

ανάµεσα σε διασκορπισµένους υπολογιστές. Η τεχνολογία Κλήσεων 

Αποµακρυσµένων ∆ιαδικασιών (Remote Procedure Call από εδώ και στο 

εξής θα αναφέρονται ως RPC ) ήταν το επόµενο βήµα στην εξέλιξη. Το 

µειονέκτηµα της RPC ήταν ότι ήταν άρρηκτα δεµένη µε το λειτουργικό 

σύστηµα.  

Οι εταιρίες ανάπτυξης επιχειρησιακού λογισµικού έχοντας τις ενδείξεις από 

τις αναδυόµενες τεχνολογίες στην ανάπτυξη των δικτύων και των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, άρχισαν τις πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης 

εφαρµογών  σε µεγάλη κλίµακα. Καθώς µεγάλωνε η χρήση των δικτύων 

µεγάλωνε και η ανάπτυξη εφαρµογών πολλών επιπέδων.  H ανάπτυξη 

εφαρµογών σε πολλά επίπεδα επιτρέπει την µεταφορά δεδοµένων, την 

επεξεργασία δεδοµένων και τη διαχείρισή τους µε ένα ενιαίο UI. Οι 

εφαρµογές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλά διαφορετικά 

µηχανήµατα που είναι συνδεδεµένα σε ένα ενιαίο τοπικό δίκτυο. 

Το γεγονός αυτό έκανε τις εφαρµογές πιο ευέλικτες και αξιόπιστες . Σταδιακά 

και µε την ανάπτυξη της γλώσσας προγραµµατισµού Java  επήλθε και η 

προσαρµοστικότητα, επιτρέποντας στις εφαρµογές να µπορούν να 

εγκατασταθούν και να χρησιµοποιηθούν σε ποικίλα συστήµατα κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες. 

Ωστόσο , υπήρξε µια διχοτόµηση ανάµεσα στις δυνατότητες των δικτύων και 

στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος προγραµµατισµού.. Ειδικότερα µε 

την εισαγωγή της XML (Extensive Markup Language – Επεκταµένη 

Σηµειολογική Γλώσσα) , δεν υπήρχε η τεχνολογία που να αξιοποιήσει 

πλήρως τις δυνατότητές της. Η XML είναι υποσύνολο του SGML (Standard 
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Generalized Markup Language - ) , ένα διεθνές σύµφωνο που περιγράφει τη 

σχέση ανάµεσα στο περιεχόµενο ενός κειµένου µε τη δοµή του. Επιτρέπει 

στους προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν τη δική τους ιεραρχική δοµή 

µεταφοράς δεδοµένων, προσοµοιάζοντας τη δοµή ενός κειµένου γραµµένου 

σε HTML. Με το ΗΤΤΡ σαν µέσο µεταφοράς και το SOAP σαν πρωτόκολλο 

επικοινωνίας, υπήρχε επιπλέον η ανάγκη να υπάρξει ένα διαλειτουργικό , 

απλό και ευρέως υποστηριζόµενο σύστηµα για την εκτέλεση λειτουργιών, 

που να µπορεί να  προσεγγισθεί από  παντού  στον κόσµο της ανάπτυξης 

εφαρµογών ∆ιαδικτύου. 

 

2.4 Τα Θεµέλια των Υπηρεσιών Ιστού (Web Services) 

Το κυνήγι για την ανάπτυξη αυτού του συστήµατος ξεκίνησε από τα 

υπάρχοντα πρωτόκολλα και κάτω από τη διαµάχη  που κυριάρχησε για 

πολλά χρόνια , ανάµεσα σε δύο µεγάλες εταιρίες πληροφορικής τη Microsoft  

και  τη Sun Alliance, µια διαµάχη που επηρέασε τους προγραµµατιστές RPC. 

Οι δύο κυριότεροι άξονες ανάπτυξης RPC µέχρι εκείνη τη στιγµή ήταν η 

ανάπτυξη RPC για περιβάλλον UNIX µε κωδικό CORBA και η ανάπτυξη 

Distributed Component Object Model (DCOM από εδώ και στο εξής θα 

αναφέρονται ως DCOM και COM)  για περιβάλλοντα µε λειτουργικό σύστηµα 

της Microsoft. Σε αυτούς τους δύο άξονες ήρθε να προστεθεί και ένας τρίτος 

από τη Sun. H Sun ονόµασε τη δική της τεχνολογία RPC ως Remote Method 

Invocation (Αποµακρυσµένη Μέθοδος Κλήσεων) για Java  (Java RMI  από 

εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως RMI)  αλλά ούτε αυτή µπορούσε να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για τις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν. 

Οι τεχνολογίες RMI και DCOM  προσφέρουν την δυνατότητα κλήσης 

µεθόδων και αντικειµένων µε τρόπο άρρηκτα δεµένο µε την πλατφόρµα στην 

οποία αναπτύχθηκαν. Και οι δύο προσφέρουν ενσωµατωµένη µεθοδολογία 

αντικειµένων, εµποδίζοντας έτσι µια αλλαγή που θα γίνει σε ένα αντικείµενο 

να επηρεάσει άλλα αντικείµενα.  Επιπλέον προσφέρουν την δυνατότητα 

επαναχρησιµοποίησης µεθόδων και αντικειµένων , µια δυνατότητα που 
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µείωσε δραµατικά το κόστος, σε µέγεθος και χρόνο, µιας εφαρµογής για την 

ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισµικού. Τέλος το γεγονός ότι οι τεχνολογίες 

αυτές επέτρεπαν την ανάπτυξη εφαρµογών πολλών επιπέδων µείωσε το 

κόστος συντήρησης του επιχειρησιακού λογισµικού και έκανε τις εφαρµογές 

πιο δηµοφιλείς ανάµεσα στις ενδιαφερόµενες εταιρίες, αφού πλέον κια οι 

απαιτήσεις σε επίπεδο υλικού ήταν λιγότερες.  

Ακολουθεί µια επισκόπηση των τεχνολογιών αυτών 

2.4.1 DCOM 

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας DCOM είναι ότι βασίζεται πάνω 

στην τεχνολογία COM, ασφαλώς µια από τις πιο διαδοµένες τεχνολογίες 

σήµερα. Τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το COM είναι διακριτά 

µεταξύ τους και όταν καλούνται, ο τρόπος κλήση τους είναι τόσο καλά 

διατυπωµένος που δεν υπάρχει πρακτικά περίπτωση σύγχυσης για το ποια 

µέθοδος κλήθηκε. Κάθε αντικείµενο του COM  δηµιουργείται σε ξεχωριστό 

χώρο, µε τους απαραίτητους προµηθευτές ασφάλειας και πρωτοκόλλων. Αν 

ένα αντικείµενο σε µια διεργασία πρέπει να καλέσει ένα άλλο αντικείµενο που 

βρίσκεται σε άλλη διεργασία, , το COM διαχειρίζεται την ανταλλαγή 

αναχαιτίζοντας την κλήση και προωθώντας την µέσω ενός δικτυακού 

πρωτόκολλου.  

Όταν κάποιος χρησιµοποιεί το µοντέλο DCOM , το µόνο που ουσιαστικά 

κάνει είναι να εφαρµόσει τα παραπάνω σε περιβάλλον διαδικτυακό. Στο 

λειτουργικό πρόγραµµα Windows NT4 , η Microsoft πρόσθεσε το 

πρωτόκολλο TCP/IP στο κοµµάτι αρχιτεκτονικής δικτύων του µοντέλου COM  

πρσδίδοντάς του έτσι τη λογική που διέπει το ∆ιαδίκτυο.  

Όλοι όµως οι προγραµµατιστές σε περιβάλλοντα της Microsoft  έχουν 

παράπονα από κάποια προβλήµατα του µοντέλου DCOM. Το πρώτο είναι ότι 

τα περισσότερα συστήµατα προστασίας δεν θα αφήσουν τις κλήσεις που 

γίνονται από το DCOM να περάσουν , ακόµα και αν οι κλήσεις δεν έχουν 

κακό σκοπό. Επιπλέον δεν µπορεί κάποιος  να έχεις πρόσβαση στις 
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µεθόδους και τα αντικείµενα του DCOM αν δεν έχει τον πηγαίο κώδικα µιας 

εφαρµογής ή αν δεν ζητήσει να εκτελεστεί η αποµακρυσµένη διαδικασία 

τοπικά. Τέλος δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο πρωτόκολλο µεταφοράς 

δεδοµένων , αν και αυτό δεν είναι τόσο σηµαντικό αφού το µοντέλο DCOM 

χρησιµοποιείται σε δίκτυα της Microsoft)  

2.4.2 Αποµακρυσµένη Μέθοδο Κλήσης στην Java (Remote Method 
Invocation in Java) 

Το µοντέλο RMI είναι η απάντηση της Sun  στο µοντέλο DCOM. Η Java  

στηρίζεται σε ένα πολύ καλά τακτοποιηµένο , ωστόσο αυστηρά ιδιωτικό, 

πρωτόκολλο που ονοµάζεται Java Object Serialization ( πρωτόκολλο 

ορισµού της ιεραρχίας των αντικειµένων), το οποίο τακτοποιεί  τα αντικείµενα 

που καλούνται  σε µια σειρά. Για να είναι λειτουργικό το µοντέλο, τόσο οι 

πελάτες όσο και ο εξυπηρετητής ενός δικτύου πρέπει να είναι φτιαγµένοι σε 

περιβάλλον Java, γεγονός που  απλοποιεί την µέθοδο αποµακρυσµένων 

κλήσεων ακόµα περισσότερο, γιατί η Java δεν ενδιαφέρεται αν η 

τακτοποίησης σε µια σειρά γίνεται τοπικά σε ένα µηχάνηµα ή σε διάφορα 

µηχανήµατα σε όλο τον κόσµο. Όπως και το µοντέλο DCOM, το RMI 

επιτρέπει στον προγραµµατιστή να ορίσει ένα περιβάλλον διεπαφής για 

αποµακρυσµένη πρόσβαση σε ορισµένες µεθόδους του µοντέλου. 

2.4.3 CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 

Το µοντέλο CORBA ( Κοινή Αρχιτεκτονική Κλήσης Αντικειµένων) 

χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο Inter- ORB του διαδικτύου για την κλήση 

αποµακρυσµένων µεθόδων. Από αυτή την άποψη µοιάζει πολύ µε το 

µοντέλο της Sun, ωστόσο δεν είναι ακριβώς έτσι αφού αυτό το µοντέλο 

υποστηρίζεται από διάφορες γλώσσες  σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα. 

Mε το µοντέλο CORBA , ο ORB κάνει όλη τη δουλειά , όπως να βρίσκει το 

αντικείµενο το οποίο κλήθηκε,  να το αρχικοποιεί ώστε να είναι έτοιµο να 

δεχθεί µια αποµακρυσµένη κλήση, µεταφέρει µηνύµατα , ιεραρχεί τις κλήσεις 

και καταστρέφει τα αντικείµενα που δεν χρειάζονται πια. Τα αντικείµενα του 

µοντέλου CORBA χρησιµοποιούν ειδικά σχεδιασµένα αντικείµενα, που 
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ονοµάζονται Βασικά  ή Φορητά Αντικείµενα ∆εκτών , για να επικοινωνήσουν 

µε αποµακρυσµένους ORBs δίνοντας έτσι περισσότερη ελευθερία στους 

προγραµµατιστές να ξαναχρησιµοποιήσουν έτοιµα κοµµάτια κώδικα. 

Φαίνεται ότι το µοντέλο CORBA ήταν αυτό που έλειπε αλλά και πάλι υπήρχε 

ένα πρόβληµα. Το µοντέλο CORBA έχει τα ίδια µειονεκτήµατα µε ένα 

πρόγραµµα πλοήγησης στον παγκόσµιο Ιστό – µη επαρκή υλοποίηση των 

απαιτούµενων προϋποθέσεων ώστε να υπάρχει ικανοποιητική 

διαλειτουργικότητα ανάµεσα στους ORBs.  

2.5 Τα Προβλήµατα 

Το βασικό πρόβληµα των DCOM / CORBA / RMI µεθόδων είναι η 

πολύπλοκη υλοποίησή τους. Το πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων της 

κάθε µεθόδου βασίζεται στις προϋποθέσεις του κατασκευαστή της, 

εµποδίζοντας έτσι γενικά την διαλειτουργικότητα. Αυτό ωστόσο εµποδίζει µια 

εταιρία που έχει µια εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιεί DCOM να 

επικοινωνήσει µε µια εταιρία που έχει εφαρµογή που χρησιµοποιεί CORBA, 

εστιάζοντας στην πλατφόρµα τον λόγο που δεν µπορούν να συνδιαλεχθούν.  

Πρώτα υπάρχει το πρόβληµα µε την διαφορετική µορφοποίηση των 

δεδοµένων. Όλες οι µέθοδοι που προαναφέρθηκαν χρησιµοποιούν µια 

συγκεκριµένη µορφοποίηση που περιλαµβάνει πληροφορίες που αντλούνται 

ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα. Το πρόβληµα στην περίπτωση αυτή 

είναι ότι δύο διαφορετικά µεταξύ τους µηχανήµατα δεν µπορούν να 

µοιραστούν και να ανταλλάξουν µεταξύ τους δεδοµένα. Το καλό είναι ότι 

υπάρχει έτσι ασφάλεια, από τη στιγµή που ο πελάτης και ο εξυπηρετητής 

µπορούν να θεωρήσουν δεδοµένη την διαθεσιµότητα της λειτουργικότητας , 

η ασφάλεια των δεδοµένων µπορεί να εξασφαλιστεί µε δεδοµένες 

συναρτήσεις και διαδικασίες που προσφέρονται από το λειτουργικό σύστηµα. 

Το δεύτερο πρόβληµα είναι ο αριθµός των θεµάτων που σχετίζονται µε τα 

πρωτόκολλα µεταφοράς δεδοµένων. Εκτός από το πραγµατικό επίπεδο 

µεταφοράς δεδοµένων ενός δικτύου, πρέπει να υπάρξει σε πιο πάνω 
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επίπεδο ένα σχήµα ή το πλαίσιο στο οποίο θα µεταφερθούν τα δεδοµένα. 

Κάθε ένα από τα τρία αυτά πρωτόκολλα θεωρούν πολλές προϋποθέσεις ως 

δεδοµένες για την επικοινωνία µεταξύ εξυπηρετητών και πελατών. Το 

µοντέλο DCOM για παράδειγµα χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες ΑDO/ RDS 

(ActiveX Data Objects/ Remote Data Service) για την µεταφορά δεδοµένων 

από µια πηγή δεδοµένων ενώ το µοντέλο RMI χρησιµοποιεί την τεχνολογία 

JDBC (Java DataBase Connectivity). Μπορεί κάποιος να επιχειρηµατολογεί 

ώρες για το ποια τεχνολογία είναι καλύτερη αλλά σε κάθε περίπτωση µπορεί 

να συµφωνήσει ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν συνεργάζονται καλά µεταξύ τους. 

Το τρίτο πρόβληµα έχει να κάνει µε το γεγονός ότι δεν γνωρίζει κάποιος πού 

να ψάξει γενικότερα για διαθέσιµες υπηρεσίες  ακόµα και µέσα στο ίδιο του 

το δίκτυο 

2.5.1 Τι δεν Έλαβαν Υπόψη τους 

Αυτό που δεν έλαβε κανένας υπόψη του είναι η γλώσσα προγραµµατισµού. 

∆εν είναι δυνατόν να υποχρεώσεις όλους τους προγραµµατιστές να 

αναπτύσσουν τις εφαρµογές τους µόνο σε µια γλώσσα προγραµµατισµού , 

όσο καλή και αν είναι αυτή η γλώσσα 

2.5.2 ΗΤΤΡ – Μια Ανεξάρτητη Γλώσσα Πρωτόκολλο 

Αυτό λοιπόν που χρειαζόταν ήταν µια ανεξάρτητη γλώσσα πρωτόκολλο που 

θα επέτρεπε την µεταφορά δεδοµένων µε συγκεκριµένη µορφή, θα επέτρεπε 

την επικοινωνία ανάµεσα σε διάφορα µηχανήµατα ανεξάρτητα από το 

λειτουργικό σύστηµα το οποίο είχαν. Η γλώσσα αυτή είναι το πρωτόκολλο 

ΗΤΤΡ.  

Τα πλεονεκτήµατα που συγκεντρώνει είναι αρκετά. Πρώτο από όλα είναι ότι 

είναι απλό και ότι µπορεί να λειτουργήσει σε κατανεµηµένα συστήµατα. 

∆εύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι δεν χρειάζεται ειδικό πρωτόκολλο 

κωδικοποίησης των δεδοµένων, χρησιµοποιεί την κωδικοποίηση κειµένου 

ASCII. Επιπλέον µπορεί να περάσει από το τείχος προστασίας των 

υπολογιστών (χρησιµοποιεί τη θύρα 80 που είναι συνήθως ανοιχτή για 
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εισερχόµενα µηνύµατα).  Τέλος ακόµα ένα πλεονέκτηµα που συγκεντρώνει 

είναι ότι µπορεί να επεκταθεί  ∆ίνεται η δυνατότητα , ανάλογα µε τις ανάγκες 

ενός χρήστη να προστεθούν συνδετικοί αγωγοί για τις ανάγκες κάποιων 

εφαρµογών, χωρίς οι άλλοι χρήστες να επηρεάζονται 

2.5.3 XML 

Αφού βρέθηκε το πρωτόκολλο µεταφοράς , έπρεπε να βρεθεί η γλώσσα 

αλλά και ο τρόπος µεταφοράς των δεδοµένων. Οι υπάρχουσες ως εκείνη την 

εποχή γλώσσες δεν είχαν συναρτήσεις που να περιέγραφαν τα δεδοµένα. Η 

γλώσσα XML[4] ήρθε για να καλύψει το κενό της γλώσσας Ένα αρχείο XML 

όταν µεταφέρεται µέσω του HTTP δεν χρειάζεται να γνωρίζει το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας  του συστήµατος του οποίου είναι ο προορισµός του , ούτε 

χρειάζεται να γνωρίζει την κωδικοποίησης των δεδοµένων που χρησιµοποιεί. 

Με την πάροδο του χρόνου το XML καθιερώθηκε ως η βασική κωδικοποίηση 

µεταφοράς µηνυµάτων στον παγκόσµιο Ιστό[5]. 

Η γλώσσα XML είναι σηµαντική για τις Υπηρεσίες Ιστού γιατί η µορφοποίηση 

των πληροφοριών που είναι γραµµένες στη γλώσσα XML είναι αναγνωρίσιµη 

από όλα τα συστήµατα παγκοσµίως. Οι Υπηρεσίες ιστού χρησιµοποιούν την 

γλώσσα XML ως το επίπεδο κλήσης των αντικειµένων, µετατρέποντας όλα 

τα µηνύµατα εισόδου και εξόδου σε µηνύµατα της µορφής XML , έτσι ώστε 

να είναι ανεξάρτητα από γλώσσες προγραµµατισµού και λειτουργικά 

συστήµατα. 

2.6 Κατηγορίες Υπηρεσιών Ιστού 

Οι Υπηρεσίες Ιστού µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους οργανισµούς σε 

τρις µεγάλες κατηγορίες: Ολοκλήρωση Επιχειρηµατικών Εφαρµογών 

(Enterprise Application Integration), Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business 

to Business) και Επιχείρηση προς Πελάτη (Business To Customer). Σε κάθε 

µια από αυτές τις κατηγορίες οι Υπηρεσίες Ιστού µπορούν επιτελούν 

διεργασίες από απλές, όπως είναι ο έλεγχος µιας πιστωτικής κάρτας, µέχρι 

πολύπλοκα συστήµατα όπως είναι τα συστήµατα προµηθειών. Μπορούν να 

 20



κληθούν από προσωπικούς υπολογιστές, από µεγάλα υπολογιστικά 

συστήµατα (Mainframes), Φυλλοµετρητές Ιστού ή ακόµα και από κινητά 

τηλέφωνα και φορητές συσκευές. 

Στον τοµέα της Ολοκλήρωσης Επιχειρηµατικών Εφαρµογών εταιρίες 

Συµβούλων προσπαθούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να συνδυάσουν 

συστήµατα τα οποία δεν ήταν σχεδιασµένα από την αρχή να συνεργαστούν 

µεταξύ τους. Τέτοιου είδος συστήµατα (Legacy Systems) είναι αρκετά 

δύσκολο να αλλάξουν και πολύ πιο δύσκολο να συνδυαστούν. Συνήθως 

καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα δεδοµένων και ενίοτε τα πρότυπα 

επικοινωνίας. Επιπλέον πολλά από τα συστήµατα είναι άρρηκτα δεµένα µε 

συγκεκριµένες πλατφόρµες λογισµικού. 

Οι Υπηρεσίες Ιστού προσφέρουν λύση στο πρόβληµα αυτό µε τεχνολογίες µε 

τη βοήθεια των οποίων τα υπάρχοντα συστήµατα παρουσιάζονται ως 

Υπηρεσίες ιστού. Με αυτόν τον τρόπο συστήµατα τα οποία εµφανίζονται ως 

Υπηρεσίες ιστού είναι προσβάσιµα και από διαφορετικές πλατφόρµες.  

Ο τοµέας του Επιχείρηση προς Επιχείρηση µπορεί να δώσει νέα ώθηση στις 

Υπηρεσίες Ιστού , δεδοµένου ότι µπορεί να προσφέρει, µε τον τρόπο που 

περιγράφηκε προηγουµένως, την συνεργασία συστηµάτων διαφόρων 

εταιριών δεδοµένου µάλιστα ότι είναι επιθυµητή η δηµιουργία βιοµηχανικών 

προτύπων. 

Όσον αφορά την Τρίτη κατηγορία των εφαρµογών , Επιχείρηση προς 

πελάτη, τα πράγµατα διαφέρουν. Οι περισσότερες εφαρµογές στον τοµέα 

αυτό χρησιµοποιούν κάποιο Φυλλοµετρητή Ιστού για να πλοηγηθούν στον 

ιστότοπο της εταιρίας, να φθάσουν στις οθόνες εισαγωγής δεδοµένων, να 

αποσταλούν τα δεδοµένα προς επεξεργασία  και κατόπιν να ληφθούν τα 

αποτελέσµατα, να γίνει ανάλυση λέξεων (parsing) σε περίπτωση που η 

απάντηση περιλαµβάνει και HTML σελίδες. Η αυτοµατοποίηση αυτής της 

διαδικασίας  απαιτεί να αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η ροή 

δεδοµένων. Το δύσκολο στην υπόθεση αυτή είναι ότι τα συστήµατα αυτά δεν 

διαχωρίζουν πάντοτε τους µηχανισµούς που εµφανίζουν και επεξεργάζονται 
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τα δεδοµένα. Η χρήση των Υπηρεσιών Ιστού σε αυτήν την περίπτωση 

µπορεί να γίνει µε αντίστοιχο τρόπο όπως στον τοµέα Επιχείρηση προς 

επιχείρηση , έχοντας όµως προηγουµένως διαχωρίσει τους δυο αυτούς 

µηχανισµούς. 
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3 Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού  

Η αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού βασίζεται στην αλληλεπίδραση τριών 

ρόλων: του Παροχέα (Provider), του Ευρετηρίου (Registry) και του Αιτούντος 

(Requestor) της υπηρεσίας. H αλληλεπίδραση αφορά τις λειτουργίες της 

δηµοσίευσης (Publish),  της εύρεσης (Find)  και της σύνδεσης (Bind). 

Ο Παροχέας της υπηρεσίας δηµιουργεί ένα έγγραφο, την Περιγραφή της 

Υπηρεσίας Ιστού, και τη δηµοσιεύει απευθείας στον Αιτούντα της Υπηρεσίας 

ή σε κάποιο Ευρετήριο. Κατόπιν δέχεται, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από 

κάποιον αιτούντα, κλήσεις της Υπηρεσίας του. Ο Παροχέας της Υπηρεσίας 

µπορεί να είναι κάποια εταιρεία η οποία προσφέρει την Υπηρεσία Ιστού 

µέσω κάποιου δικτύου. Μπορούµε να θεωρήσουµε τον Παροχέα της 

Υπηρεσίας ως το αντίστοιχο του Εξυπηρέτη στο µοντέλο Πελάτης 

Εξυπηρέτης.  

ο Αιτών την Υπηρεσία έχει ως στόχο την εύρεση µιας περιγραφής µιας 

Υπηρεσίας Ιστού που τον ενδιαφέρει, η οποία περιγραφή βρίσκεται 

δηµοσιευµένη σε ένα η περισσότερα µητρώα. Χρησιµοποιώντας την 

περιγραφή καλεί αυτήν την Υπηρεσία Ιστού.  

Οποιοσδήποτε «καταναλώνει» µια Υπηρεσία Ιστού µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι είναι ο Αιτών της Υπηρεσίας. Αντίστοιχα µε παραπάνω ο 

ρόλοw αυτός αντιστοιχεί στον Πελάτη του µοντέλου Πελάτης-Εξυπηρέτης.  

Το Ευρετήριο υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για να διαφηµίζει τις Υπηρεσίες 

Ιστού οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί από τους Παροχείς τους και να επιτρέπει 

στους Αιτούντες να έχουν πρόσβαση στις περιγραφές των Υπηρεσιών 

αυτών. Ο ρόλος του Ευρετηρίου είναι ιδιαίτερα απλός. ∆έχεται ένα αίτηµα για 

κάποιο είδος υπηρεσίας και απαντάει πληροφορώντας για την υπηρεσία 

αυτή. Από τη στιγµή που ο Αιτών πάρει την απάντησή του αλληλεπιδρά 

µόνος του µε τον Παροχέα της Υπηρεσίας χωρίς περαιτέρω µεσολάβηση του 

Ευρετηρίου. 
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Κάθε ένας από τους παραπάνω ρόλους µπορεί να εκφραστεί από µια 

εφαρµογή ή µηχάνηµα. Σε µερικές περιπτώσεις µία εφαρµογή µπορεί να 

παίξει περισσότερους από ένα ρόλους. Μπορεί για παράδειγµα να είναι 

Παροχέας Υπηρεσίας αλλά συγχρόνως Καταναλωτής µιας άλλης.  

 

3.1 Λειτουργίες Μοντέλου Υπηρεσιών Ιστού  

Οι ρόλοι που περιγράφηκαν παραπάνω έχουν και τις αντίστοιχες λειτουργίες 

τους: 

• Η λειτουργία της ∆ηµοσίευσης αφορά την διαφήµιση ή καταγραφή 

µίας Υπηρεσίας σε κάποιο Ευρετήριο. Όταν ο Παροχέας της 

Υπηρεσίας δηµοσιεύει την περιγραφή της. στην ουσία δηµοσιεύει τις 

λεπτοµέρειες της Υπηρεσίας σε µια κοινότητα από Αιτούντες. Οι 

λεπτοµέρειες που αφορούν το ΑΡΙ δηµοσίευσης εξαρτώνται από το 

πως είναι υλοποιηµένο το Ευρετήριο.  

• Η λειτουργία της Εύρεσης αφορά τον µηχανισµό εντοπισµού κάποιας 

Υπηρεσίας Ιστού στο Ευρετήριο. Η εφαρµογή η οποία αναζητά την 

Υπηρεσία θέτει κάποια κριτήρια αναζήτησης όπως τύπος υπηρεσίας, 

ποιότητα υπηρεσίας κτλ. Το Ευρετήριο Υπηρεσιών αντιστοιχίζει τα 

κριτήρια εύρεσης σε κάποια δηµοσιευµένη Περιγραφή και επιστρέφει 

την περιγραφή αυτή. Όπως και στην λειτουργία της ∆ηµοσίευσης και η 

λειτουργία της Εύρεσης εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο έχει 

υλοποιηθεί το Ευρετήριο. Υπάρχουν Μητρώα µε απλές λειτουργίες 

αναζήτησης οι οποίες στην ουσία είναι µια HTTP GET και άλλα τα 

οποία έχουν σαφώς πιο αυξηµένες δυνατότητες. 

• Η λειτουργία της ∆έσµευσης-Κλήσης αφορά την κλήση της Υπηρεσίας 

Ιστού του Παροχέα από τον Αιτούντα. Στο σηµείο αυτό η σχέση των 

δυο αυτών µοιάζει µε αυτή του Εξυπηρέτη -  Πελάτη. Η κλήση µπορεί 

να είναι δυναµική όπως για παράδειγµα δηµιουργία κώδικα για την 

κλήση τη στιγµή που είναι επιθυµητή η κλήση. Η δηµιουργία γίνεται µε 
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βάση την περιγραφή της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά µπορούµε να 

έχουµε και στατική κλήση. Ο κώδικας δηλαδή που είναι υπεύθυνος για 

την κλήση τη Υπηρεσίας είναι έτοιµος πιο πριν. 

  

Το σηµαντικό στοιχείο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η Περιγραφή της 

Υπηρεσίας. Στην ουσία όλα περιστρέφονται γύρω από αυτή. Αυτή είναι που 

δηµοσιεύεται. αυτή αναζητά κανείς όταν ψάχνει µια Υπηρεσία Ιστού, µε βάση 

αυτή γίνεται η κλήση.  

3.2 Η Στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού  

Το µοντέλο των Υπηρεσιών Ιστού περιλαµβάνει πολλές αλληλοσχετιζόµενες 

τεχνολογίες. Υπάρχον πολλοί τρόποι για να αναπαρασταθούν γραφικά οι 

τεχνολογίες αυτές όπως πολλοί είναι και οι τρόποι για να κατασκευαστούν και 

να χρησιµοποιηθούν οι Υπηρεσίες Ιστού. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει 

µια απεικόνιση των συνόλων τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται.  
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Η βάση της Στοίβας Υπηρεσιών Ιστού είναι το δίκτυο. Οι Υπηρεσίες Ιστού 

πρέπει να είναι προσβάσιµες µέσω δικτύου για να µπορούν να κληθούν από 

κάποια εφαρµογή που τις χρειάζεται.. Οι Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες είναι 

διαθέσιµες στον Ιστό χρησιµοποιούν τα γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

Το ΗΤΤΡ είναι το de facto πρότυπο για Υπηρεσίες Ιστού που είναι 

προσβάσιµες µέσω Ιστού. Άλλα πρωτόκολλα όπως το SΜΤΡ, το FTΡ,  το 

Μessage Queuing (MQ), το Remote Method Invocation (RMI) µπορούν 

επίσης να χρησιµοποιηθούν. Όσον αφορά τα εσωτερικά δίκτυα αυτά 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν υποδοµές όπως το MQSeries CORBA κτλ.  

Το τι είδους τεχνολογία δικτύου θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από θέµατα 

που αφορούν την ασφάλεια, τη διαθεσιµότητα, την απόδοση και την 

αξιοπιστία. Γενικότερα η επιλογή καθορίζεται από τις απαιτήσεις κάθε 

περίπτωσης. Τονίζουµε ότι σε µια επιχείρηση µε πολλά και διαφορετικά 

δίκτυα το ΗΤΤΡ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να ενώσει όλα τα 

υπόλοιπα. Εξάλλου, ένα από τα πλεονεκτήµατα των Υπηρεσιών Ιστού είναι 

ότι παρέχουν ένα ενοποιηµένο προγραµµατιστικό µοντέλο για την ανάπτυξη 

και την χρήση των ιδιωτικών και δηµοσίων Υπηρεσιών. Συνεπώς η επιλογή 

για το είδος της τεχνολογίας δικτύου είναι διάφανη σε αυτόν που αναπτύσσει 

την Υπηρεσία. 

  

3.3 Ανταλλαγή Μηνυµάτων  

H ανταλλαγή µηνυµάτων γίνεται µε  τη χρήση του SΟΑΡ. Το SΟΑΡ είναι ένας 

απλός µηχανισµός βασιζόµενος στην ΧΜL για ανταλλαγή µηνυµάτων. Το 

SΟΑΡ αποτελείται από δύο µέρη: την επικεφαλίδα, και το κυρίως µέρος στο 

οποίο περιλαµβάνεται το µήνυµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό 

µε πρωτόκολλα δικτύων όπως τα ΗΤΤΡ, SΜΤΡ, FTΡ, RMI πάνω από IIOP ή 

ΜQ.   

Οι βασικές απαιτήσεις για ένα κόµβο δικτύου για να παίξει το ρόλο του 

Αιτούντα ή του Παροχέα είναι να µπορεί να κατασκευάζει ή /και να αναλύει 

λεξικά ένα µήνυµα SΟΑΡ. Συνήθως ένας εξυπηρέτης SΟΑΡ, ο οποίος 
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εκτελείται σε ένα εξυπηρέτη εφαρµογών Ιστού είναι αυτός ο οποίος εκτελεί τις 

παραπάνω λειτουργίες. Εναλλακτικός τρόπος για την επίτευξη του ίδιου 

αποτελέσµατος είναι η χρήση βιβλιοθηκών οι οποίες παρέχουν τις 

λειτουργίες αυτές µέσω ενώ ΑΡΙ. Η επικοινωνία µε SΟΑΡ µηνύµατα γίνεται 

ώς εξής:  

1. Η εφαρµογή η οποία θέλει να καλέσει µια Υπηρεσία Ιστού 

δηµιουργεί ένα SΟΑΡ µήνυµα το οποίο στο σώµα του µπορεί 

να υπάρχει ένα SΟΑΡ RPC αίτηµα ή ένα έγγραφο 

(marshalling). Η εφαρµογή παρουσιάζει το µήνυµα αυτό µαζί µε 

τη διεύθυνση δικτύου του Παροχέα της Υπηρεσίας στο 

µηχανισµό SΟΑΡ. Ο µηχανισµός (client runtime)  αυτός 

αλληλεπιδρά µε το πρωτόκολλο δικτύου για να στείλει το 

µήνυµα (serialization).  

2. Η υποδοµή δικτύου παραδίδει το µήνυµα στον Παροχέα της 

Υπηρεσίας. Ο Εξυπηρέτης SΟΑΡ δροµολογεί το µήνυµα στην 

Υπηρεσία Ιστού του Παροχέα. Το SΟΑΡ runtime είναι 

υπεύθυνο για να µετατρέψει το ΧΜL µήνυµα σε συγκεκριµένα 

αντικείµενα ανάλογα µε την εφαρµογή.  

3. Η Υπηρεσία Ιστού είναι υπεύθυνη για να επεξεργαστεί το 

αίτηµα και να απαντήσει. Η απάντηση είναι και αυτή ένα SΟΑΡ 

µήνυµα. Ακολουθεί την αντίστροφη πορεία µε αυτή που 

ακολούθησε το αίτηµα. Παραδίδεται στο SΟΑΡ runtime µαζί µε 

την διεύθυνση δικτύου αυτού που κάλεσε την Υπηρεσία. Στην 

περίπτωση που έχουµε αίτηµα - απάντηση πάνω από ΗΤΤΡ, 

το πρωτόκολλο δικτύου είναι αυτό το οποίο θα υλοποιήσει.  

4. Το µήνυµα της απάντησης παραλαµβάνεται από την υποδοµή 

του δικτύου του κόµβου που κάλεσε την Υπηρεσία. Το µήνυµα 

δροµολογείται µέσω της υποδοµής SΟΑΡ (Deserialization). Σε 

περίπτωση που απαιτείται, το µήνυµα µετατρέπεται από την 
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ΧΜL µορφή του στα αντίστοιχα αντικείµενα της γλώσσας της 

εφαρµογής (unmarshalling). 

 

3.4 Περιγραφές 

Η περιγραφή τη Υπηρεσίας Ιστού είναι ίσως το πιο σηµαντικό στοιχείο στο 

µοντέλο των Υπηρεσιών Ιστού. Χρησιµοποιείται από τον Παροχέα της 

Υπηρεσίας για να ενηµερώσει το Ευρετήριο Με βάση αυτή γίνεται η κλήση 

από τον Αιτούντα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται χαλαρή συνδεσµικότητα 

µεταξύ των Υπηρεσιών και ελαχιστοποιούνται κατά πολύ τα στοιχεία τα 

οποία θα πρέπει να είναι κατανοητά από όλους. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 

κανείς από τους δυο δεν χρειάζεται να ξέρει τι είδους πλατφόρµα έχει ο 

άλλος. 

 Το WSDL χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια Υπηρεσία Ιστού. Πρόκειται 

για ένα ΧΜL έγγραφο το οποίο περιγράφει τις Υπηρεσίες Ιστού ως ένα 

σύνολο από τερµατικά σηµεία (end points) τα οποία χειρίζονται µηνύµατα 

που περιέχουν είτε µηνύµατα προσανατολισµένα σε έγγραφα (document 

oriented) είτε σε διαδικασίες (procedure oriented) . Οι λειτουργίες και τα 

µηνύµατα περιγράφονται µε γενικό τρόπο. καθορίζεται το πρωτόκολλο 

δικτύου και η µορφοποίηση των µηνυµάτων.  

Οι περιγραφές Υπηρεσιών Ιστού µπορούν να αντιστοιχηθούν σε 

οποιοδήποτε γλώσσα υλοποίησης, πλατφόρµα, µοντέλο αντικειµένου  ή 

σύστηµα µηνύµατος. Απλές επεκτάσεις στην υπάρχουσα υποδοµή Ιστού 

µπορούν να οδηγήσουν στην υλοποίηση Υπηρεσιών Ιστού για την 

αλληλεπίδραση µέσω των φυλλοµετρητών ή άµεσα µέσα από µια εφαρµογή. 

Η εφαρµογή θα µπορούσε να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας την CΟΜ, GMS, 

CORBA, COBOL ή οποιοδήποτε άλλη λύση ολοκλήρωσης. Εφ’ όσον και ο 

αποστολέας και ο παραλήπτης συµφωνούν σχετικά µε το είδος της 

περιγραφής υπηρεσιών (π.χ. αρχείο WSDL),  οι εφαρµογές πίσω από τις 

υπηρεσίες Ιστού µπορούν να είναι οτιδήποτε.  
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3.5 ∆ιεργασίες 

Στο επίπεδο αυτό υπάρχουν οι διεργασίες της δηµοσίευσης, της εύρεσης και 

της σύνθεσης. Η δηµοσίευση της Περιγραφής της Υπηρεσίας προϋποθέτει τη 

δηµιουργία  

πρώτα της Περιγραφής. Η περιγραφή της Υπηρεσίας η οποία συνήθως είναι 

ένα WSDL έγγραφο µπορεί να δηµιουργηθεί είτε από τον δηµιουργό της 

εφαρµογής είτε µε αυτόµατο τρόπο από αντίστοιχα προγράµµατα και µε 

βάση πάντα τον πηγαίο κώδικα. Για τη δηµοσίευσή της µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ένας FTP  ιστότοπος και 

γενικότερα οποιοσδήποτε τρόπος µπορεί να καταστήσει γνωστή την 

Περιγραφή µε άµεσο τρόπο. Προφανώς µια τέτοιου είδους δηµοσίευση είναι 

στατική και δεν ενδείκνυται για εµπορικές εφαρµογές. Εναλλακτικά ένας πιο 

δυναµικός τρόπος για την επίτευξη του ίδιου στόχου είναι η χρησιµοποίηση 

του DISCO και του ADS  τα οποία αµφότερα χρησιµοποιούν ένα HTTP GET 

για να αποκτήσουν την ζητούµενη περιγραφή από ένα δεδοµένο URL. Ένας 

πιο εξελιγµένος µηχανισµός, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος χρησιµοποιείται 

κατά κόρον είναι το Ευρετήριο (UDDI). 

 Υπάρχουν διάφορα είδη Μητρώων. Αρχικά µπορούν να χωριστούν σε 

ιδιωτικά και δηµόσια. Τα ιδιωτικά ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες επιθυµούν 

να δηµοσιεύουν Περιγραφές τις οποίες µπορεί να αναζητήσει και κατά 

επέκταση να χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε έχει άδεια να συνδεθεί στο 

Ευρετήριο. Αντιθέτως στα δηµόσια έχουν όλοι άδεια να δηµοσιεύσουν, να 

αναζητήσουν και να χρησιµοποιήσουν κάποια περιγραφή. Πιο αναλυτικά 

υπάρχουν τα ακόλουθα είδη:  

• Εσωτερικό Ευρετήριο Επιχείρησης: Οι Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες 

προορίζονται για χρήση εντός της εταιρείας µπορούν να 

δηµοσιευθούν σε ένα Ευρετήριο της εταιρείας. Το δικαίωµα 

πρόσβασης σε αυτό το Ευρετήριο µπορεί να περιορίζεται στις 

εφαρµογές ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων της εταιρίας. Ένα τέτοιο 
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Ευρετήριο συνήθως βρίσκεται πίσω από ένα «τείχος προστασίας» 

(firewall) 

• Πύλη Ευρετηρίου (Portal UDDI): Μια Πύλη Ευρετηρίου 

χρησιµοποιείται στην περίπτωση που µια εταιρεία θέλει να 

δηµοσιεύσει Υπηρεσίε; Ιστού για χρήση από τους εξωτερικού της 

συνεργάτες. Ένα τέτοιο Ευρετήριο περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις 

Περιγραφές των Υπηρεσιών που επιτρέπει να είναι προσβάσιµες από 

τους εξωτερικούς συνεργάτες. Η πολιτική αυτή δίνει τη δυνατότητα 

στις εταιρείες να διατηρούν τον έλεγχο του Ευρετηρίου.  

• Ευρετήριο Καταλόγου Συνεργατών: Υπηρεσίες Ιστού µπορούν να 

δηµοσιευθούν κατά αντιστοιχία µε το παραπάνω και από τους 

εξωτερικούς συνεργάτες µιας εταιρείας για χρήση από την ίδια την 

εταιρεία. Το ιδιωτικό αυτό Ευρετήριο περιέχει Υπηρεσίες Ιστού οι 

οποίες είναι εγκεκριµένες και ελεγµένες. 

• Ευρετήριο Ηλεκτρονικής Αγοράς (Marketplace): Το Ευρετήριο 

Ηλεκτρονικής Αγοράς χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν πολλοί 

Παροχείς ίδιου είδους Υπηρεσιών Ιστού. Συνήθως τα Μητρώα αυτού 

του είδους ελέγχονται από κάποιον οργανισµό ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τα πρότυπα. Οι Υπηρεσίες οι οποίες είναι 

δηµοσιευµένες σε αυτά τα Μητρώα απαιτούνται να υποστηρίζουν 

συγκεκριµένα πρότυπα. 

• ∆ηµόσια Μητρώα: ∆ηµόσια Μητρώα είναι Μητρώα στα οποία 

αποθηκεύονται περιγραφές Υπηρεσιών από διάφορες κατηγορίες. Σε 

αντίθεση µε τα ιδιωτικά, η χρήση των οποίων περιορίζεται σε 

συγκεκριµένο είδος και αριθµό εφαρµογών, τα δηµόσια είναι ανοικτά. 

Οποιοσδήποτε µπορεί, εφόσον του διατεθούν οι κατάλληλοι κωδικοί, 

να δηµοσιεύσει την περιγραφή της Υπηρεσίας του και αντίστοιχα όλοι 

µπορούν να αναζητήσουν κάποιο είδος περιγραφής. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε το Ευρετήριο της ΙΒΜ, της SΑΡ και της Microsoft 
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Από τις υπόλοιπες διεργασίες αυτού του επιπέδου αυτή η οποία έµεινε να 

εξετάσουµε είναι η σύνθεση. Οι Υπηρεσίες Ιστού µπορούν να συνδυαστούν 

είτε στατικά είτε δυναµικά. Βασική επιδίωξη της ενέργειας αυτής είναι η 

δηµιουργία νέων Υπηρεσιών Ιστού προστιθέµενης αξίας (value added) από 

άλλες ήδη υπάρχουσες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συνδυαστούν ή 

να ενορχηστρωθούν oι Υπηρεσίες Ιστού.  

 

3.6 Βασικές Τεχνολογίες 

 Παρατηρώντας κανείς τη Στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού διαπιστώνει ότι 

υπάρχουν γραµµές που διαχωρίζουν τις στοίβες καταλήγοντας σε κάθετες 

στήλες. Τα τµήµατα αυτά εκφράζουν τις Βασικές Τεχνολογίες, οι οποίες 

αναφέρθηκαν και σε προηγούµενη παράγραφο, που χρησιµοποιούνται από 

τις Υπηρεσίες Ιστού. Αποτελούν τη λύδια λίθο των µηχανισµών που 

χρησιµοποιούνται στις στοίβες αυτές. Η XML προσφέρει ένα πρότυπο 

µορφοποίησης δεδοµένων το οποίο είναι ευέλικτο και επεκτάσιµο. Λόγω των 

χαρακτηριστικών αυτών η ΧΜL έχει καταστήσει σαφώς πιο εύκολη την 

ανάπτυξη (deploy) των αναγκαίων, για τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών 

Ιστού, τεχνολογιών. Βασικές έννοιες της ΧΜL που µας ενδιαφέρουν στην 

προκειµένη περίπτωση είναι το βασικό (core) συντακτικό, οι έννοιες του ΧΜL 

infoset , το ΧΜL Schema και το ΧΜL Namespaces.  

 

3.7 Ασφάλεια  
 

Για να µπορούµε να µιλάµε για Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες υποστηρίζουν 

πλήρως το Ε - Επιχειρείν θα πρέπει να διασφαλίσουµε ένα ελάχιστο επίπεδο 

ασφάλειας, αξιόπιστης ανταλλαγής µηνυµάτων, ποιότητας υπηρεσίας και 

διοίκησης κάθε ενός από τα επίπεδα. Μέχρι στιγµής το Secure Socket Layer 

(SSL) και το Internet Protocol Security (IPSec) προσφέρουν ασφάλεια στο 

επίπεδο µεταφοράς (Transport layer). Οι απειλές στις Υπηρεσίες Ιστού 
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περιλαµβάνουν τις απειλές στο σύστηµα οικοδεσποτών (Host) , την 

εφαρµογή και ολόκληρη την υποδοµή δικτύων. Προβλήµατα που αφορούν 

την πιστοποίηση, τον έλεγχο πρόσβασης µε βάση το ρόλο κάποιου, 

κατανεµηµένη πολιτική ασφάλειας είναι µερικά από τα προβλήµατα που θα 

πρέπει να λυθούν. Αυτή τη στιγµή όµως, δεν υπάρχει καµία ευρέως 

υιοθετηµένη προδιαγραφή για την ασφάλεια Υπηρεσιών Ιστού. Κατά 

συνέπεια οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξή  τους µπορούν είτε να ενισχύσουν 

τις υπηρεσίες που δεν χρησιµοποιούν τις υπάρχουσες λύσεις, είτε να 

αναπτύξουν ειδικές λύσεις. 

 Οι Υπηρεσίες Ιστού µπορεί να απαιτείται να έχουν µηχανισµού; ασφάλειας 

point – to – point  ή end – to – end,  ανάλογα µε το βαθµό απειλής ή 

κινδύνου. Αξίζει να τονίσουµε πάντως ότι η επιλογή του είδους της ασφάλειας 

καθορίζεται από τον αξιολογηµένο κίνδυνο και το κόστος των αντιµέτρων. 

 Ενδεικτικές απειλές οι οποίες αφορούν τα αποστελλόµενα µηνύµατα SΟΑΡ 

µέσω δικτύου είναι η τροποποίηση, το Man in the middle,  η άρνηση 

Υπηρεσίας και οι επιθέσεις επανάληψης. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις 

γύρω από την ασφάλεια. Τελικός στόχος είναι η δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος στο οποίο τα µηνύµατα και οι επιχειρηµατικές διεργασίες 

µπορούν να εκτελεστούν µε ένα end – to - end τρόπο. Οι απαιτήσεις για την 

επίτευξη αυτού είναι: 

• Ύπαρξη µηχανισµών επικύρωσης 

• ∆υνατότητα έγκρισης 

• ∆ιασφάλιση ακεραιότητας δεδοµένων και εµπιστευτικότητα  

• Ακεραιότητα στις συναλλαγές και τις επικοινωνίες  

• End – to – end ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα µηνυµάτων  

• Ενίσχυση των πολιτικών ασφάλειας σε κατανεµηµένη αρχιτεκτονική 
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Οι οργανισµοί οι οποίοι παρέχουν Υπηρεσίες Ιστού πρέπει να υλοποιούν τις 

παρακάτω δυνατότητες:  

• Ταυτότητες για όλες Τις περιοχές (Domains) . Τόσο ο Παροχέας της 

Υπηρεσίας όσο και ο Αιτών χρησιµοποιούν διάφορα συστήµατα 

επαλήθευσης τα οποία είναι από διάφορες περιοχές. Θα πρέπει να 

υπάρχει µια αντιστοίχηση από τον ένα µηχανισµό στον άλλο.  

• Κατανεµηµένες πολιτικές. 

• Πολιτικές εµπιστοσύνης (trust). Πρόκειται για κατανεµηµένε; πολιτικές 

που εφαρµόζονται και στις δυο πλευρές σε µια αλληλεπίδραση. 

• Ασφαλής µηχανισµός αναζήτησης. Ο µηχανισµός θα πρέπει να 

εφαρµόζει πολιτικές ανάλογα µε το είδος της δηµοσίευσης και της 

αναζήτησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η χρήση ενός ιδιωτικού 

Ευρετηρίου σε µια εταιρεία για την εύρεση Υπηρεσιών από τα διάφορα 

τµήµατά της. Οι εργαζόµενοι στο τµήµα προµηθειών θα πρέπει να 

µπορούν να χρησιµοποιούν µόνο τις Υπηρεσίες που προορίζονται για 

αυτούς. Συνεπώς δεν Θα έπρεπε να επιτρέπεται η αναζήτηση 

υπηρεσιών που αφορούν το τµήµα ανθρωπίνων πόρων. 

• Εµπιστοσύνη και Αναζήτηση. Ας υποθέσουµε ότι µια εφαρµογή 

αναζητά µια Υπηρεσία Ιστού και έστω ότι όντως βρίσκει µια από έναν 

Παροχέα ο οποίος όµως δεν είναι γνωστός και άρα ίσως είναι 

αναξιόπιστος. Αν η αναζήτηση γινόταν από έναν χρήστη τότε θα 

µπορούσε µε υποκειµενικά κριτήρια να επιλέξει την αποδοχή χρήσης 

της Υπηρεσίας ή όχι. Η περίπτωση όµως που έχει ενδιαφέρον είναι 

όταν η αναζήτηση γίνεται αυτόµατα. Σε αυτό το ενδεχόµενο θα πρέπει 

η εφαρµογή που κάνει την αναζήτηση ή να ενηµερώσει το χρήστη για 

το γεγονός ότι ο Παροχέας της Υπηρεσίας δεν είναι γνωστός ή να 

αναζητήσει ένα Ευρετήριο το οποίο όµως είναι έµπιστο για 

πληροφορίες σχετικά µε τον Παροχέα.  

 33



• Ασφαλή ανταλλαγή µηνυµάτων. Η ασφαλής ανταλλαγή µηνυµάτων 

απαιτεί εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα δεδοµένων.  

 

3.8 ∆ιαχείριση Υπηρεσιών Ιστού  

∆ιαχείριση Υπηρεσιών Ιστού είναι η διαχείριση Υπηρεσιών 

παρακολουθώντας. ελέγχοντας. και υποβάλλοντας εκθέσεις, για τις 

Υπηρεσίες και τη χρήση αυτών. Ελέγχεται η διαθεσιµότητα, η απόδοση (πχ. 

ποσοστά λανθάνουσας κατάστασης και αποτυχίας πρόσβασης) και επίσης τη 

δυνατότητα πρόσβασης.  

Μια Υπηρεσία Ιστού µπορεί να γίνει αντικείµενο ∆ιαχείρισης εφόσον εκθέτει 

ένα σύνολο από διοικητικές λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές µοντελοποιούν 

ένα πλήθος πληροφοριών που αφορούν τις ίδιες της Υπηρεσίες και τη χρήση 

αυτών.  

Ακριβώς όπως για µια Υπηρεσία Ιστού πρέπει να υπάρχει κοινή 

σηµασιολογία µεταξύ του Αιτούντος και του Παροχέα αντίστοιχα θα πρέπει 

να υπάρχει µια κοινή σηµασιολογία όσον αφορά τις διοικητικές λειτουργίες 
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4 Σύνθεση Υπηρεσιών  

Στην παράγραφο αυτή εξετάζουµε τις δυο τάσεις που επικρατούν στον χώρο 

της σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού και περιγράφουµε την ταξινόµηση των 

σύνθετων Υπηρεσιών έχοντας ως γνώµονα τις συνθήκες µε τις οποίες 

γίνεται. Από τη µια έχουµε τους υποστηρικτές για την ανάπτυξη µιας σειράς 

από ΧΜL πρότυπα τα οποία καθορίζουν τις προδιαγραφές, την ροή της 

σύνθεση; και την εκτέλεσή τους. Η προσέγγιση αυτή είναι κατά βάση 

συντακτική. Από την άλλη έχουµε την αξιοποίηση του Σηµασιολογικού Ιστού 

σε συνδυασµό µε κανόνες λογικής. 

  

4.1 Ορισµός Σύνθεσης 

 Ας εξετάσουµε. όµως. πρώτα τι εννοούµε Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού.  

Υπάρχουν διαφορετικοί ορισµοί αναλόγως την οπτική γωνία παρατήρησης. 

Από την οπτική γωνία της φάσης σχεδίασης, Σύνθεση Υπηρεσιών είναι ένα 

σύνολο από Κανόνες και αρχές οι οποίοι περιγράφουν την διαδικασία της 

αλληλεπίδρασης (intercommunication) µεταξύ αυτών. Οι περισσότεροι από 

αυτούς τους κανόνες καθορίζονται στο WSDL. Για κάποιους άλλους που 

αφορούν για παράδειγµα συναλλαγές, ασφάλεια ή συντονισµό απαιτούνται 

να γίνουν κάποιες επεκτάσεις στο WSDL. Εξετάζοντας το θέµα από την 

οπτική γωνία της εκτέλεσης µιας Υπηρεσίας Ιστού, Σύνθεση θεωρείται η 

διαδικασία εύρεσης και δέσµευσης (Bind) κατάλληλων Υπηρεσιών µε βάση 

την προηγούµενη διαδικασία, η οποία µπορεί να έχει λάβει χώρα και να είναι 

έτοιµα τα αποτελέσµατα ή να γίνεται εκείνη τη στιγµή. Το τι από τα δυο ισχύει 

χαρακτηρίζει την Σύνθεση ως στατική ή δυναµική αντίστοιχα [6]. Πιο 

αναλυτικά στατική χαρακτηρίζεται η Σύνθεση η οποία γίνεται κατά τη φάση 

της σχεδίασης και η οποία δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Από 

την άλλη δυναµική είναι αυτή η Υπηρεσία η οποία συντίθεται κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης. Σύνθεση είναι η διαδικασία δηµιουργίας σύνθετης 

Υπηρεσίας[7], όπου σύνθετη Υπηρεσία ονοµάζεται εκείνη η οποία είναι 

υλοποιηµένη συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα άλλων Υπηρεσιών.  
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4.2 ∆ιαστάσεις Ενός Μοντέλου Σύνθεσης Υπηρεσιών  
Υπάρχουν έξι διαστάσεις για τον προσδιορισµό ενός µοντέλου σύνθεσης 

Υπηρεσιών:  

• Μοντέλο τµήµατος: Καθορίζει τις βασικές υποθέσεις για τα στοιχεία τα 

οποία θα συντεθούν. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι προς; σύνθεση 

Υπηρεσίες περιγράφονται όλες για παράδειγµα από περιγραφές 

WSDL και ότι καλούνται µέσω SΟΑΡ. Άλλη υπόθεση µπορεί να είναι 

ότι απλά ανταλλάσσουν µηνύµατα ΧΜL. Όσο πιο συγκεκριµένες είναι 

αυτές oι υποθέσεις τόσο πιο απλή είναι η σύνθεση καθώς 

ελαχιστοποιείται η ετερογένεια. Αντιθέτως όσο πιο γενικές είναι οι 

υποθέσεις τόσο πιο γενικό είναι το µοντέλο, αλλά από την άλλη είναι 

πιο δύσκολη η σύνθεση.  

• Μοντέλο σύνθεσης: Καθορίζει µηχανισµούς και γλώσσες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την σειρά µε την οποία uα 

κληθούν οι Υπηρεσίες. 

• Μοντέλο δεδοµένων και πρόσβαση σε αυτό: Προσδιορίζει πως 

καθορίζονται τα δεδοµένα και πως γίνεται η πρόσβαση σε αυτά. 

Υπάρχουν τα δεδοµένα εφαρµογής και τα δεδοµένα ελέγχου ροής. Για 

τα πρώτα η χρήση τους µπορεί να γίνει θεωρώντας τα ως µαύρα 

κουτιά και χρησιµοποιώντας δείκτες είτε καθορίζοντας τους τύπους 

τους στο σχήµα σύνθεσης. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται µε τη χρήση 

µαυροπίνακα (Blackboard) ή καθορίζοντας τη ροή τους ως µέρος της 

σύνθεσης.  

• Μοντέλο επιλογής Υπηρεσίας: Υπάρχουν τέσσερα είδη επιλογής 

Υπηρεσίας. Στατικής σύνδεσης, δυναµικής σύνδεσης µε αναφορά, 

δυναµικής σύνδεσης µε επιλογή και δυναµικής επιλογής συνάρτησης 

Υπηρεσίας. Στην πρώτη περίπτωση η επιλογή της Υπηρεσίας προς 

σύνθεση καθορίζεται στατικά, στην δεύτερη εξαρτάται από τις τιµές 
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µεταβλητών ροής ή εφαρµογής, στην Τρίτη η επιλογή γίνεται αφού 

πρώτα γίνει αναζήτηση σε ένα UDDI και η τελευταία αφορά τον 

καθορισµό συγκεκριµένης συνάρτησης της Υπηρεσίας. 

•  Συναλλαγές (Transactions): Οι συναλλαγές συνήθως υποστηρίζονται 

µε βάση το µοντέλο saga[8]. 

•  Χειρισµός λαθών: Ο χειρισµός των λαθών γίνεται µε τη βοήθεια 

τεχνικών ροής, µε προσεγγίσεις try -catch ή βασισµένες σε κανόνες. 

 

4.3 Τεχνικές Σύνθεσης 

Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές σύνθεσης οι οποίες είναι στην ουσία 

παραλλαγές των διαγραµµάτων ροών (activity diagrams), των 

σχεδιαγραµµάτων καταστάσεων (state charts), των Petri - Nets . της 

άλγεβρας π – calculus, των ιεραρχιών δραστηριοτήτων (activity hierarchies) 

και τέλος τεχνικές βασισµένες σε κανόνες (rule - based).  Πέραν από αυτά 

υπάρχουν και σι γλώσσες Σύνθεσης Υπηρεσιών, όπως Web Services for 

Business Process Design (ΧLANG), Web Service Flow Language (WSFL), 

Business Process Execution Language (BPEL) και η επέκτασή της για 

Υπηρεσίες Ιστού Business Process Execution Language For Web Services 

(ΒΡΕL4WS), Web Service Choreography Interface [9] (WSCI) και η 

Businness Process Modeling Language (BPML). Είναι σχεδιασµένες για να 

ενώνουν τις Υπηρεσίες Ιστού κατά τρόπο που βασίζεται στις διαδικασίες. 

Είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρµα και βασισµένες στα θεµελιώδη 

πρότυπα των Υπηρεσιών Ιστού. το SΟΑΡ, το WSDL και το UDDI. 

Υπογραµµίζεται ότι η προσέγγιση αυτή είναι από τη µεριά των συναρτήσεων, 

των δεδοµένων και της ροής ελέγχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

(Runtime). Συνεπώς η αναγκαία πληροφορία που χρειάζεται να έχουν σι 

γλώσσες αυτές είναι σι είσοδοι, οι έξοδοι και οι χειριστές σφαλµάτων 

(Exception Handlers). Τα σχήµατα καθορίζουν τη µορφή και το είδος (format) 

των δεδοµένων και καθορίζουν τις σχέσεις µεταξύ αυτών. Ευελιξία στην 
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προσαρµογή της ροής εκτέλεσης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, είναι 

περιορισµένη µόνο στα εναλλακτικά µονοπάτια των δοµών διακλαδώσεων.  

Κάθε µιας από τις προαναφερόµενες γλώσσες έχει συγκεκριµένες 

δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά τα οποία ελέγχονται για το αν 

υποστηρίζονται ή όχι είναι: 

• Βασικές δοµές ελέγχου όπως ακολουθία, παράλληλη διάσπαση, 

συγχρονισµός, αποκλειστική επιλογή, απλή συνένωση. 

• Προχωρηµένη διακλάδωση και δοµές συγχρονισµού όπως πολλαπλή 

επιλογή, συγχρονισµένη συνένωση κ.α. 

• ∆οµικά στοιχεία όπως ενδεχόµενο τερµατισµό 

•  ∆οµές που αφορούν πολλαπλά στιγµιότυπα  

• ∆οµές βασιζόµενες σε καταστάσεις 

• ∆οµές ακύρωσης 

Από τις παραπάνω γλώσσες θα σταθούµε στην ΒΡΕL, τη βάση για την 

αντίστοιχη για τις Υπηρεσίες την ΒΡΕL4WS  και την WSCI. Η πρώτη 

αναφέρεται στην ενορχήστρωση (orchestration) Υπηρεσιών ενώ η δεύτερη 

στην χορογραφία (choreography). Με τον όρο ενορχήστρωση εννοούµε µια 

διαδικασία η οποία µπορεί να αλληλεπιδράσει τόσο µε εσωτερικές όσο και µε 

εξωτερικές Υπηρεσίες. Περιγράφει πώς αλληλεπιδρούν οι Υπηρεσίες Ιστού 

στο επίπεδο των µηνυµάτων συµπεριλαµβανοµένου τόσο την λογική όσο και 

την σειρά µε την οποία γίνεται η εκτέλεση των διάφορων σταδίων της 

αλληλεπίδρασης. Η χορογραφία είναι πιο συνεργατική. Κάθε συµµέτοχος 

περιγράφει το ρόλο τον οποίο παίζει στην αλληλεπίδραση. Η χορογραφία 

παρακολουθεί την ακολουθία των µηνυµάτων τα οποία µπορεί να αφορούν 

πολλούς συµµέτοχους και πολλές πηγές. Η διαφορά µεταξύ της 

ενορχήστρωσης και της χορογραφίας είναι ότι η πρώτη περιγράφει τη ροή 
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µιας διεργασίας µεταξύ Υπηρεσιών. η οποία όµως ελέγχεται από ένα 

συµµέτοχο.  

Η WSCI καθορίζει µια επέκταση στο WSDL για τη συνεργασία των 

Υπηρεσιών Ιστού. Βασικό στοιχείο της είναι ότι περιγράφει µόνο την αισθητή 

συµπεριφορά µεταξύ των Υπηρεσιών. ∆εν καθορίζει τον ορισµό µιας 

εκτελέσιµης επιχειρησιακής διεργασίας. Μια διεπαφή WSCI περιγράφει τη 

συµµετοχή µόνο ενός συνέταιρου. ∆εν υπάρχει µια κεντρική διεργασία η 

οποία ελέγχει την αλληλεπίδραση.  

Το πρότυπο της ΒΡΕL4WS είναι η εξέλιξη δυο γλωσσών για την περιγραφή 

ροών εργασιών της ΧLANG και της WSFL. Υποστηρίζεται ενεργά από τις 

εταιρείες Microsoft, ΙΒΜ,  SΑΡ, Siebel Systems και  ΒΕΑ Η γλώσσα αυτή 

παρέχει µια ΧΜL. γραµµατική η οποία περιγράφει τη λογική που απαιτείται 

για τον συντονισµό των Υπηρεσιών Ιστού που συµµετέχουν σε µια ροή 

διεργασίας η οποία τοποθετείται πάνω από το WSDL µε την ΒΡΕL4WS να 

καθορίζει πώς οι λειτουργίες του WSDL µπορούν να εκτελεστούν σε σειρά. Η 

ΒΡΕL4WS [10] υποστηρίζει τόσο αφηρηµένες (Abstract) διεργασίες όσο και 

εκτελέσιµες επιχειρηµατικές διεργασίες. Στην ουσία είναι µια γλώσσα για την 

περιγραφή της ροής εργασίας (workflow). Χρησιµοποιεί διαδικασίες 

(processes) για να περιγράψει τη ροή σύνθεσης των απλών Υπηρεσιών. 

 Η προδιαγραφή της ΒΡΕL4WS περιλαµβάνει βασικές ενέργειες για την 

επικοινωνία Υπηρεσιών Ιστού. Το τυπικό σενάριο είναι ότι λαµβάνεται κάποιο 

µήνυµα από µια εκτελέσιµη διεργασία. Η διεργασία κατόπιν µπορεί να 

καλέσει άλλες Υπηρεσίες για να συλλέξει τα υπόλοιπα δεδοµένα που 

χρειάζεται και κατόπιν απαντά σε αυτόν που της έστειλε το αρχικό µήνυµα.  

Πιο συγκεκριµένα στο µοντέλο τµήµατος καθορίζεται ως βασικό τµήµα 

σύνθεσης η δραστηριότητα (activity) η οποία µπορεί να είναι βασική ή 

δοµηµένη. Οι δοµηµένες αποτελούνται από απλές. Μια απλή δραστηριότητα 

στην ουσία εκφράζει την κλήση µιας συνάρτησης µιας Υπηρεσίας. Υπάρχουν 

δραστηριότητες οι οποίες εκφράζουν κλήση (invoke), λήψη (receive) και 

απάντηση (reply). Το µοντέλο σύνθεσης της ΒΡΕL4WS είναι στην ουσία ένα: 
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συνδυασµός διαγραµµάτων δραστηριοτήτων (activity diagrams) και 

ιεραρχιών δραστηριοτήτων (activity hierarchy). Οι βασικές δραστηριότητες 

που µπορούν να καθοριστούν είναι sequence, switch, pick,  while, flow. Οι 

τύποι δεδοµένων που υποστηρίζονται αναφορικά µε τα δεδοµένα της 

εφαρµογής είναι οι τύποι δεδοµένων που υποστηρίζονται και από το WSDL 

ενώ η πρόσβαση σε αυτά γίνεται µε βάση την τεχνική του «µαυροπίνακα». Η 

επιλογή των Υπηρεσιών γίνεται µε βάση τις έννοιες των partner link type , 

partner link και end point references τα οποία στην ουσία  

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των συσχετίσεων µεταξύ των ρόλων 

που έχει κάθε µια Υπηρεσία. που λαµβάνει µέρος στην σύνθεση.  

Τα δυνατά σηµεία της ΒΡΕL4WS είναι: 

•  Τοποθετείται στην κορυφή της Αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών Ιστού  

• Είναι επεκτάσιµη και ευέλικτη  

• Αξιόπιστη επεξεργασία µέσω µηχανής επεξεργασίας διαδικασιών 

•  Συσχέτιση µηνυµάτων και ενεργειών 

Τα αδύνατα της σηµεία είναι: 

• ∆εν υποστηρίζει εµφωλευµένες διαδικασίες 

• ∆εν υποστηρίζει, προς το παρόν δυνατότητες καθορισµού και 

εκτέλεσης µετασχηµατισµού σε δεδοµένα εισόδου ή εξόδου. 

  

4.4 Σηµασιολογικός Ιστός  

Η δεύτερη προσέγγιση που υπάρχει για τη σύνθεση των Υπηρεσιών είναι 

αυτή του Σηµασιολογικού Ιστού. Οι υποστηριχτές αυτής της κατεύθυνσης 

χρησιµοποιούν οντολογίες για να περιγράψουν τις απλές Υπηρεσίες,  τα 

δεδοµένα εισόδου και τα δεδοµένα εξόδου. Το ποια είδη Υπηρεσιών θα 

συντεθούν µπορεί να καθοριστεί επίσης από Οντολογίες. Η επιλογή, τώρα 
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συγκεκριµένων εξ αυτών Υπηρεσιών γίνεται µε τη βοήθεια κανόνων λογικής, 

σι οποίοι επεξεργάζονται από ένα πρόγραµµα κριτή (Reasoner) [11]. 

Βασικός εκφραστής της κατεύθυνσης αυτής είναι η DAML-S και τελευταία η 

WSMO. Αντίθετα µε τις γλώσσες περιγραφής ροών ελέγχου ο σχεδιασµός 

(planning), για την επιλογή των κατάλληλων Υπηρεσιών, εστιάζει στην 

περιγραφή της Υπηρεσίας ως ενέργειες σι οποίες είναι εφαρµόσιµες σε 

καταστάσεις. Η µετάβαση από κατάσταση σε κατάσταση βασίζεται στην 

ύπαρξη προ-συνθηκών για την εκτέλεση ενεργειών, οι οποίες οδηγούν σε 

νέες έγκυρες καταστάσεις. Άρα είναι απαραίτητη η αναπαράσταση 

καταστάσεων, ενεργειών, στόχων και προαιρετικά µια οντολογία για την 

περιγραφή πρότυπων όρων.  

Στην πραγµατικότητα καµιά από τις δυο προσεγγίσεις, τόσο αυτή του 

Επιχειρησιακού κόσµου όσο και αυτή του Σηµασιολογικού Ιστού δεν δίνει µια 

ουσιαστική και πλήρη λύση όσων αφορά τη Σύνθεση των Υπηρεσιών.  

Ειδικότερα η γνώση για το σχεδιασµό (Ρlanning) που έχουµε από τον τοµέα 

της Τεχνητής Νοηµοσύνης δεν µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα στην Σύνθεση 

Υπηρεσιών για τους ακόλουθους λόγους:  

• Η αποστολή και η λήψη µηνυµάτων µπορεί να αναπαρασταθεί µε ένα 

σχετικά απλό τρόπο. Οι δοµές ελέγχου, όµως σε συνδυασµό µε τις 

συνθήκες που θα πρέπει να εξεταστούν καθιστούν την όλη διαδικασία 

αρκετά σύνθετη. 

• Τα αντικείµενα τα οποία χρησιµοποιούνται από τις διάφορες ενέργειες 

είναι ως επί το πλείστον µηνύµατα  τα οποία έχουν µια πολύ σύνθετη 

δοµή. Η αναπαράσταση αυτών ταιριάζει περισσότερο στα αντικείµενα 

των Περιγραφικών Λογικών (Description Logic) παρά στο Σχεδιασµό 

(Planning). 

• Βασικό επίσης στοιχείο είναι ότι πολλά από τα αντικείµενα -  στοιχεία 

που χρειάζονται για να γίνει ο Σχεδιασµός δηµιουργούνται κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης των Υπηρεσιών και όχι στην αρχή, όπως 

συµβαίνει στον κλασσικό Σχεδιασµό.  
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5 Επισκόπηση του WSDL 

5.1 ∆οµή 

Το WSDL  είναι µια προδιαγραφή Υπηρεσίας[12]. Ένα έγγραφο XML το 

οποίο περιγράφει µια Υπηρεσία Ιστού και πιο συγκεκριµένα τη διεπαφή της 

Υπηρεσίας. Αποτελείται από δύο µέρη: το πρώτο µέρος είναι αφηρηµένο 

(abstract), ενώ το δεύτερο είναι συγκεκριµένο (Concrete)[7]. Στο πρώτο 

καθορίζονται οι τύποι δεδοµένων των παραµέτρων, τα µηνύµατα τα οποία 

στέλνονται και λαµβάνονται, οι συναρτήσει και οι τύποι πύλης (port types). 

Στο δεύτερο µέρος καθορίζεται η σύνδεση µε κάποιο πρωτόκολλο µεταφοράς 

δεδοµένων, οι υπηρεσίες και οι πύλες. 

 

 

 
 
 WSDL Specification 

 
 

types Abstract Part 

messages 

operations 

Port Types 

 
bindings Concrete Part 

Services and Ports 

∆οµή WSDL εγγράφου 

• Types: Καθορίζονται οι τύποι δεδοµένων χρησιµοποιώντας ένα 

σύστηµα τύπων, όπως είναι για παράδειγµα το XSD. 
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• Messages: Ορίζονται µε αφηρηµένο τρόπο ο τύπος µηνυµάτων τα 

οποία ανταλλάσσονται. 

• Operations: Περιγράφονται µε αφηρηµένο τρόπο οι ενέργειες που 

υποστηρίζονται από µια υπηρεσία. Υπάρχουν τέσσερα είδη 

λειτουργιών:  

1. Μιας κατεύθυνσης. Στις λειτουργίες αυτές το τερµατικό σηµείο 

Αίτησης – Απάντησης: Το τερµατικό σηµείο λαµβάνει µια αίτηση 

και στέλνει την αντίστοιχη απάντηση 

2. Ζήτησης – Απάντησης: Το τερµατικό στέλνει ένα µήνυµα και 

λαµβάνει την αντίστοιχη απάντηση. 

3. Ειδοποίησης: Το τερµατικό σηµείο σε αυτήν την περίπτωση 

απλά στέλνει ένα µήνυµα 

• Port Type: Ένα αφηρηµένο σύνολο λειτουργιών που υποστηρίζονται 

από ένα ή περισσότερα τερµατικά σηµεία. 

• Binding: Ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο και µια προδιαγραφή για τη 

µορφή των δεδοµένων για ένα συγκεκριµένο τύπο πύλης. 

• Port: Ένα τερµατικό σηµείο καθορίζεται ως συνδυασµός µιας 

σύνδεσης (binding) και ενός συγκεκριµένου τύπου πύλης. 

• Service: Μια συλλογή από σχετιζόµενα τερµατικά σηµεία. 

Πρόσφατες προσπάθειες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην 

δηµιουργία ενός προτύπου το οποίο θα ενώνει τις διάφορες περιγραφές 

Υπηρεσιών µε ένα ενιαίο τρόπο, ενώ συγχρόνως υπάρχουν δουλειές που 

εστιάζουν στις συναλλαγές αυτών  και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές 

γίνονται[13]. 
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6 Επισκόπηση του SOAP [14] 

 

6.1 Σχεδιαστικοί Στόχοι  
 

Στην ενότητα αυτή θα µελετήσουµε το SOAP, ένα πρωτόκολλο στο οποίο 

στηρίζεται η αλληλεπίδραση των Υπηρεσιών Ιστού. Το SOAP οργανώνει την 

πληροφορία κατά τρόπο δοµηµένο έτσι ώστε να µπορεί να µεταφερθεί και να 

γίνει κατανοητή µεταξύ των µηχανών. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιεί την 

XML. Πιο συγκεκριµένα καθορίζει: 

• Ένα πρότυπο επικοινωνίας µε βάση το οποίο η πληροφορία 

καταγράφεται σε ένα ΧΜL έγγραφο.  

• Ένα σύνολο από συµβάσεις για τη χρήση Του SΟΑΡ οι οποίες 

καθορίζουν πως γίνεται η αλληλεπίδραση µε το RPC. Καθορίζει πως 

ένας πελάτης µπορεί να στείλει ένα µήνυµα SΟΑΡ το οποίο θα 

ενεργοποιήσει µια αποµακρυσµένη κλήση καθώς και πώς η Υπηρεσία 

η οποία θα δεχθεί την κλήση θα απαντήσει στέλνοντας ένα αντίστοιχο 

µήνυµα SΟΑΡ. 

• Ένα σύνολο από κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθεί κάθε 

κόµβος ο οποίος λαµβάνει ένα µήνυµα SΟΑΡ 

• Μια περιγραφή σχετικά µε το πως θα πρέπει να µεταδίδεται ένα 

µήνυµα SΟΑΡ πάνω από το ΗTTP ή το SΜΤΡ. 

 Το SΟΑΡ είναι ένα πρωτόκολλο µιας-κατεύθυνσης (One way). ∆εν λαµβάνει 

υπόψη του την σηµασιολογία των µηνυµάτων τα οποία αποστέλλονται. 

Οποιοδήποτε πρότυπο επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένου και της αίτησης 

ή απάντησης, υλοποιείται από το σύστηµα που βρίσκεται από κάτω. Αυτό 

συµβαίνει διότι το SΟΑΡ σχεδιάστηκε για να προσφέρει χαλαρή 

συνδεσµικότητα µεταξύ των εφαρµογών οι οποίες αλληλεπιδρούν 

 44



ανταλλάσσοντας ασύγχρονα µηνύµατα µιας κατεύθυνσης. Οποιαδήποτε 

άλλη δυνατότητα επικοινωνίας, όπως για παράδειγµα ανταλλαγή µηνυµάτων 

διπλής κατεύθυνσης ή RPC κλήσεις θα πρέπει να γίνουν µε συνεργασία του 

SΟΑΡ µε το πρωτόκολλο το οποίο βρίσκεται από κάτω. Για να γίνει 

ενδεικτικά µια κλήση RPC µέσω SΟΑΡ στην οποία διοχετεύονται κάποιες 

παράµετροι εισόδου και επιστρέφεται ένα αποτέλεσµα εξόδου, θα πρέπει να 

κωδικοποιηθούν οι παράµετροι εισόδου και η κλήση RPC σε ένα µήνυµα 

SΟΑΡ. Οµοίως και η απάντηση θα πρέπει να κωδικοποιηθεί σε SΟΑΡ. Ένα 

σύγχρονο πρωτόκολλο µεταφοράς θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να 

µεταφερθούν τα δυο µηνύµατα. Συνήθως το πρωτόκολλο αυτό είναι το 

ΗΤΤΡ.  Το πρώτο µήνυµα το οποίο καλεί την Υπηρεσία αποστέλλεται µε το 

ΗΤΤΡ request ενώ η απάντηση µε το HTTP reply. Για τον καθορισµό του 

τύπου δεδοµένων των εγγράφων το SΟΑΡ χρησιµοποιεί το W3C ΧΜL 

Schema. 

 

6.2 ∆οµή και Περιεχόµενο Ενός  SOAP Μηνύµατος 

 

Το SΟΑΡ ανταλλάσσει πληροφορίες χρησιµοποιώντας µηνύµατα. Τα 

µηνύµατα αυτά χρησιµοποιούνται ως φάκελος µέσα στον οποίο µπορεί 

κανείς να περιλάβει οποιουδήποτε είδους πληροφορία θέλει να στείλει. Ο 

φάκελος αποτελείται από δυο µέρη: την επικεφαλίδα (Header) και το κυρίως 

µέρος (Body)[15]. Η ύπαρξη της επικεφαλίδας είναι προαιρετική, ενώ το 

κυρίως µέρος είναι υποχρεωτικό. Και τα δυο µέρη µπορούν να έχουν 

µικρότερες και επικεφαλίδες και κυρίως µέρη µέσα τους αντίστοιχα.  
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SOAP Envelope 

SOAP Header 

Header Block 

SOAP Body 

Body Block 

 

Σχηµατική αναπαράσταση µηνύµατος SΟΑΡ  

 

Το πρωτόκολλο SΟΑΡ υποθέτει ότι το µήνυµα αποστέλλεται από ένα κόµβο 

προς ένα άλλο και ότι ενδέχεται να µεσολαβούν στην διαδροµή αυτή κάποιοι 

κόµβοι οι οποίοι µπορεί να το επεξεργαστούν. Η πληροφορία την οποία θέλει 

να στείλει στον παραλήπτη του µηνύµατος ο αποστολέας την τοποθετεί στο 

κυρίως µέρος του µηνύµατος ενώ οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

τοποθετείται στην επικεφαλίδα του µηνύµατος. Η επικεφαλίδα γενικά 

περιλαµβάνει πληροφορία  η οποία επεξεργάζεται από τους ενδιάµεσους 

κόµβους, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η επικεφαλίδα είναι 

προαιρετική.  

Για την οργάνωση της επικεφαλίδας ή του κυρίως σώµατος δεν υπάρχει 

κάποιος άλλος κανόνας. Η δοµή τους καθορίζεται από δυο παράγοντες: 

πρώτον από τον χαρακτήρα αλληλεπίδρασης (Interaction style) και από τους 

κανόνες κωδικοποίησης (Encoding rules). Ο χαρακτήρας αλληλεπίδρασης 

µπορεί να είναι µε βάση τα έγγραφα (Document Style) ή µε βάση το RPC 

(RPC style). Στην πρώτη περίπτωση οι κόµβοι σι οποίοι αλληλεπιδρούν 

έχουν συµφωνήσει στην δοµή των εγγράφων τα οποία αποστέλλουν. Τα 

έγγραφα αυτά βρίσκονται µέσα στο φάκελο. Στην δεύτερη περίπτωση ο 
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φάκελος περιλαµβάνει το αίτηµα ή την απάντηση στο αίτηµα. Η διαφορά στις 

δυο αυτές περιπτώσεις έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο τα µηνύµατα αυτά 

κατασκευάζονται. Το κυρίως µέρος του µηνύµατος - αίτησης περιλαµβάνει 

την κλήση. Περιλαµβάνει το όνοµα της µεθόδου την οποία θα καλέσει και τις 

παραµέτρους εισόδου . Το κυρίως µέρος του µηνύµατος στην απάντηση 

περιλαµβάνει το αποτέλεσµα και τις παραµέτρους εξόδου. Και οι δυο 

εφαρµογές που αλληλεπιδρούν θα πρέπει να συµφωνήσουν για την 

υπογραφή της RPC µεθόδου. Η διαδικασία της µετάφρασης της υπογραφής 

της µεθόδου αυτής σε µηνύµατα SΟΑΡ είναι συνήθως κρυµµένη από το 

ενδιάµεσο λογισµικό. 

Ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει την κατασκευή του µηνύµατος είναι σι 

κανόνες κωδικοποίησης. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν πως αναπαρίσταται τα 

δεδοµένα σε XML. Και σε αυτή την περίπτωση οι εφαρµογές σι οποίες 

αλληλεπιδρούν  θα πρέπει να συµφωνήσουν σε µια κοινή κωδικοποίηση.  
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7 Επισκόπηση του UDDI 

 Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε ένα είδος Ευρετηρίου το UDDI. Όπως  

αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο πρόκειται για Το de facto  

πρότυπο αποθήκευσης στοιχείων που αφορούν Υπηρεσίες Ιστού. Σε αυτό 

γίνονται ερωτήσεις για αναζήτηση συγκεκριµένης Υπηρεσίας.  

 

7.1 Ορισµός του UDDI  

Το UDDI προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Universal Description and 

Discovery Integration[16]. Πρόκειται για ένα σύνολο από Μητρώα τα οποία 

είναι προσβάσιµα µέσω του Ιστού. Παρουσιάζουν πληροφορίες για µια 

εταιρεία και για την τεχνική διεπαφή (ΑΡΙ) της. Τα Μητρώα αυτά 

χρησιµοποιούνται από πολλούς Ιστότοπους στους οποίους υπάρχουν 

Χειριστές (Operators). Οποιοσδήποτε θέλει να δηµοσιεύσει κάποιες 

πληροφορίες για κάποια εταιρεία µπορεί να το κάνει όπως επίσης µπορεί να 

αναζητήσει σχετικές πληροφορίες. Οι λειτουργίες αυτές δεν χρεώνονται.  

Πληροφορίες τις οποίες µπορεί να καταγράψει µια εταιρεία στο Ευρετήριο 

αφορούν δεδοµένα τα οποία βοηθούν τους υπόλοιπους να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις «ποιος, τι, πού και πώς». Πληροφορίες που αφορούν το όνοµα, 

προσδιοριστικά της εταιρείας ή τρόποι επικοινωνίας µαζί της απαντούν στην 

ερώτηση «ποιος». Η ερώτηση «τι» αφορά ταξινοµήσεις µε βάση τα διεθνή 

πρότυπα καθώς και περιγραφές για την Υπηρεσία που η εταιρεία προσφέρει. 

Πληροφορίες που αφορούν τη διεύθυνσή Της στον Ιστό ή τη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού της ταχυδροµείου απαντούν στην ερώτηση πού. Η ερώτηση 

«πώς» απαντάται κάνοντας αναφορές σε πληροφορίες σχετικές µε διεπαφές 

και άλλες ιδιότητες µιας συγκεκριµένης Υπηρεσίας. Οι ιδιότητες αυτές της 

Υπηρεσίας περιγράφουν πώς ένα πακέτο λογισµικού ή τεχνική διεπαφή 

λειτουργεί. 
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 Η κατηγοριοποίηση των παρεχόµενων πληροφοριών του UDDI  µπορεί να 

γίνει καλύτερα αντιληπτή χρησιµοποιώντας ως αναλογία τη δοµή ενός 

τηλεφωνικού καταλόγου. Έχουµε συνεπώς: 

• Λευκές σελίδες: παρέχουν µια λίστα οργανισµών, πληροφορίες 

επικοινωνίας καθώς και τις παρεχόµενες από κάθε εταιρία Υπηρεσίες. 

• Κίτρινες σελίδες: Αποτελούν ταξινοµήσεις τόσο των εταιρειών όσο και 

των Υπηρεσιών µε βάση επίσηµα πρότυπα ή πρότυπα καθορισµένα 

από το χρήστη.  

• Πράσινες σελίδες: Οι πληροφορίες αυτού του είδους περιγράφουν 

πώς γίνεται κλήση των Υπηρεσιών. 

  

7.2 Ορισµός ∆οµών ∆εδοµένων  

Στο UDDI αποθηκεύονται Τέσσερα είδη πληροφοριών: πληροφορίες που 

αφορούν επιχειρήσεις, υπηρεσίες, συνδέσεις και πληροφορίες για τον 

καθορισµό προτύπων.  

• businessEntity: Περιγράφει έναν οργανισµό ο οποίος παρέχει µια 

Υπηρεσία. Καταγράφει το όνοµα της εταιρείας, την διεύθυνσή Της και 

άλλα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. 

• businessService: Περιγράφει ένα σύνολο από Υπηρεσίες Ιστού οι 

οποίες παρέχονται από ένα οργανισµό που εκφράζεται από µια 

businessEntity. 

• bindingTemplate: Η δοµή αυτή αποθηκεύει πληροφορίες για την 

χρήση- κλήση µια Υπηρεσίας. 

• tModels: Για να µπορούν δυο κοµµάτια λογισµικού να είναι συµβατά 

µεταξύ τους, να µπορούν δηλαδή να συνεργάζονται, Θα πρέπει να 

µοιράζονται µερικά κοινά Πρότυπα και σχεδιαστικούς στόχους. Το 

µοντέλο πληροφοριών που χρησιµοποιεί κάθε Ιστότοπος που 
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«ελέγχει» κάποιο UDDI είναι βασισµένο σε αυτήν την ιδέα των 

διαµοιραζόµενων προδιαγραφών. Για να υποστηριχθεί η διακριτή 

αναγνώριση δηµόσιων και ιδιωτικών προδιαγραφών 

χρησιµοποιούνται πληροφορίες για τις περιγραφές. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες στην ουσία είναι µετά-δεδοµένα. λέγονται tModels 

 

7.3 Ταξινόµηση και Προσδιοριστικές Πληροφορίες 

 Ένα βασικό πλεονέκτηµα καταγραφής των πληροφοριών σχετικά µε µια 

εταιρεία στο UDDI είναι η δυνατότητα ταξινόµησής των ή η ανάθεση σε αυτές 

κωδικών κατηγοριών. Ενδεικτικοί κώδικες είναι ο NAICS, UN/SPC και ο SIC 

CODES. 

     Οι εταιρείες µπορούν να χαρακτηρίσουν τα δεδοµένα που καταγράφουν µε 

οποιονδήποτε αριθµό κωδικών κατηγοριών. Με βάση την ταξινόµηση ή / και 

µε βάση το χαρακτηρισµό µπορούν να γίνουν µια σειρά από ερωτήµατα. 

Στην έκδοση δύο του UDDI oι προδιαγραφές µπορούν να περιλαµβάνουν και 

ελεγµένες κατηγοριοποιήσεις καθώς και ταξινοµήσεις προσδιοριστικών 

πληροφοριών.  

 

7.4 Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική  

Η διεπαφή του UDDI είναι σχεδιασµένη για να παρέχει ένα απλό µηχανισµό 

αίτησης/ απόκρισης για να ανακαλυφθούν στοιχεία για τις εταιρείες και 

τεχνικές πληροφορίες σύνδεσης (binding). Η βασική σχεδιαστική αρχή του 

UDDI είναι η απλότητα. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο να αποφευχθεί η 

πολυπλοκότητα και να δοθεί η δυνατότητα για απευθείας πρόσβαση στην 

καταγεγραµµένη πληροφορία.  
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7.5 Ασφάλεια  

Η πρόσβαση στο UDDI προγραµµατιστικά γίνεται µέσω κλήσεων του ΑΡΙ. 

Υπάρχουν δύο είδη ΑΡΙ. Το ΑΡΙ του Εκδότη, ή αλλιώς ∆ηµοσίευσης 

(Publisher ΑΡΙ) και το ΑΡΙ για Επερωτήσεις (Inquiry ΑΡΙ). Το πρώτο 

χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση του Παροχέα της Υπηρεσίας µε το 

UDDI µε σκοπό την δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε την εταιρεία. Το 

ΑΡΙ των επερωτήσεων χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στα στοιχεία του 

UDDI. 

 Για να µπορέσει κανείς να χρησιµοποιήσει το ΑΡΙ του εκδότη, θα πρέπει να 

πρώτα να πιστοποιηθεί ότι είναι αυτόw που ισχυρίζεται. Αυτό γίνεται µε τη 

βοήθεια του πρωτοκόλλου που έχει επιλέξει ο κάθε Χειριστής (Operator) και 

αφού έχει εγγραφεί Πρώτα στο site το οποίο είναι υπεύθυνο για το UDDI.  

Τόσο το ΑΡΙ ∆ηµοσίευσης όσο και το ΑΡΙ Επερωτήσεων εκτίθενται ως SΟΑΡ 

µηνύµατα πάνω από το ΗΤΤΡ. Το ΗΤΤΡS χρησιµοποιείται όταν Πρόκειται να 

δηµοσιευτούν κάποια στοιχεία. Αντιθέτως δεν χρησιµοποιείται επικύρωση 

όταν Πρόκειται απλά να γίνουν επερωτήσεις στο UDDI.  

7.6 Εκδόσεις 

 Όπως κάθε ΑΡΙ έτσι και τα ΑΡΙ του UDDI έχουν κάποιες εκδόσεις. Για να 

αποφευχθεί µάλιστα. το γεγονός Κάποιος να χρησιµοποιεί άλλο ΑΡΙ από 

αυτό που πρέπει,  χρησιµοποιούνται σφραγίδες σε κάθε µήνυµα SΟΑΡ oι 

οποίες προσδιορίζουν την έκδοση του AΡΙ στην οποία αναφέρεται Το 

µήνυµα. Η σφραγίδα αυτή έχει τη µορφή µιας XML ιδιότητας (Attribute). Η 

ιδιότητα αυτή ονοµάζεται generic. 

7.7 Μηνύµατα  SΟΑΡ  
 

Tο UDDI  χρησιµοποιεί SΟΑΡ και ΗΤTΡ για να παρέχει έναν απλό 

µηχανισµό για να στέλνει ΧΜL µηνύµατα σε Ιστότοπους Χειριστών 
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χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο ΗTTΡ — ΡΟSΤ. Όλες σι απαντήσεις 

επιστρέφονται µε τη µορφή ενός ΗΤΤΡ εγγράφου. 

  

7.8 Συµβάσεις ΧΜL 

Η προγραµµατιστική διεπαφή του UDDI βασίζεται στην ΧΜL 

 

7.9 Χειρισµός Λαθών  

Στην περίπτωση που γίνει κάποια Λανθασµένη κλήση η κάποια κλήση στην 

οποία το καλούµενο αντικείµενο δεν µπορεί να προσδιοριστεί τότε Θα 

επιστραφεί αναφορά για λάθος SΟΑΡ µαζί µε τους αντίστοιχους κωδικούς. 

Αν κατά την επεξεργασία ενός µηνύµατος προκύψει σφάλµα στο επίπεδο της 

εφαρµογής τότε Θα επιστραφεί η αντίστοιχη αναφορά (Disposition Report) η 

οποία Θα βρίσκεται µέσα στην αναφορά του SΟΑΡ για λάθος.  

 

7.10 Κενά  

Επιτρέπεται η αποθήκευση δεδοµένων όταν αυτά έχουν λευκά κενά Η 

µοναδική περίπτωση που απαγορεύεται είναι όταν το Σχήµα του UDDI δεν το 

επιτρέπει  

 

7.11 ΧΜL Κωδικοποίηση  
 

Η προεπιλεγµένη διάταξη για τα δεδοµένα τα οποία αποθηκεύονται στο 

UDDI είναι η δυαδική. Η επιλογή αυτή είναι άνευ σηµασίας για µερικές 

γλώσσες ενώ ευνοεί τις γλώσσες αλφαβήτου. Οµοίως. η ΧΜL επιτρέπει ένα 

µεγάλο αριθµό από επιλογές κωδικοποίησης. Οι χειριστές του UDDI 

χρειάζονται να υποστηρίζουν µόνο µια από αυτές. την UTF-8  
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7.12 Τύποι Επερωτήσεων  

Επερωτήσεις στο UDDI µπορούν να γίνουν µε τρεις τρόπου::  

 

• Επερώτηση µέσα από φυλλοµετρητή (Βrowse Pattern): Το UDDI 

παρέχει την δυνατότητα Επερωτήσεων µέσα από φυλλοµετρητή µε 

την µορφή των find_xx κλήσεων του ΑΡΙ. Αυτές οι κλήσεις 

σχηµατίζουν τα κριτήρια αναζήτησης. Το αποτέλεσµα αυτών των 

ερωτήσεων είναι µηνύµατα τα οποία πληροφορούν για την δεδοµένα 

τα οποία είναι καταγεγραµµένα στο UDDI. Μια τυπική αλληλουχία 

επερωτήσεων µπορεί να είναι να βρεθούν oι πληροφορίες oι οποίες 

έχουν καταγραφεί για λογαριασµό κάποιας εταιρείας. Η αλληλουχία 

αυτή Θα ξεκινούσε µε κλήση της συνάρτησης find_business, µε 

ορίσµατα ίσως κάποια πρώτα γράµµατα από το όνοµα που ίσως 

ψάχνουµε. Η Επερώτηση αυτή επιστρέφει µια businessList. Το 

αποτέλεσµα αυτό περιέχει πληροφορίες όπως κλειδιά, ονόµατα και 

περιγραφές τα οποία προκύπτουν από την εγγεγραµµένη 

businessEntity της οποίας το όνοµα ταιριάζει µε τα αρχικά που 

δόθηκαν ως παράµετροι αναζήτησης. Στην περίπτωση που 

εντοπιστεί η ζητούµενη εταιρεία (Business) µπορεί κανείς να εξάγει 

την πληροφορία για το businessService  αναζητώντας 

συγκεκριµένους τύπους Υπηρεσιών χρησιµοποιώντας την 

find_Service του ΑΡΙ  

• Drill – down pattern: Από τη στιγµή που Θα προκύψει ένα κλειδί για 

ένα από τους τέσσερις τύπους δεδοµένων του UDDI, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί το κλειδί αυτό για να προσπελάσει κανείς Τις 

λεπτοµέρειες που έχουν αποθηκευτεί για το συγκεκριµένο 

στιγµιότυπο. Οι τύποι δεδοµένων του UDDI είναι businessEntity, 

businessService, bindingTemplate και TModel. Για να 

προσπελάσουµε πλήρως τις πληροφορίες για κάθε µια από αυτές τις 

 53



δοµές χρησιµοποιούµε την get_xx του ΑΡΙ µε παράµετρο το 

αντίστοιχο κλειδί.  

• Ιnvocation Ρattern: Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται κυρίως από 

προγράµµατα για κλήση µε αυτόµατο τρόπο. Το πρόγραµµα το οποίο 

αναλαµβάνει να καλέσει την Υπηρεσία η οποία έχει εντοπιστεί 

συλλέγει την κατάλληλη πληροφορία από τη δοµή bindingTemplate, 

την οποία θα πρέπει εντοπίσει στο UDDI. Συνήθως το ποια Υπηρεσία 

θα κληθεί αποφασίζετε τη στιγµή Της κλήσης, οπότε γίνεται και η 

αντίστοιχη αναζήτηση στο UDDI.  
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8 Συµπεράσµατα  

Προέκυψαν µια σειρά από συµπεράσµατα για το σύνολο των προτύπων και 

τεχνολογιών του τοµέα των Υπηρεσιών Ιστού.  

Πρώτον ο συνδυασµός του UDDI µε το WSDL είναι πράγµατι αξιόλογος αλλά 

απέχει πολύ από το να είναι εύχρηστος . Το WSDL δεν µπορεί να 

αποθηκευτεί εξ ολοκλήρου στο UDDI. Αυτό που αποθηκεύεται κάθε φορά 

είναι αναφορές  προς το ΑΡΙ του όπου είναι αποθηκευµένο ή σε κοµµάτια 

αυτού. Για να καλέσει κανείς µια Υπηρεσία χρειάζεται τρία πράγµατα.  Tο 

URL στο οποίο βρίσκεται, το όνοµα της συνάρτησης, τη λειτουργικότητα της 

οποίας επιθυµεί και  τα είδη των παραµέτρων εισόδου και εξόδου  

Τα στοιχεία αυτά µε την παρούσα µορφή των WSDL και UDDI µπορεί να τα 

συλλέξει κανείς στην ουσία µε λεξική ανάλυση. Το API µπορεί να βρεθεί 

αποθηκευµένο στο UDDI αλλά τα υπόλοιπα όχι. Η χρήση tModels για να τα 

προσδιορίσει δεν λύνει το πρόβληµα. Ο συνδυασµός τους θα µπορούσε να 

είναι ιδιαίτερα αποδοτικός αν το WSDL αποθηκευόταν εξ ολοκλήρου στο 

UDDI και µπορούσαν να συλλεχθούν στοιχεία του κατά τρόπο αντίστοιχο µε 

τις ερωτήσεις στις σχεσιακές βάσεις. Σηµειώνουµε. βέβαια ότι αµφότερα δεν 

δηµιουργήθηκαν εξ αρχής για να δουλέψουν µαζί. Αντιθέτως διαπιστώθηκε 

στην πορεία η δυνατότητα αυτή καθιστώντας τα συµπληρωµατικά πρότυπα.  

∆εύτερον η χρήση του WSDL και του SOAP καθιστά ιδιαίτερη εύκολη την 

παρουσίαση κάθε προγράµµατος λογισµικού και κατ’ επέκταση 

πληροφοριακού συστήµατος σαν Υπηρεσία Ιστού. Το WSDL  αποµονώνει τι 

εσωτερικές λεπτοµέρειες της υλοποίησης του εκάστοτε προγράµµατος και 

παρουσιάζει µόνο τα αναγκαία στοιχεία που χρειάζεται κανείς για να 

αξιοποιήσει τη λειτουργικότητά του. Το SΟΑΡ αξιοποιώντας τα γνωστά 

πρωτόκολλα δικτύου καταφέρνει να µεταφέρει µηνύµατα, αλλά και να καλεί 

αποµακρυσµένες συναρτήσεις. Τα στοιχεία αυτά το κάνουν ιδανικό λόγω της 

απλότητας και της αποτελεσµατικότητάς του για την ολοκλήρωση ετερογενών 

συστηµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

A. Περιγραφή και αναζήτηση XML Web services στο Microsoft.NET  
 
Η ανακάλυψη ενός XML web service είναι η διαδικασία κατά την οποία 

γίνεται ο εντοπισµός ενός η περισσοτέρων εγγράφων WSDL που 

περιγράφουν ένα συγκεκριµένο XML service. Είναι µέσω της διαδικασίας 

ανακάλυψης που οι πελάτες µαθαίνουν ότι ένα XML web service υπάρχει και 

που να βρουν τη περιγραφή του.  

 

Ένα δηµοσιευµένο σε κάποιον web server DISCO αρχείο, το οποίο είναι ένα 

XML έγγραφο που περιέχει συνδέσµους σε άλλες πηγές που περιγράφουν το 

XML web service (στη συνήθη περίπτωση που εξετάζουµε WSDL αρχεία), 

επιτρέπει τον προγραµµατιστικό εντοπισµό του. Το παρακάτω παράδειγµα 

δείχνει ένα DISCO έγγραφο:  

 

<?xml version="1.0" ?>  

<disco:discovery xmlns:disco="http://schemas.xmlsoap.org/disco"  

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/disco/wsdl">  

<wsdl:contractRef ref="http://MyWebServer/UserName.asmx?WSDL"/>  

</disco:discovery>  

 

Όταν κάποιος θέλει να κάνει χρήση ενός service, αρκεί να εντοπίσει αυτό το 

αρχείο. Οι µέθοδοι που ακολουθεί για τον εντοπισµό του ποικίλουν και 

περιλαµβάνουν πιθανώς το UDDI ή κάποιο αντίστοιχο πρότυπο καταλόγου. 

Κατόπιν, είναι σε θέση να εντοπίσει το WSDL αρχείο και να προβεί στη 

κατασκευή του τοπικού proxy. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η διαδικασία 

χρησιµοποιείται ουσιαστικά για την αυτόµατη κατασκευή του proxy από το 

οµώνυµο σύνολο εργαλείων της πλατφόρµας (Visual Studio .NET) µε τη 

χρήση του «Add web reference» διαλόγου. Σε περίπτωση που το Studio δεν 

χρησιµοποιείται ή το DISCO αρχείο δεν υπάρχει ο proxy πρέπει να παραχθεί 

χειροκίνητα.  
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Ωστόσο, ένας δικτυακός τόπος που υλοποιεί ένα XML service δεν είναι 

αναγκαίο να υποστηρίζει την ανακάλυψη. Ενδέχεται ένας άλλος τόπος να 

είναι υπεύθυνος για τη περιγραφή και τον εντοπισµό, όπως ένας κατάλογος 

υπηρεσιών. Επίσης θα µπορούσε το service να είναι φτιαγµένο για ιδιωτική 

χρήση και να µη παρέχει καθόλου δηµοσιευµένη περιγραφή του.  

 

Πρέπει ακόµη να προστεθεί ότι το .ΝΕΤ υποστηρίζει και το πρότυπο του 

UDDI. Μέσω κάποιου συµπληρωµατικού πακέτου, προσφέρει κατάλληλες 

ρουτίνες για την καταχώρηση, διαγραφή και αναζήτηση εγγραφών στους 

καταλόγους του, διευκολύνοντας και αυτοµατοποιώντας την αντίστοιχη 

διαδικασία.  

 

To .NET αποτελεί µια ιδιαίτερα ώριµη πλατφόρµα ανάπτυξης και διαχείρισης 

web services. Σηµαντικό του πλεονέκτηµα είναι το ότι η Microsoft, ούσα 

µέλος της συµµαχίας για τη µοντελοποίηση των δικτυακών υπηρεσιών έχει 

ενσωµατώσει built-in υποστήριξη των διαδικασιών και προτύπων (π.χ. 

WSDL, UDDI) στο περιβάλλον προγραµµατισµού, γεγονός ιδιαίτερα 

πολύτιµο για τον προγραµµατιστή.  
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B. Περιγραφή του Προγράµµατος 
 
 
Εισαγωγή 
 

Το προγραµµατιστικό κοµµάτι της εργασίας περιλαµβάνει την υλοποίησης 

ενός προγράµµατος καταχώρησης και παρακολούθησης των ωρών 

απασχόλησης µιας εταιρίας παραγωγής λογισµικού. Το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει µια τη βασική φόρµα διαχείρησης του προγράµµατος, την 

οθόνη καταχώρησης ωρών από τους χρήστες και την οθόνη όπου ο 

υπεύθυνος των έργων υλοποίησης ελέγχει και εγκρίνει το πρόγραµα των 

υπαλλήλων της εταιρίας . Η εισαγωγή στο πρόγραµµα θα γίνεται από µια 

οθόνη εισόδου όπου ο χρήστης θα εισάγει τον κωδικό του. ανάλογα µε τον 

κωδικό που θα εισάγει θα ανοίγει και η κατάλληλη οθόνη του προγράµµατος.  

 

Επιπλέον η οθόνη καταχώρισης έχει υλοποιηθεί και σε περιβάλλον Ιστού 

ώστε οι χρήστες να µπορούν να διαχειρίζονται τις ώρες τους και εκτός 

εταιρίας, καθώς επίσης και οι υπεύθυνοι να έχουν την δυνατότητα να 

ενηµερώνονται για τις δραστηριότητες των υπάλληλών και εκτος 

περιβάλλοντος γραφείου.  

 

Τέλος µε την υλοποίηση υπηρεσιών ιστού θα µπορούν να έχουν τη συνολική 

εικονα των υπαλλήλων σχετικά µε τις ώρες που απασχολήθηκαν στα 

διάφορα έργα της εταιρίας ανά εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο και χρόνο. Αν 

κάποιος εργαζόµενος δεν έχει καταχωρίσει τις ώρες του για κάποια 

εβδοµάδα έχει την δυνατότητα ο προϊστάµενος να στείλει απευθείας e – mail 

στον εργαζόµενο να καταχωρήσει τις ώρες του. 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι έγινε προσπάθεια ώστε η εφαρµογή να µην είναι 

άρρηκτα δεµένη µε µια εταιρία πληροφορικής αλλά να µπορεί να εφαρµοστεί 

και σε άλλου είδους εταιρίες χωρίς µετατροπές. 
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Φόρµα Εισαγωγής 
 

Η φόρµα εισαγωγής είναι η πρώτη οθόνη που εµφανίζεται στο χρήστη. Εδώ 

ο χρήστης καλείται να εισάγει κάποια κωδικοποιηµένα στοιχεία πιστοποίησης 

για να µπορέσει να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Τα στοιχεία αυτά είναι δύο 

κωδικοί, ο κωδικός χρήστη (User Name) και ο κωδικός πρόσβασης 

(Password).  Ανάλογα µε τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης υπάρχουν 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Ο διαχειριστής του προγράµµατος, ο 

υπεύθυνος έργων και οι τελικοί χρήστες.  

 

Φόρµα ∆ιαχείρισης 
 

Αν τα στοιχεία που εισήγαγε στην οθόνη εισαγωγής αναγνωριστούν ως 

στοιχεία διαχειριστή ανοίγει η φόρµα διαχείρισης του προγράµµατος. Στην 

οθόνη αυτή ο διαχειριστής µπορεί να διαχειριστεί τους χρήστες- 

εργαζόµενους της εφαρµογής, τους ρόλους των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση, τους πελάτης της επιχείρησης καθώς και τα έργα τα οποία έχει 

αναλάβει η επιχείρηση. 

 

Φόρµα Καταχώρησης 
 

Από τη φόρµα καταχώρησης ο κάθε υπάλληλος της εταιρίας µπορεί να 

καταχωρήσει τις ώρες που ασχολήθηκε µε το κάθε έργο της εταιρίας. 

Εµφανίζεται µια οθόνη µε έναν πίνακα που περιέχει  όλα τα τρέχοντα έργα µε 

τα οποία ασχολείται ο εργαζόµενος καθώς και τις ηµέρες της εβδοµάδας από 

∆ευτέρα ως Παρασκευή ώστε να καταχωρεί ο ανά ηµέρα µε τι ασχολήθηκε. 

 

Από την ίδια φόρµα µπορεί ο υπεύθυνος έργων να βλέπει τις ώρες που 

έχουν καταχωρήσει οι διάφοροι υπάλληλοι στα διάφορα έργα και να τις 

εγκρίνει. Από την φόρµα αυτή µπορεί να βλέπει και συγκεντρωτικά τις ώρες 
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που έχουν καταχωρήσει οι εργαζόµενοι στην εταιρία ανά µήνα, τρίµηνο και 

έτος. 

Η φόρµα καταχώρησης έχει υλοποιηθεί και σε περιβάλλον Ιστού ώστε να 

µπορεί ο χρήστης του προγράµµατος, είτε είναι ο υπεύθυνος έργων είτε ο 

υπάλληλος, να κάνει τη δουλειά του και από αποµακρυσµένη τοποθεσία. 

 

 

Τεχνικό Κοµµάτι 
 

Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε µε την εφαρµογή της θεωρίας των 

κατανεµηµένων εφαρµογών πολλών επιπέδων. ∆ηµιουργήθηκαν δύο 

δυναµικές βιβλιοθήκες DLL (Dynamic Loading Libraries) για την διαχείριση 

των δεδοµένων και δύο διαφορετικά περιβάλλοντα διεπαφής ώστε να 

µπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα και από το 

περιβάλλον του γραφείου και από αποµακρυσµένη τοποθεσία. Επιλέχτηκε η 

λογική των διαφορετικών επιπέδων για όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα που 

παρουσιάζουν αυτού του είδους εφαρµογές, όπως είναι η 

επαναχρησιµοποίησή τους και η µη δέσµευσή τους από κάποιο 

συγκεκριµένο περιβάλλον διεπαφής. Τέλος αναπτύχθηκε µια Υπηρεσία Ιστού 

ώστε να µπορεί ο υπεύθυνος να έχει συγκεντρωτικές αναφορές για τις ώρες 

που εργάστηκαν οι υπάλληλοι της εταιρίας. 

 

 

DBLayer 
 

Στη βιβλιοθήκη αυτή , χρησιµοποιώντας την τεχνολογία ADO, γίνονται όλες 

οι διαδικασίες που αφορούν ενηµέρωση, εισαγωγή , διαγραφή και επιλογή 

των δεδοµένων. Υλοποιήθηκε η κλάση cDBLMain η οποία διαχειρίζεται την 

σύνδεση µε την βάση δεδοµένων και την εκτέλεση των SQL αιτηµάτων. Οι 

υπόλοιπες κλάσεις υλοποιήθηκαν για να διαχειρίζονται τα αιτήµατα SQL των 

οθονών του περιβάλλοντος διεπαφής.  
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BBLayer 
 

Στην βιβλιοθήκη αυτή υπάρχει έλεγχος της ορθότητας των δεδοµένων πριν 

και µετά από την εκτέλεση των δεδοµένων. Αποτελεί την ενδιάµεση 

βιβλιοθήκη στην εφαρµογή.  

 

 

User Interface 
 

Το πρώτο επίπεδο της εφαρµογής περιλαµβάνει το περιβάλλον της διεπαφής 

µε τον χρήστη. Η ανάπτυξη έγινε µε τα πρότυπα του περιβάλλοντος 

λειτουργικού συστήµατος Windows XP και ακολουθήθηκε η σχεδιαστική 

λογική που υπάρχει και στο Microsoft Outlook 2003. Υπάρχουν µενού 

επιλογών, γραµµές εργαλείων (toolbars) και κουµπιά από όπου ο χρήστης 

µπορεί να εκτελεί την επιθυµητή κάθε φορά ενέργεια.  Υλοποιήθηκε µια 

κλάση , η cMainEntry ,η οποία ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του χρήστη 

εµφανίζει και την κατάλληλη οθόνη. 

Web Service 

 

Τέλος υλοποιήθηκε µια Υπηρεσία Ιστού που έχει σαν σκοπό την άθροιση 

των ωρών των υπαλλήλων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (εβδοµάδα, 

µήνας , τρίµηνο και έτος ). Ανάλογα µε τον υπάλληλο και µε το χρονικό 

διάστηµα για το οποίο ο υπεύθυνος έργου ζητά αναφορά , η υπηρεσία ιστού 

αναλαµβάνει να αθροίσει τις ώρες του εργαζοµένου ανά έργο.  

 

 

Βάση ∆εδοµένων 
 

Τα αιτήµατα προς την βάση δεδοµένων γίνονται είτε µε απευθείας εκτέλεση 

από την ανάλογη βιβλιοθήκη είτε µε την εκτέλεση αποθηκευµένων 

διαδικασιών (stored procedures). Οι πίνακες της βάσης χρησιµοποιούν την 

τεχνολογία των unique clustered indexes ( δείκτες  µοναδικών 
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οµαδοποιηµένων εγγραφών)  ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για  πιο 

γρήγορη αναζήτηση των πληροφοριών από το περιβάλλον διεπαφής. 
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C. Λίγα λόγια για τα εργαλεία ανάπτυξης του προγράµµατος 

 
Εισαγωγή  
 
Για την ανάπτυξη της εφαρµογής προτιµήθηκε λογισµικό που 

χρησιµοποιείται αρκετά από τις ελληνικές εταιρίες παραγωγής λογισµικού. Η 

µεγάλη διείσδυση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των κοινά 

γνωστών σε όλους Windows σε όλες του τις εκδόσεις, οδήγησε πολλές 

εταιρίες ανάπτυξης λογισµικού να αναπτύξουν εφαρµογές σε γλώσσες 

προγραµµατισµού που ήταν άρρηκτα δεµένες µε το συγκεκριµένο 

λειτουργικό σύστηµα.  Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε σε περιβάλλον 

Microsoft.NET 2005 στη γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic 2005. Το 

πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων (RDBMS) που 

χρησιµοποιήθηκε είναι το Microsoft SQLServer 2000.  

 

Το Περιβάλλον Microsoft.NET 2005 

Η Microsoft έχει ήδη θέσει τις βάσεις για να εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα 

(interoperability) – τη δυνατότητα δηλαδή της πλατφόρµας να λειτουργεί µε 

άλλες τεχνολογίες και συστήµατα χωρίς προβλήµατα. Το χαρακτηριστικό 

αυτό, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη δοµή του Microsoft .NET.  

Παρέχει ολοκλήρωση µε υπάρχοντα εσωτερικά επιχειρηµατικά συστήµατα 

και κάνει πραγµατικά εύκολη τη διασύνδεση µε εφαρµογές, υπηρεσίες ή 

συσκευές. Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί µε το 

Microsoft .NET µπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε εσωτερικά δεδοµένα 

µιας επιχείρησης και να τα µεταφέρουν στη συνέχεια στο Internet. Συνεπώς, 

µε την αξιοποίηση της πλατφόρµας, µια επιχείρηση όχι απλώς δε χρειάζεται 

να αλλάξει την υπάρχουσα υποδοµή, αλλά αντιθέτως µπορεί να την 

αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
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Μια σηµαντική τεχνολογία που αξιοποιεί είναι η XML, η γλώσσα που 

εξασφαλίζει ολοκληρωµένη επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών ή υπηρεσιών στο 

περιβάλλον του Web. Η XML µπορεί να διαβαστεί από οποιοδήποτε 

υπολογιστή, κάνοντας την επικοινωνία µε διαφορετικά συστήµατα µια απλή 

υπόθεση. Αυτό επιτρέπει σε εταιρείες να αναπτύξουν νέες επιχειρηµατικές 

διαδικασίες, οι οποίες είναι αυτόµατα συµβατές µε το Web, αφού µπορούν να 

οριστούν µε µεγάλη ακρίβεια µέσω της XML, µια επιχείρηση όχι απλώς δε 

χρειάζεται να αλλάξει την υπάρχουσα υποδοµή, αλλά αντιθέτως µπορεί να 

την αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν την πλατφόρµα Microsoft .NET και την 

αντίστοιχη τεχνολογία των Web services µπορούν να αξιοποιήσουν 

υπάρχουσες υπηρεσίες και να κτίσουν γρήγορα τις εφαρµογές που θέλουν 

στο Internet ή να αγοράσουν έτοιµες υπηρεσίες από ένα µεγάλο εύρος 

κατασκευαστών. Αυτό µειώνει δραµατικά το χρόνο ανάπτυξης εφαρµογών.  

Επίσης η πλατφόρµα ενοποιείται εύκολα µε τα υπάρχοντα συστήµατα µίας 

επιχείρησης, έτσι ώστε να αξιοποιείται η υπάρχουσα επένδυση και να µη 

απαιτείται η αλλαγή των συστηµάτων αυτών. Επειδή επίσης η συγκεκριµένη 

τεχνολογία είναι ανεξάρτητη γλώσσας προγραµµατισµού, είναι και εύκολα 

υλοποιήσιµη από τους προγραµµατιστές που εργάζονται πάνω στο γνώριµο 

προγραµµατιστικό τους περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη 

ταχύτητα ανάπτυξης εφαρµογών και ακόµη µεγαλύτερη οικονοµία. 

Μια εφαρµογή που λειτουργεί στον Web πρέπει να µπορεί να εξυπηρετήσει 

µε αξιοπιστία πολλές διαφορετικές ανάγκες πελατών αλλά και διαφορετικούς 

όγκους «κίνησης» καθώς το down time ή η ελλιπής κάλυψη των αναγκών 

των χρηστών, κοστίζει χρήµατα, χαλάει την εικόνα της εταιρίας στη Αγορά και 

καταστρέφει την αξιοπιστία µετόχων και επενδυτών.  

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρίες που αξιοποιούν την πλατφόρµα 

, είτε να αγοράζουν νέες επιχειρηµατικές διαδικασίες ως Web Services µέσα 

από ένα µεγάλο εύρος προµηθευτών, ή να αναπτύξουν τα δικά τους Web 

services από την αρχή. Τα Web Services µπορεί να αντλούν δεδοµένα από 
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άλλες πλατφόρµες ή υπηρεσίες και να διανέµουν αυτά σε διάφορα τµήµατα 

του οργανισµού ώστε να αυξήσουν την επιχειρηµατική απόδοση. 

Επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των πόρων του δικτύου και των χρηστών. 

Κατάλογοι ανθρώπων και αντικειµένων µπορούν να οµαδοποιηθούν µε 

ιεραρχικές δοµές έτσι ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση και διανοµή σε 

οποιοδήποτε τµήµα µια επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει ότι από τη στιγµή που 

ένας προγραµµατιστής µιας επιχείρησης αναπτύξει ένα Web Service µπορεί 

να το διανείµει στα διάφορα τµήµατα πολύ εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον, η 

µεγάλη συµβατότητα µε τα υπάρχοντα συστήµατα σηµαίνει ότι η ανάπτυξη 

και διανοµή ενός νέου Web Service δεν αποτελεί εµπόδιο.  

Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη πλατφόρµα µπορούν να κάνουν back up τα 

δεδοµένα τους ενώ το σύστηµα συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να υπάρχει 

downtime στα Web Services. Επιπλέον την δυνατότητα replication των 

συστηµάτων έτσι ώστε εάν ένας server καταστραφεί, οι υπόλοιποι να 

αυξάνουν την απόδοσή τους αυτόµατα για να κρατήσουν την λύση ενεργή και 

την επιχείρηση αξιόπιστη.  

 

H Γλώσσα Προγραµµατισµού Visual Basic 2005 

Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic εµφανίστηκε το 1990. Άλλαξε 

εντελώς το τοπίο στον προγραµµατισµό εφαρµογών για την πλατφόρµα των 

Windows. Η εύκολη δηµιουργία περιβάλλοντος διεπαφής ήταν µια 

επαναστατική για τα δεδοµένα της εποχής καινοτοµία. Ο προγραµµατιστής 

δεν χρειαζόταν να γράψει κώδικα για να δηµιουργήσει το περιβάλλον 

διεπαφής αλλά απλά να το ζωγραφίσει. Ένα ακόµα πολύ σηµαντικό στοιχείο 

της νέας αυτής γλώσσας ήταν η επεκτασιµότητά της, µπορούσε, για 

παράδειγµα, να εισάγει ο προγραµµατιστής δικά του εργαλεία διαχείρισης   
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Όταν κυκλοφόρησε η τρίτη έκδοση της Visual Basic ο κόσµος του 

προγραµµατισµού άλλαξε και πάλι. Η τρίτη αυτή έκδοση έδινε απευθείας 

στον χρήστη την δυνατότητα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων αποκλειστικά 

µε την Visual Basic. Αυτό έγινε µε την εισαγωγή της τεχνολογίας Data Access 

Objects (DAO). 

Οι δύο επόµενες εκδόσεις εµπλούτισαν τις δυνατότητες της γλώσσας ώστε 

να µπορούν οι προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν εφαρµογές για το νέο 

λειτουργικό σύστηµα που εµφανίστηκε στην αγορά , που δεν ήταν άλλο από 

το Windows 95.  H έκδοση 6.0  εισήγαγε την τεχνολογία ActiveX Data 

Objects (ADO)  η οποία επέτρεπε την πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων από 

τον Ιστό. Η Visual Basic ήταν πλέον µια πολύ δηµοφιλής γλώσσα στο χώρο 

των προγραµµατιστών αφού επέτρεπε τη δηµιουργία εφαρµογών σε µικρό 

χρόνο. 

Με την εµφάνιση της Visual Basic.NET το Φεβρουάριο του 2002 , πολλοί 

λόγοι που εµπόδιζαν τους προγραµµατιστές να ασχοληθούν µε τη 

συγκεκριµένη γλώσσα εξαλείφτηκαν.  Πολλοί είχαν ασκήσει κριτική λέγοντας 

ότι πρόκειται για µια γλώσσα προγραµµατισµού για να «παίζεις» και ότι δεν 

είχε τις επιλογές µιας εξελιγµένης και σύγχρονης γλώσσας προγραµµατισµού 

, όπως ήταν η C++ και η Java. Με τις εκδόσεις όµως στην πλατφόρµα .NET 

συµπεριλήφθηκαν όλα όσα τις έλειπαν καθιστώντας την έτσι ένα πολύ 

δυνατό εργαλείο ανάπτυξης.  

 

SQL Server 2000 

Το πρόγραµµα σχεσιακών βάσεων δεδοµένων Microsoft SQL Server 2000 

συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που επιθυµεί µια µεγάλη επιχείρηση για 

τη διαχείριση των δεδοµένων της. Αυτό όµως που κάνει τον SQL Server 

2000 να ξεχωρίζει είναι η απλότητα στην διαχείρισή του καθώς και η 

δυνατότητα που προσφέρει για σχηµατοποίηση των δεδοµένων σε XML. 

Επιπλέον είναι εύκολη η πρόσβαση σε δεδοµένα από τον Ιστό µέσω ενός 
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URL, επιτρέπει την χρήση της γλώσσας SQL(Structured Query Language) , 

προτύπων XML ή XPath σε URL για εκτέλεση ερωτηµάτων. 
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