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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του 

θεωρητικού υπόβαθρου των Web Services και η πρακτική εφαρµογή τους για 

την επικοινωνία δυο ετερογενών εφαρµογών ώστε να καταδειχθούν και στην 

πράξη τα οφέλη που προκύπτουν από την συγκεκριµένη προσέγγιση στον 

τρόπο ανάπτυξης λογισµικού. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο των web services ενώ στην δεύτερη έχει δηµιουργηθεί 

ένα web service το οποίο γεφυρώνει δύο εφαρµογές (το σύστηµα ασύγχρονης 

τηλε- εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας COMPUS και µια 

εφαρµογή διαχείρισης γραµµατείας). 

Η πρώτη ενότητα εκτείνεται στα κεφάλαια 1-4. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η έννοια της αρχιτεκτονικής προσανατολισµένης στις 

υπηρεσίες (Service Oriented Architecture) οι διάφορες προσεγγίσεις που 

ακολουθήθηκαν µέχρι σήµερα για την υλοποίηση µιας τέτοιας αρχιτεκτονικής. 

Ακολουθεί µια συγκριτική ανάλυση αυτών των τεχνολογιών και των web 

services για να καταδειχθεί η υπεροχή της τελευταίας προσέγγισης στην 

υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής προσανατολισµένης στις υπηρεσίες. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί µια εισαγωγή στην eXtensible Markup 

Language (XML) η οποία αποτελεί την βάση όλων των πρωτοκόλλων και των 

προτύπων που αποτελούν των πυρήνα των web services. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες (πυρήνας) των web 

services και αναλύεται η εσωτερική τους δοµή. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται 

το πρωτόκολλο SOAP, η WSDL (Web Service Description Language),  και το 

UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) 

Το τέταρτο κεφάλαιο, το τελευταίο του πρώτου µέρους, αναφέρεται στα 

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την υλοποίηση και υιοθέτηση µιας web 

services based Service Oriented Architecture. 

Η δεύτερη ενότητα εκτείνεται σε ολόκληρο το 5ο κεφάλαιο και παρουσιάζει 

την υλοποίηση της εφαρµογής. Συγκεκριµένα παρουσιάζεται το web service 

που έχει υλοποιηθεί για την επικοινωνία των δύο ετερογενών εφαρµογών. 
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Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον η πληροφορία αποτελεί έναν από 

τους πλέον σηµαντικότερους πόρους για την ίδια την επιχείρηση. ∆εν 

αποτελεί υπερβολή η διαπίστωση ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα µπορούσαν 

να λειτουργήσουν χωρίς ακριβή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία. Εποµένως 

γίνεται αντιληπτή η κρισιµότητα και η χρησιµότητα της  υποδοµής που 

απαιτείται τόσο για τη διαχείριση της πληροφορίας, όσο και για την 

απρόσκοπτη ροή της εντός και εκτός της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, πολλές 

επιχειρήσεις έχουν κάνει εκτενείς επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήµατα 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης τους. Συνήθως αυτά τα συστήµατα λειτουργούν 

αποµονωµένα το ένα από το άλλο καλύπτοντας τις ανάγκες συγκεκριµένων 

τµηµάτων της επιχείρησης στα οποία έχουν εγκατασταθεί. Τα περισσότερα 

από αυτά τα συστήµατα προέρχονται από διαφορετικούς προµηθευτές 

λογισµικού, λειτουργούν σε διαφορετικές πλατφόρµες λειτουργικών 

συστηµάτων, έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού 

και αποθηκεύουν τα δεδοµένα τους σε διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων (DBMS’s). Τα ετερογενή αυτά πληροφορικά συστήµατα, 

που συχνά αναφέρονται και ως legacy Information Systems µιας και έχουν 

«κληρονοµηθεί» στην επιχείρηση µε την πάροδο του χρόνου, συνήθως δεν 

µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Καθιστούν έτσι δύσκολή ή ακόµα 

και αδύνατη την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας και καθηλώνουν την 

επιχείρηση ανήµπορη να ανταποκριθεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Η 

αντικατάσταση όλων αυτών των συστηµάτων κρίνεται ως οικονοµικά 

ασύµφορη µιας και οι επιχειρήσεις, πέρα των επενδύσεων που έχουν κάνει 

για να τα αποκτήσουν, έχουν επιπλέον τεράστιες ποσότητες δεδοµένων 

αποθηκεµένες σε αυτά. Εποµένως, είναι οικονοµικώς πιο αποδοτικό να 

εξελιχθούν και να ενοποιηθούν τα είδη εγκατεστηµένα συστήµατα. Η 

ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων µιας επιχείρησης (System 
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Integration), παρόλο που αποτελεί µια  χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, 

ανέκαθεν αποτελούσε µια από τις κύριες επιδιώξεις µιας  επιχείρησης. Ένας 

τρόπος για να επιτευχθεί η πολυπόθητη διαλειτουργικότητα είναι η 

αρχιτεκτονική προσανατολισµένη στις υπηρεσίες (Service Oriented 

Architecture  - SOA) και ιδιαίτερα η Web Services  based SOA. 

Προηγούµενες προσπάθειες, προς την κατεύθυνση της ενοποίησης 

πληροφοριακών συστηµάτων (DCOM, CORBA, RMI), παρόλο που 

βασίστηκαν στην Service Oriented Αρχιτεκτονική, δεν επέτρεψαν τις ανοικτές 

διαλειτουργικές λύσεις, αλλά στηρίχτηκαν  σε ιδιόκτητες διεπαφές 

προγραµµατισµού (Application Programming Interfaces -  API’s) και 

απαιτούσαν έναν υψηλό βαθµό συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων.  Η 

Web Services based SOA µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν 

τις διαδικασίες τους έτσι ώστε να µπορούν να λειτουργούν 

αποτελεσµατικότερα, αλλά και να προσαρµόζονται ευκολότερα και ταχύτερα 

στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος και τον ανταγωνισµό. Η 

Service Oriented Αρχιτεκτονική και οι διαδικτυακές υπηρεσίες (Web services) 

είναι δυο διαφορετικά πράγµατα όµως τα web services είναι ο προτιµότερος 

τρόπος, βασισµένος σε πρότυπα, για την κατανόηση της Αρχιτεκτονικής 

βασισµένη σε υπηρεσίες (SOA). 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύονται µε λεπτοµέρεια τόσο η έννοια 

του SOA όσο και αυτή των web services based SOA. 
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Κεφάλαιο 1: Web Services & SOA 

Service Oriented Architecture 

Η Service Oriented Αρχιτεκτονική είναι µια προσέγγιση ή µια στρατηγική 

τεχνολογίας πληροφοριών σύµφωνα µε την οποία οι εφαρµογές 

χρησιµοποιούν (ίσως ακριβέστερα, στηρίζονται) σε υπηρεσίες διαθέσιµες σε 

ένα δίκτυο όπως το World Wide Web (WWW). Η υλοποίηση µιας Service 

Oriented Αρχιτεκτονικής περιλαµβάνει την ανάπτυξη εφαρµογών που 

χρησιµοποιούν υπηρεσίες ή την ανάπτυξη εφαρµογών που υλοποιούν αυτές 

τις υπηρεσίες ή ακόµα και τα δύο. 

Μια  υπηρεσία  παρέχει µια συγκεκριµένη λειτουργία, συνήθως µια 

επιχειρησιακή λειτουργία, όπως η ανάλυση του ιστορικού πίστωσης ενός 

ατόµου ή η επεξεργασία µιας εντολής αγοράς. Μια υπηρεσία µπορεί να 

παρέχει µια µοναδική διακριτή λειτουργία, όπως η µετατροπή ενός τύπου 

νοµίσµατος σε άλλο, ή µπορεί να εκτελεί ένα σύνολο συσχετιζόµενων 

επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως ο χειρισµός των διάφορων διαδικασιών σε 

 
Σχήµα 1: Service Oriented Architecture 
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ένα σύστηµα αεροπορικών κρατήσεων. Οι υπηρεσίες που εκτελούν ένα 

σύνολο συσχετιζόµενων επιχειρησιακών λειτουργιών, σε αντιδιαστολή µε µια 

µοναδική λειτουργία, θεωρούνται βαθµωτά κλιµακούµενες (coarse grained). 

Πολλαπλές υπηρεσίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε έναν 

συντονισµένο τρόπο. Η σύνθετη αυτή υπηρεσία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

να ικανοποιήσει µια πιο σύνθετη επιχειρησιακή ανάγκη. Στην πραγµατικότητα, 

µια Service Oriented Αρχιτεκτονική είναι µια προσέγγιση για τη σύνδεση 

εφαρµογών (οι οποίες εκτίθενται ως υπηρεσίες) ώστε να µπορούν να 

επικοινωνούν η µία µε τη άλλη. Με άλλα λόγια, µια Service Oriented 

Αρχιτεκτονική είναι ένας τρόπος διαµοίρασης λειτουργιών (συνήθως 

επιχειρησιακές λειτουργίες) µε έναν κοινώς αποδεκτό και εύκαµπτο τρόπο. 

Η Service Oriented Αρχιτεκτονική δεν είναι νέα. Οι προσανατολισµένες 

προς τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικές βρίσκονται είδη σε χρήση εδώ και πολλά 

χρόνια. Αυτό που διακρίνει µια Service Oriented Αρχιτεκτονική από άλλες 

αρχιτεκτονικές είναι η µη συνεκτική σύζευξη (loose coupling). Μη συνεκτική 

σύζευξη σηµαίνει ότι ο πελάτης µιας υπηρεσίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητος 

από την υπηρεσία. Ο τρόπος που ένας πελάτης (που µπορεί να είναι µια άλλη 

υπηρεσία) επικοινωνεί µε την υπηρεσία δεν εξαρτάται από την υλοποίηση της 

υπηρεσίας. Αυτό σηµαίνει ότι ο πελάτης δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει 

πάρα πολλά για την υπηρεσία για να την χρησιµοποιήσει. Παραδείγµατος 

χάριν, ο πελάτης δεν χρειάζεται να ξέρει σε ποια γλώσσα προγραµµατισµού  

έχει γραφτεί η υπηρεσία ή σε ποια πλατφόρµα «τρέχει». Ο πελάτης 

επικοινωνεί µε την υπηρεσία σύµφωνα µε µια συγκεκριµένη, αυστηρός 

καθορισµένη διεπαφή, και έπειτα έγκειται στην υλοποίηση της υπηρεσίας να 

εκτελέσει την απαραίτητη επεξεργασία. Εάν αλλάξει η υλοποίηση της 

υπηρεσίας, παραδείγµατος χάριν, αναθεωρηθεί το σύστηµα αεροπορικών 

κρατήσεων, ο πελάτης  επικοινωνεί µε αυτήν µε τον ίδιο τρόπο όπως πριν, 

υπό τον όρο ότι η διεπαφή παραµένει η ίδια. 
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Φυσικά η Service Oriented Αρχιτεκτονική εκτείνεται πέρα από τα στενά 

όρια του επιχειρησιακού λογισµικού. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τελικός 

στόχος της συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής είναι η ανάπτυξη οποιασδήποτε 

εφαρµογής να στηρίζεται σε υπηρεσίες (µικρά τµήµατα λογισµικού τα οποία 

εκτελούν συγκεκριµένες εργασίες) οι οποίες θα βρίσκονται διαθέσιµες στο 

δίκτυο. Έτσι προάγετε η µη συνεκτική σύνδεση µεταξύ τµηµάτων λογισµικού 

ώστε αυτά να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Τελική ευθύνη του 

προγραµµατιστή θα είναι να συνδυάσει κατάλληλα αυτές τις υπηρεσίες ώστε 

να «κτίσει» την τελική εφαρµογή. Βέβαια στο σηµερινό σύνθετο και ετερογενές 

επιχειρησιακό υπολογιστικό περιβάλλον η Service Oriented Αρχιτεκτονική 

έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τα τµήµατα IT, αυτό της διασύνδεσης ετερογενών 

πληροφοριακών συστηµάτων (Information Systems Integration). 

Η Service Oriented Αρχιτεκτονική επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των 

υπαρχόντων συστηµάτων όπου οι νέες υπηρεσίες µπορούν να 

δηµιουργηθούν από την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή της 

επιχείρησης. Με άλλα λόγια, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την 

αποδοτικότητα των είδη επενδυµένων κεφαλαίων επιτρέποντας τους να 

επαναχρησιµοποιήσουν της υπάρχουσες εφαρµογές, και υπόσχεται τη 

διαλειτουργικότητα µεταξύ των ετερογενών εφαρµογών και των τεχνολογιών.  

Η Service Oriented Αρχιτεκτονική παρέχει ένα επίπεδο ευελιξίας που δεν ήταν 

δυνατό πριν υπό τις εξής έννοιες: 

• Οι υπηρεσίες είναι τµήµατα λογισµικού µε αυστηρός καθορισµένες 

διεπαφές και είναι ανεξάρτητες υλοποίησης. Μια σηµαντική πτυχή της 

Service Oriented Αρχιτεκτονικής είναι ο διαχωρισµός µεταξύ της διεπαφής 

της υπηρεσίας (του τι) από την υλοποίησης της (του πώς). Τέτοιες 

υπηρεσίες «καταναλώνονται» από τους πελάτες που δεν ενδιαφέρονται 

για το πώς αυτές οι υπηρεσίες θα εκτελέσουν τα αιτήµατά  τους. 
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Σχήµα 2: Σε µια SOA  χρησιµοποιείται το υπόδειγµα find-bind-execute 

• Οι υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες (εκτελούν προκαθορισµένες εργασίες) 

χωρίς συνεκτική σύνδεση (loosely coupled) παρέχοντας ανεξαρτησία. 

• Οι υπηρεσίες µπορούν να ανακαλυφθούν δυναµικά. 

• Σύνθετες υπηρεσίες µπορούν να δηµιουργηθούν από σύνολα άλλων 

υπηρεσιών. 

 Η Service Oriented Αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί  το υπόδειγµα εύρεση-

δέσµευση-εκτέλεση (find-bind-execute) όπως φαίνεται στο Σχήµα 2. Σύµφωνα 

µε αυτό το υπόδειγµα, αυτός που παρέχει την υπηρεσία την καταχωρεί σε ένα 

δηµόσιο µητρώο. Αυτό το µητρώο χρησιµοποιείται από τους καταναλωτές για 

να βρουν τις υπηρεσίες που ταιριάζουν µε ορισµένα κριτήρια. Εάν το µητρώο 

έχει µια τέτοια υπηρεσία, παρέχει στον καταναλωτή µια σύµβαση και µια 

διεύθυνση για αυτήν την υπηρεσία. Ένα µητρώο µπορεί επίσης να 

συνδυαστεί µε ένα  repository που αποθηκεύει πρόσθετες πληροφορίες για 

κάθε υπηρεσία. Αυτά τα πρόσθετα "µεταδεδοµένα" µπορεί να περιλαµβάνουν 

πληροφορίες για επιχειρησιακές διαδικασίες όπως η δήλωση πολιτικής. 

Οι εφαρµογές βασισµένες στην Service Oriented Αρχιτεκτονική είναι 

κατανεµηµένες multi-tier εφαρµογές που έχουν  στρώµα παρουσίασης, 

στρώµα επιχειρησιακής λογικής, και στρώµα συνοχής. Οι υπηρεσίες είναι οι 

δοµικοί λίθοι των εφαρµογών SOA. Ενώ, θεωρητικά, οποιαδήποτε λειτουργία 

µπορεί να ενσωµατωθεί σε µια υπηρεσία, η πρόκληση είναι να καθοριστεί µια 
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διεπαφή υπηρεσιών που είναι στο σωστό επίπεδο αφαίρεσης.  Οι υπηρεσίες 

πρέπει να παρέχουν βαθµωτά κλιµακούµενη λειτουργικότητα. 

Web Services-based SOA 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα η Service Oriented 

Αρχιτεκτονική δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που πραγµατικά είναι καινούργιο 

είναι η εµφάνιση µιας web services-based SOA. Από ιστορική άποψη, οι 

υπηρεσίες Ιστού αντιπροσωπεύουν τη σύγκλιση µεταξύ της Service Oriented 

Αρχιτεκτονικής και του web. Η Service Oriented Αρχιτεκτονική έχει εξελιχθεί 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών για να υποστηρίξει την υψηλή 

απόδοση, την δυνατότητα κλιµάκωσης, την αξιοπιστία, και τη διαθεσιµότητα. 

Για την επίτευξη της µέγιστης επίδοσης, οι εφαρµογές σχεδιάζονται ως 

υπηρεσίες που «τρέχουν» σε µια συστάδα κεντρικών Application Server. Μια 

υπηρεσία είναι µια εφαρµογή που µπορεί να προσπελαστεί µέσω µιας 

προγραµµατιστικής διεπαφής (API). Στο παρελθόν, οι πελάτες είχαν 

πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες χρησιµοποιώντας κατανεµηµένα 

πρωτόκολλα, όπως το DCOM, το CORBA, ή το RMI. Ενώ αυτά τα 

πρωτόκολλα είναι πολύ αποτελεσµατικά για την ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης 

εφαρµογής, περιορίζουν την ευελιξία του συστήµατος. Η συνεκτική σύζευξη 

που χρησιµοποιείται σε αυτήν την αρχιτεκτονική περιορίζει την ικανότητα 

επαναχρησιµοποίησης των µεµονωµένων υπηρεσιών. Κάθε ένα από αυτά τα 

πρωτόκολλα περιορίζεται από εξαρτήσεις ανάλογα µε την υλοποίηση κάθε 

κατασκευαστή, την πλατφόρµα, την γλώσσα προγραµµατισµού και τα 

σχήµατα κωδικοποίησης των δεδοµένων που περιορίζουν σε µεγάλο βαθµό 

τη διαλειτουργικότητα. Επιπλέον κανένα από αυτά τα πρωτόκολλα δεν 

λειτουργεί αποτελεσµατικά στο web. Η αρχιτεκτονική των Web Services 

υιοθετεί τα καλύτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Service Oriented 

αρχιτεκτονικής και τα συνδυάζει µε το web. Το web υποστηρίζει την 

απρόσκοπτη επικοινωνία χρησιµοποιώντας µη συνεκτικές συνδέσεις. Τα 

πρωτόκολλα του Web είναι εντελώς ανεξάρτητα από κατασκευαστή, 
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πλατφόρµα και γλώσσα προγραµµατισµού. Κατά συνέπεια η Web Services-

based Service Oriented αρχιτεκτονική εξαλείφει τους συνήθεις  περιορισµούς 

των DCOM, CORBA, και του RMI. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες υποστηρίζουν 

την πρόσβαση µέσο web, εύκολη διασύνδεση και φυσικά την 

επαναχρησιµοποίηση των ίδιων υπηρεσιών για διαφορετικές επιχειρηµατικές 

ανάγκες. 

Ένα Web Service επικοινωνεί µε τους πελάτες µέσω ενός συνόλου 

τυποποιηµένων πρωτοκόλλων και τεχνολογιών. Αυτά τα πρότυπα 

υιοθετούνται στις πλατφόρµες και τα προϊόντα από όλους τους µεγάλους 

κατασκευαστές λογισµικού, καθιστώντας εφικτή την επικοινωνία ανάµεσα σε 

πελάτες και υπηρεσίες µε έναν συνεπή τρόπο χωρίς να υπάρχει δέσµευση για 

το είδος της πλατφόρµας αλλά και το περιβάλλον της εφαρµογής γενικότερα. 

Αυτή η καθολικότητα αναδεικνύει τις διαδικτυακές υπηρεσίες ως την 

επικρατούσα προσέγγιση στην εφαρµογή µιας Service Oriented 

Αρχιτεκτονικής. 

Ορισµοί: 

Ένας µοναδικός καθολικά αποδεκτός ορισµός για το τι είναι µια διαδικτυακή 

υπηρεσία δεν έχει καθιερωθεί µιας και οι εµπλεκόµενοι δηµιουργούν ορισµούς 

ανάλογα µε την οπτική γωνία υπό την οποία εξετάζουν το θέµα. Παρακάτω 

παρατίθενται  µερικοί από αυτούς. 

Σύµφωνα µε το world wide web consortium (W3C): 

«...εφαρµογές  λογισµικού οι οποίες υποστηρίζουν την διαλειτουργική 

αλληλεπίδραση µεταξύ συστηµάτων του διαδικτύου. Η περιγραφή των 

διεπαφών τους πραγµατοποιείται µέσω ενός πλήρως καθορισµένου format 

(συγκεκριµένα το WSDL). Τα συστήµατα αλληλεπιδρούν µε τις διαδικτυακές 

υπηρεσίες µέσω της αποστολής SOAP µηνυµάτων, χρησιµοποιώντας το 

πρωτόκολλο HTTP και την γλώσσα XML σε συνδυασµό µε άλλα πρωτόκολλα 

του διαδικτύου». 
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Ένας ορισµός περισσότερο προς τον προγραµµατιστή θα µπορούσε να 

είναι ο ακόλουθος: 

«Τα Web services είναι συναρτήσεις (τοποθετηµένες σε ένα server) που 

έχουν δηµοσιεύσει την διεπαφή τους ώστε να είναι προσβάσιµες. 

Υλοποιούνται σε µια µεγάλη γκάµα από τεχνολογίες (πλατφόρµες ανάπτυξης 

λογισµικού)  αλλά έχουν ένα σηµαντικό κοινό χαρακτηριστικό: παρέχουν 

υπολογιστικές υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να προσπελαστούν µε τη χρήση 

τυποποιηµένων πρωτοκόλλων». 

Ενώ ένας τρίτος ορισµός: 

«…Μια διαδικτυακή υπηρεσία ορίζεται ως µια εφαρµογή η οποία γίνεται 

προσβάσιµη µέσω της χρήσης των πρωτοκόλλων του Internet και της 

γλώσσας XML για την περιγραφή των µεθόδων και της λειτουργικότητάς της. 

Αποσκοπεί στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης διαφορετικών προγραµµάτων µε 

την ανταλλαγή µηνυµάτων σε XML µορφή µέσω Internet  πρωτοκόλλων. Ένα 

Web service συνήθως δεν είναι µία ολοκληρωµένη εφαρµογή, αλλά αποτελεί 

ένα λειτουργικό τµήµα µιας ευρύτερης εφαρµογής» 

Σύγκριση Web Services  µε άλλες Service Oriented 

Αρχιτεκτονικές 

Αν και οι υπηρεσίες ιστού είναι κάτι νέο, οι έννοιες πίσω από τα 

προσανατολισµένα προς τις υπηρεσίες συστήµατα προυπήρχαν για αρκετό 

διάστηµα. Τα περισσότερα standards κατανεµηµένων συστηµάτων 

συµµορφώνονται στην έννοια της Service Oriented Αρχιτεκτονικής. 

Παραδείγµατα προηγούµενων συστηµάτων SOA είναι: 

• Java RMI : Java Remote Method Invocation. 

• CORBA: Object Management Group Common Object Request Broker 

Architecture. 

• DCE: Open Group Distributed Computing Environment. 

• DCOM: Microsoft Distributed Component Object Model. 
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Κάθε σύστηµα SOA καθορίζει ένα σύνολο από πρότυπα και πρωτόκολλα 

τα οποία υλοποιούν τις κύριες λειτουργίες αυτού του συστήµατος. Επίσης ένα 

σύστηµα SOA καθορίζει ένα µηχανισµό επίκλησης (invocation), ο οποίος 

περιλαµβάνει  µια διεπαφή προγραµµατισµού (API) και ένα σύνολο από 

δεσµεύσεις (bindings) στην εκάστοτε γλώσσα. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται 

τα διάφορα πρότυπα και πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται από τα διάφορα 

συστήµατα SOA. 

 
Πίνακας 1: Σύγκριση Web services µε άλλες προσεγγίσεις. 

 

Κάθετες Τεχνολογίες 

Αν και η λεπτοµερείς εξέταση των Java RMI, CORBA, DCE και DCOM 

ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας µελέτης, από τον παραπάνω 

πίνακα γίνεται φανερό ότι κάθε µια από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις 

καθορίζει το δικό της κάθετο σύνολο από πρότυπα και πρωτόκολλα για την 

υλοποίηση κάθε µιας εκ των βασικών λειτουργιών SOA. Με αυτόν τον τρόπο  

εξασφαλίζεται  συνέπεια ανάµεσα στις εφαρµογές που χρησιµοποιούν αυτό το 

ενδιάµεσο λογισµικό όµως εµποδίζεται η διαλειτουργικότητα  µε εφαρµογές 

που χρησιµοποιούν διαφορετικό ενδιάµεσο λογισµικό. Επιπροσθέτως 

απαιτείται  ο παροχέας και ο καταναλωτής που εµπλέκονται σε µια 
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«συνοµιλία» να έχουν φορτώσει στα µηχανήµατα τους το κατάλληλο 

ενδιάµεσο λογισµικό. 

Τα Web Services ως ενδιάµεσο λογισµικό για το Internet 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες µπορούν να ιδωθούν ως µια νέα µορφή 

ενδιάµεσου λογισµικού για το Internet. Όµως σε αντιδιαστολή µε τα 

προηγούµενα συστήµατα SOA οι διαδικτυακές υπηρεσίες δεν απαιτούν ένα 

εντελώς νέο σύνολο από πρωτόκολλα. Τα βασικότερα πρωτόκολλα των 

διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η γλώσσα XML (Extensible Markup Language) 

που χρησιµοποιείται για την κωδικοποίηση των µηνυµάτων, αλλά αποτελεί και 

τη βάση για όλα τα άλλα πρωτόκολλα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Σήµερα 

ο κυριότερος όγκος ενδιάµεσου λογισµικού για το Internet υλοποιείται µε την 

χρήση ενός πυρήνα τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των SOAP, WSDL, 

και UDDI.  Αυτές οι τεχνολογίες καθορίζουν τους µηχανισµούς µεταφοράς, 

περιγραφής και εύρεσης αντίστοιχα. Κάθε µια από αυτές τις τεχνολογίες 

καθορίζεται και υλοποιείται σε γλώσσα XML. Μια σηµαντική διαφοροποίηση 

της χρήσης της XML είναι ότι οποιαδήποτε εφαρµογή, γραµµένη σε 

οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού, που «τρέχει» σε οποιαδήποτε 

πλατφόρµα, µπορεί να χρησιµοποιήσει  τους µηχανισµούς κωδικοποίησης 

των µηνυµάτων, περιγραφής και εύρεσης που ορίζουν τα πρωτόκολλα των 

διαδικτυακών υπηρεσιών. Για την αλληλεπίδραση µε διαδικτυακές υπηρεσίες 

δεν απαιτείται κανένα ενδιάµεσο λογισµικό. Οποιαδήποτε εφαρµογή µπορεί 

να «κατανοήσει» ένα µήνυµα SOAP µε την χρήση τυποποιηµένων εργαλείων 

επεξεργασίας XML. 

Web services, Συστήµατα χωρίς συνεκτική σύνδεση 

Οι αρχιτεκτονικές των παραδοσιακών συστηµάτων ενσωµατώνουν σχετικά 

εύθραυστη σύνδεση ανάµεσα στα διάφορα αντικείµενα του συστήµατος. Τα 

περισσότερα ΙΤ-συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των Web-oriented 
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συστηµάτων, µπορούν να χαρακτηριστούν ως συνεκτικά συνδεδεµένες 

εφαρµογές και υποσυστήµατα. 

Τέτοια µονολιθικά συστήµατα είναι ευαίσθητα στις αλλαγές. Μία αλλαγή 

στην έξοδο ενός από τα υποσυστήµατα µπορεί να δηµιουργήσει κατάρρευση 

του όλου συστήµατος. Μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας ενός 

υποσυστήµατος θα προκαλέσει κατάρρευση και στα υπόλοιπα υποσυστήµατα 

τα οποία συνεργάζονται µε το τρέχον υποσύστηµα. Αυτή η κατάσταση 

βρίσκεται υπό έλεγχο ως ένα βαθµό ανάλογα µε τα προσόντα και τον αριθµό 

των προγραµµατιστών. Καθώς  οι απαιτήσεις και ο ρυθµός των 

επιχειρησιακών αναγκών αυξάνονται, τα συστήµατα αυτά γίνονται ακόµα πιο 

εύθραυστα. Κάθε αλλαγή µπορεί να φέρει ανεπιθύµητα αποτελέσµατα όπως: 

µη διαθέσιµα web sites, αδυναµία της επιχείρησης να υιοθετήσει νέες 

επιχειρησιακές αλλαγές ή να αντιµετωπίσει ανταγωνιστικές απειλές και 

έλλειψη ταχύτητας της επιχείρησης να συµβαδίσει µε τα νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες. Είναι λοιπόν αναγκαίο να αντικατασταθούν αυτά τα µοντέλα 

σχεδιασµού εφαρµογών µε µια πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική, συστήµατα τα 

οποία να προσαρµόζονται εύκολα σε αλλαγές. 

Η αρχιτεκτονική των διαδικτυακών υπηρεσιών παρουσιάζει µια λογική 

εξέλιξη από τα αντικειµενοστραφή συστήµατα σε συστήµατα υπηρεσιών. Οι 

διαδικτυακές υπηρεσίες δεν είναι συνεκτικά συνδεδεµένες. Αντίθετα 

προσφέρουν δυναµική σύνδεση αντικειµένων: όλα τα αντικείµενα σε ένα 

σύστηµα είναι υπηρεσίες, µε την έννοια ότι ενσωµατώνουν συµπεριφορά και 

δηµοσιοποιούν ένα API µηνυµάτων σε άλλα συνεργαζόµενα αντικείµενα στο 

δίκτυο. Οι υπηρεσίες Web αντιπροσωπεύουν µια νέα service-oriented 

αρχιτεκτονική, βασισµένη στη λογική της δηµιουργίας εφαρµογών 

εντοπίζοντας και εκτελώντας διαθέσιµες µέσω δικτύου υπηρεσίες ή αλλιώς 

just-in-time ενοποίηση εφαρµογών. 

Με την αρχιτεκτονική των διαδικτυακών υπηρεσιών µπορούµε να 

αλλάξουµε την εφαρµογή σε οποιαδήποτε πλευρά της σύνδεσης και η 
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εφαρµογή θα συνεχίσει να λειτουργεί. Τεχνικά, αυτό µεταφράζεται σε χρήση 

ασύγχρονης τεχνολογίας για σταθερές επιδόσεις που βασίζεται σε ανταλλαγή 

µηνυµάτων και σε χρήση πρωτοκόλλων Web, όπως το HTTP, το Simple Mail 

Transfer Protocol (SMTP) και, το πιο σηµαντικό, την γλώσσα XML για να 

επιτευχθεί καθολική εµβέλεια. 

Τα συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων ενσωµατώνουν τις θεµελιώδεις 

µονάδες επικοινωνίας σε αυτόπροσδιοριζόµενα πακέτα (που ονοµάζονται 

µηνύµατα), τα οποία τοποθετούνται στο καλώδιο του δικτύου. Η βασική 

διαφορά ανάµεσα σε ένα σύστηµα ανταλλαγής µηνυµάτων και ένα σύστηµα 

κατανεµηµένου αντικειµένου είναι η ποσότητα γνώσεων σχετικά µε την 

υποδοµή του παραλήπτη που απαιτείται από τον αποστολέα. Με ένα 

σύστηµα κατανεµηµένου αντικειµένου, ο αποστολέας κάνει πολλές υποθέσεις 

σχετικά µε τον παραλήπτη, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα 

ενεργοποιηθεί και θα συναρµολογηθεί η εφαρµογή, την ονοµασία των 

περιβαλλόντων εργασίας κ.ο.κ. 

Από την άλλη πλευρά, τα συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων αποτελούν τη 

συµφωνία σε επίπεδο µορφής µηνύµατος. Η µόνη υπόθεση που κάνει ο 

αποστολέας είναι ότι ο παραλήπτης θα είναι σε θέση να κατανοήσει το 

µήνυµα που αποστέλλεται. Ο αποστολέας δεν κάνει υποθέσεις σχετικά µε το 

τι θα γίνει µετά την παραλαβή του µηνύµατος ούτε για το τι θα συµβεί µεταξύ 

του αποστολέα και του παραλήπτη.  

Τα πλεονεκτήµατα της συµφωνίας σε επίπεδο µηνύµατος είναι ξεκάθαρα. 

Για παράδειγµα, επιτρέπει την αλλαγή του παραλήπτη, ανά πάσα στιγµή, 

χωρίς να δηµιουργηθεί πρόβληµα µε τον αποστολέα, εφόσον είναι σε θέση να 

κατανοήσει τα ίδια µήνυµα. Ο παραλήπτης µπορεί να αναβαθµίσει και να 

βελτιώσει τις τρέχουσες εφαρµογές, χωρίς να δηµιουργήσει πρόβληµα. 

Επίσης, ο αποστολέας δεν απαιτεί ειδικό λογισµικό για να είναι σε θέση να 

µιλά µε τον παραλήπτη. Εφόσον αποστέλλονται µηνύµατα µε την κατάλληλη 

µορφή, ο παραλήπτης µπορεί να αποκριθεί. 
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Κεφάλαιο 2: eXtensible Markup Language (XML) 

Η XML αποτελεί το δοµικό λίθο για όλες τις τεχνολογίες των web services. 

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 

γλώσσας έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε και τις υπόλοιπες 

τεχνολογίες των διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Βασικές έννοιες της XML 

Η XML αποτελεί το de facto πρότυπο για την περιγραφή δεδοµένων που 

ανταλλάσσονται στο web. Όπως υποδηλώνει το όνοµα της η XML είναι µια  

γλώσσα σήµανσης. Όπως η HTML, προσδιορίζει τα δεδοµένα 

χρησιµοποιώντας  ετικέτες (προσδιοριστικά που εσωκλείονται στους 

χαρακτήρες:  <...>). Οι ετικέτες (tags) «µαρκάρουν» το περιεχόµενο ενός 

εγγράφου, καταφέρνοντας µε αυτόν τον τρόπο να το περιγράψουν. Μια 

ετικέτα XML προσδιορίζει τις πληροφορίες σε ένα έγγραφο, καθώς επίσης και 

τη δοµή αυτών των πληροφοριών. Συλλογικά, οι ετικέτες είναι γνωστές ως  

σήµανση. Αντίθετα από την HTML, στην XML οι ετικέτες προσδιορίζουν τα 

στοιχεία παρά να καθορίζουν τον τρόπο εµφάνισης τους. Υποθέτοντας ότι µια 

HTML ετικέτα λέει κάτι σαν, «Απεικόνισε αυτό το στοιχείο µε έντονη 

γραµµατοσειρά» (<b>... </b>), µια XML ετικέτα δρα ως ένα πεδίο που 

χαρακτηρίζει τα δεδοµένα. Παραδείγµατος χάριν, εάν θέλουµε να 

χαρακτηρίσουµε ένα έγγραφο ως µήνυµα θα µπορούσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε τις εξής ετικέτες <message>... </message> και µέσα σε 

αυτές να περικλείσουµε όλα τα περιεχόµενα του µηνύµατος. 

Επειδή ο χαρακτηρισµός των δεδοµένων  µας δίνει µια  αίσθηση του 

νοήµατος τους (πώς να τα ερµηνεύσουµε, τι πρέπει να κάνουµε µε αυτά), η 

XML µερικές φορές περιγράφεται ως ένας µηχανισµός για τη σηµασιολογία 

(σηµασία) των στοιχείων. 
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Όπως συµβαίνει µε τον καθορισµό ονοµάτων για τα πεδία µιας δοµής 

δεδοµένων, έτσι και στην XML υπάρχει ελευθερία στη χρησιµοποίηση  

οποιασδήποτε XML ετικέτας η οποία έχει νόηµα για µια δεδοµένη εφαρµογή. 

Φυσικά, οι διαφορετικές εφαρµογές που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν τα  

ίδια XML στοιχεία, πρέπει να συµφωνήσουν για το ποια ονόµατα ετικετών 

σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν στην µεταξύ τους επικοινωνία. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα XML δεδοµένων τα οποία θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν σε µια υποθετική εφαρµογή ανταλλαγής ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. 

 

<message> 

<to>someone@somewhere.com</to> 

<from>mis049@uom.gr</from> 

<subject> Αµοιβές 2005</subject> 

<text> 

Παρακαλώ να µου αποστείλετε τον πίνακα αµοιβών για το 2005 

</text> 

</message> 

 

Οι ετικέτες σε αυτό το παράδειγµα προσδιορίζουν το µήνυµα συνολικά, την 

διεύθυνση προορισµού και αποστολέα, το θέµα, και το κείµενο του 

µηνύµατος. Όπως στην HTML,  η ετικέτα <to> συνδυάζεται µε µια ετικέτα 

τέλους</to>. Τα δεδοµένα µεταξύ της ετικέτας αρχής και της ετικέτας τέλους 

καθορίζουν ένα XML στοιχείο. Επίσης, το περιεχόµενο της ετικέτας <to>  

περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο ζεύγος ετικετών <message>..</message>. 

Αυτή η δυνατότητα µιας ετικέτας να περιλαµβάνει άλλες προσδίδει στην XML 

την δυνατότητα αναπαράστασης ιεραρχικών δοµών δεδοµένων. 

Όπως και στην HTML, ο κενός χώρος, σε ένα XML έγγραφο, δεν 

υπολογίζεται, δίδεται έτσι η δυνατότητα µορφοποίησης των δεδοµένων µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η αναγνωσιµότητα τους και συγχρόνως 

τα ίδια αυτά έγγραφα να είναι δυνατόν να αποτελέσουν την είσοδο ενός 
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προγράµµατος. Αντίθετα από την HTML, εντούτοις, στην XML επιτρέπεται η 

εύκολη αναζήτηση ενός συνόλου δεδοµένων, για παράδειγµα ένα µήνυµα 

που περιέχει στο θέµα του την λέξη «Αµοιβές», επειδή οι XML ετικέτες 

καθορίζουν το περιεχόµενο των δεδοµένων παρά την εµφάνιση τους. 

Ετικέτες και παράµετροι 

Οι ετικέτες µπορούν επίσης να περιέχουν παραµέτρους δηλαδή πρόσθετες 

πληροφορίες ιδιοτήτων που περιλαµβάνονται ως τµήµα της ίδιας της ετικέτας, 

εντός των χαρακτήρων <>. Το ακόλουθο έγγραφο XML βασίζεται στο 

προηγούµενο παράδειγµα και παρουσιάζει την δοµή ενός µηνύµατος 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιεί παραµέτρους για την δήλωση 

του παραλήπτη, του αποστολέα και του θέµατος: 

 

<message to="someone@somewhere.com" from="mis049@uo m.gr" subject=" 

Αµοιβές 2005"> 

<text> 

Παρακαλώ να µου αποστείλετε τον πίνακα αµοιβών για το 2005 

</text> 

</message> 

 

Όπως και στην HTML, το όνοµα της παραµέτρου ακολουθείται από το 

σύµβολο της ισότητας και την τιµή της παραµέτρου εντός εισαγωγικών, ενώ οι 

πολλαπλές παράµετροι χωρίζονται µε διαστήµατα. Αντίθετα από την HTML, 

στην XML, τα κόµµατα µεταξύ των ιδιοτήτων δεν αγνοούνται, εάν είναι παρόν, 

παράγουν ένα λάθος. 

Η ερώτηση ποιος από τους δύο τρόπους (τα προηγούµενα παραδείγµατα) 

θεωρείται καλύτερος για την περιγραφή της δοµής ενός µηνύµατος 

<message> είναι καλύτερος δεν µπορεί να απαντηθεί εύκολα. Η εξάσκηση και 

η εµπειρία υποδεικνύουν ποια από τις δυο προσεγγίσεις ταιριάζει καλύτερα σε 

διαφορετικά πεδία εφαρµογής. 
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Κενές ετικέτες 

Μια µεγάλη διαφορά µεταξύ της XML και της HTML είναι ότι ένα έγγραφο 

XML πρέπει πάντα να είναι καλά δοµηµένο (well formed). Υπάρχουν διάφοροι 

κανόνες που καθορίζουν πότε ένα έγγραφο είναι καλά δοµηµένο, αλλά ένας 

από τους σηµαντικότερους είναι ότι κάθε ετικέτα αρχής πρέπει να έχει µια 

ετικέτα τέλους. Έτσι, στο παράδειγµα µας, η ετικέτα </to> δεν είναι 

προαιρετική. Η ετικέτα <to> δεν  µπορεί και δεν πρέπει να τερµατίζεται µε 

ετικέτα διαφορετική από την </to>. Μια άλλη σηµαντική πτυχή ενός καλά 

δοµηµένου εγγράφου είναι ότι όλες οι ετικέτες βρίσκονται εντοιχισµένες µέσα 

σε άλλες ετικέτες. Έτσι µπορούµε να έχουµε: 

 

<message>..<to>..</to>..</message> 

 

αλλά ποτέ: 

 

message>..<to> .</message>..</to> 

 

Μερικές φορές, εν τούτοις, έχει νόηµα µια ετικέτα να εµφανίζεται χωρίς 

ετικέτα τέλους. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση όπου υπάρχει ανάγκη 

για την προσθήκη µιας ετικέτας (π.χ. <flag/>) η οποία θα υποδεικνύει το 

µήνυµα ως σηµαντικό. Αυτό το είδος ετικέτας δεν εσωκλείει κανένα 

περιεχόµενο, έτσι είναι γνωστό ως  κενή ετικέτα. Η δηµιουργία µιας κενής 

ετικέτας πραγµατοποιείται εάν χρησιµοποιήσουµε τους χαρακτήρες />  αντί 

τον χαρακτήρα >. Το ακόλουθο µήνυµα περιέχει µια κενή ετικέτα <flag />: 

 

<message to="someone@somewhere.com" from="mis049@uo m.gr" 

subject=" Αµοιβές 2005"> 

<flag/> 

<text> 

Παρακαλώ να µου αποστείλετε τον πίνακα αµοιβών για το 2005 
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</text> 

</message> 

 

Η χρησιµοποίηση της κενής ετικέτας καθιστά περιττό την χρησιµοποίηση 

του ζεύγους ετικετών <flag>..</flag> προκειµένου να υπάρξει ένα καλά 

δοµηµένο έγγραφο. Ο έλεγχος για το ποιες ετικέτες επιτρέπεται να είναι κενές 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία ενός XML σχήµατος ή ενός Document 

Type Definition (DTD) όπως θα δούµε στην συνέχεια του κεφαλαίου. 

Σχόλια 

Η παρεµβολή σχολίων σε ένα έγγραφο XML πραγµατοποιείται µε τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο όπως και στην HTML: 

 

<message to="someone@somewhere.com" from="mis049@uo m.gr" 

subject=" Αµοιβές 2005"> 

<!—Αυτό είναι ένα σχόλιο --> 

<flag/> 

<text> 

Παρακαλώ να µου αποστείλετε τον πίνακα αµοιβών για το 2005 

</text> 

</message> 

 

Αρχική δήλωση 

Κάθε έγγραφο XML πρέπει, υποχρεωτικά, να περιέχει µια αρχική δήλωση  

η οποία υποδεικνύει ότι το έγγραφο που ακολουθεί είναι όντως ένα XML 

έγγραφο. Η ελάχιστη παράµετρος που πρέπει να περιέχει µια τέτοια δήλωση 

είναι η εξής: 

 

<?xml version="1.0"?> 
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Η δήλωση µπορεί επίσης να περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες όπως η 

επόµενη: 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalon e="yes"?> 

 

Η δήλωση XML είναι ουσιαστικά η ίδια µε την επικεφαλίδα της HTML, 

<HTML>, εκτός από το ότι χρησιµοποιεί τους χαρακτήρες <?..?>  και µπορεί 

να περιέχει τις ακόλουθες παραµέτρους: 

 

• version: Προσδιορίζει την έκδοση της XML που χρησιµοποιείται στα 

στοιχεία. Αυτή η παράµετρος δεν είναι προαιρετική. 

• encoding: Προσδιορίζει το  σετ χαρακτήρων (character set) που 

χρησιµοποιείται για την κωδικοποίηση των δεδοµένων.  Το ISO-8859-1  

είναι  το Latin-1 , το Western European και το σετ χαρακτήρων της 

αγγλικής γλώσσας. (Η προεπιλογή είναι 8-bit UTF-8) 

• standalone: Προσδιορίζει εάν το έγγραφο παραπέµπει σε ένα εξωτερικό 

έγγραφο ή σε µια εξωτερική προδιαγραφή τύπου δεδοµένων. Εάν δεν 

υπάρχει καµία εξωτερική αναφορά, τότε η συγκεκριµένη παράµετρος 

παίρνει την τιµή “yes”. 

 

Η  αρχική δήλωση  µπορεί επίσης να περιέχει ορισµούς οντοτήτων 

(στοιχεία που περιλαµβάνονται όταν υπάρχουν αναφορές µέσα από το 

έγγραφο) και των προδιαγραφών που λένε ποιες ετικέτες είναι έγκυρες στο 

έγγραφο. Οτιδήποτε έρχεται µετά από την αρχική δήλωση της XML αποτελεί 

το περιεχόµενο του εγγράφου. 

Χειρισµός ειδικών χαρακτήρων 

Στην XML, µια οντότητα είναι µια δοµή XML (ή ένα τµήµα απλού κειµένου) 

που έχει ένα συγκεκριµένο όνοµα. Η αναφορά της οντότητας, µε το όνοµα της 

κάπου µέσα στο έγγραφο XML, έχει ως αποτέλεσµα την εισαγωγή αυτής την 
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οντότητας σε αυτό το συγκεκριµένο σηµείο. Για την δηµιουργία µιας αναφοράς 

προς µια οντότητα, πρέπει να περικλείσουµε το όνοµα της οντότητας ανάµεσα 

στους ειδικούς χαρακτήρες  & (ampersand) και ;(ελληνικό ερωτηµατικό) όπως 

η επόµενη: 

 

&entityName; 

 

Προκαθορισµένες οντότητες 

Μια αναφορά οντότητας όπως &amp;  περιέχει ένα όνοµα (σε αυτήν την 

περίπτωση, amp) µεταξύ των ειδικών χαρακτήρων “&” και “;”. Το κείµενο προς 

το οποίο έχει γίνει η αναφορά αντικαθιστά το όνοµα της οντότητας, όπως 

συµβαίνει µε µια µακροεντολή σε µια γλώσσα προγραµµατισµού. Ο επόµενος 

πίνακας παρουσιάζει προκαθορισµένες οντότητες για κάποιους ειδικούς 

χαρακτήρες. 

 

Ειδικός χαρακτήρας Όνοµα Αναφορά 

& Ampersand &amp; 

< Μικρότερο από &lt; 

> Μεγαλύτερο από &gt; 

“ ∆ιπλά εισαγωγικά &quot; 

‘ Απόστροφος &apos; 
Πίνακας 2-1: Προκαθορισµένες οντότητες για τους ειδικούς χαρακτήρες 

 

Υποθέστε για παράδειγµα ότι υπάρχει ανάγκη της παρακάτω δήλωσης σε 

ένα XML έγγραφο: 

 

Πωλήσεις 2005 < πωλήσεις 2004 
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Το πρόβληµα µε την παραπάνω γραµµή εντοπίζεται στο ότι όταν ένας XML 

parser «δεί» το σύµβολο <, θα προσπαθήσει να βρει όνοµα µιας ετικέτας 

αφού όπως έχουµε αναφέρει είδη όλες οι ετικέτες αρχίζουν µε αυτό το 

σύµβολο. Για την παράκαµψη του προβλήµατος µπορούµε να 

χρησιµοποιούµε την αναφορά &lt; αντί του συµβόλου <. 

<message to="someone@somewhere.com" from="mis049@uo m.gr" 

subject=" Πωλήσεις 2005"> 

<!—Αυτό είναι ένα σχόλιο --> 

<flag/> 

<text> 

Ετήσια αποτελέσµατα Πωλήσεις 2005 &lt; πωλήσεις 2004 

</text> 

</message> 

 

Αναφορές χαρακτήρων 

Μια αναφορά χαρακτήρα όπως η &#147; Περιέχει ένα σηµάδι hash (#) 

ακολουθούµενο από ένα αριθµό. Ο αριθµός είναι η δεκαδική τιµή ενός 

χαρακτήρα Unicode, όπως π.χ. 65 για το γράµµα Α, ή 147 για το αριστερό 

κεκλιµένο ερωτηµατικό, ή 148 για το δεξί κεκλιµένο ερωτηµατικό. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το όνοµα της οντότητας είναι το σηµάδι hash ακολουθούµενο από 

τα ψηφία που προσδιορίζουν το χαρακτήρα. 

Η XML αναµένει τις τιµές να καθορίζονται στο δεκαδικό σύστηµα 

αρίθµησης. Εντούτοις, τα διαγράµµατα Unicode στην ιστοσελίδα 

http://www.unicode.org/charts/ διευκρινίζουν τις τιµές στο δεκαεξαδικό 

σύστηµα αρίθµησης. Έτσι θα πρέπει γίνει µια µετατροπή για την εύρεση της 

σωστής τιµής που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτήρα. 
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DTD & XML Schemas 

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της XML είναι η επεκτασιµότητα 

της, δηλαδή το ότι δεν περιορίζεται σε ένα δεδοµένο σύνολο από ετικέτες 

όπως η HTML. Ο καθένας µπορεί να δηµιουργήσει τις δικές του ετικέτες έτσι 

ώστε τα XML έγγραφα που θα δηµιουργήσει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

εκάστοτε ανάγκες του. Εάν τα XML έγγραφα προορίζονταν αποκλειστικά για 

προσωπική χρήση δεν θα υπήρχε καµιά ανάγκη να δηλώσουµε ποια είναι τα 

επιτρεπτά ονόµατα ετικετών και τον τρόπο δόµησης τους. Σε µια τέτοια 

περίπτωση ο δηµιουργός τους (που θα ήταν και ο µόνος χρήστης τους) θα 

γνώριζε τόσο τη δοµή όσο και τα επιτρεπτά ονόµατα των ετικετών. Όµως η 

XML δηµιουργήθηκε µε κύριο γνώµονα την δυνατότητα    ανταλλαγής 

δεδοµένων µε τρίτους εποµένως οι συµβάσεις που χρησιµοποιήθηκαν από 

τον συντάκτη του XML εγγράφου πρέπει να γίνουν γνωστές σε οποιονδήποτε 

ενδιαφέρεται να κατανοήσει αυτό το XML έγγραφο. 

Υπάρχουν δυο διαδεδοµένοι τρόποι για να δηλώσουµε ποια είναι τα 

επιτρεπτά ονόµατα ετικετών καθώς επίσης και η επιτρεπόµενη δοµή µέσα σε 

ένα XML έγγραφο, τα Document Type Definition  (DTD’s) και τα XML σχήµατα 

(XML schemas). Στις τεχνολογίες των web services χρησιµοποιούνται κυρίως 

τα  XML σχήµατα εποµένως στην ανάλυση που ακολουθεί δίδεται 

περισσότερο βάρος σε αυτόν τον τρόπο. 

 

Document Type Definitions 

Το επόµενο αποτελεί παράδειγµα ενός XML εγγράφου. Όπως είναι φανερό 

έχει δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καθορίζεται η δοµή του εγγράφου και 

ονοµάζεται Document Type Definition (DTD). Στην δεύτερη ενότητα 

περιέχονται τα δεδοµένα του εγγράφου. 

 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<!DOCTYPE customer [ 

 <!ELEMENT customer (name, address)> 
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 <!ELEMENT name (firstname, lastname)> 

 <!ELEMENT firstname (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT lastname (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT address (street+, city, state, zip)> 

 <!ELEMENT street (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT city (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT state (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT zip (#PCDATA)> 

]> 

<customer> 

 <name> 

  <firstname>Nick</firstname> 

  <lastname>kazantzakis</lastname> 

 </name> 

 <address> 

  <street>Melenikou</street> 

  <street>10</street> 

  <city>Salonica</city> 

  <state>CA</state> 

  <zip>12345</zip> 

 </address> 

</customer> 

 

Το DTD αρχίζει µε την λέξη DOCTYPE και καθορίζει το όνοµα αυτού του 

τύπου του εγγράφου ως Customer. Έπειτα καθορίζονται τα περιεχόµενα του 

εγγράφου Customer. Αποτελούνται από δυο στοιχεία το name και το address. 

Το στοιχείο name αποτελείται από δυο άλλα στοιχεία το firstname και το 

lastname. Και τα δύο καθορίζονται ως #PCDATA, που σηµαίνει ότι είναι 

συµβολοσειρές δεδοµένων χαρακτήρα.  Το στοιχείο address  καθορίζεται ότι 

περιέχει τέσσερα στοιχεία: street, city, state και zip. Καθένα από αυτά 

καθορίζεται επίσης ως δεδοµένα χαρακτήρα. το σηµάδι της πρόσθεσης (+) 

έπειτα από το στοιχείο street καθορίζει ότι απαιτείται µια ή περισσότερες 

τιµές. Όπως διακρίνεται το στιγµιότυπο (instance) του εγγράφου customer 
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συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο DTD έτσι αυτό 

το έγγραφο θεωρείτε  type-valid. Εάν δεν συµµορφώνονταν ως προς τις 

δηλώσεις του DTD τότε θα θεωρούνταν not-type valid. Τα έγγραφα που 

θεωρούνται not-type valid εξακολουθούν να είναι XML έγγραφα απλώς δεν 

συµµορφώνονται στις προδιαγραφές κάποιου DTD. Παραδείγµατος χάριν, 

εάν το προηγούµενο έγγραφο περιείχε δυο στοιχεία city θα εξακολουθούσε να 

θεωρείτε XML έγγραφο όµως δεν θα ήταν type valid. 

Αν και τα DTD’s είναι σχεδόν πάντα επιθυµητά, δεν θεωρούνται 

υποχρεωτικά στα XML έγγραφα. Τα έγγραφα που δεν έχουν ένα DTD είναι εξ 

ορισµού not-type valid επειδή δεν υπάρχει κάποιο DTD σύµφωνα µε το οποίο 

θα πρέπει να συµµορφώνονται. 

Μια δήλωση DTD δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται εντός του XML 

εγγράφου, µπορεί κάλλιστα να δηλώνεται σε ένα ξεχωριστό έγγραφο. Αυτός ο 

τρόπος µάλιστα θεωρείται προτιµότερος µιας και το ίδιο DTD µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί σε διαφορετικά έγγραφα XML. 

 

XML Σχήµατα 

Τα XML σχήµατα χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν το περιεχόµενο και 

τη δοµή των XML εγγράφων, και υπό αυτήν την έννοια, εξυπηρετούν έναν 

ρόλο παρόµοιο µε αυτόν των DTD’s. Τα XML σχήµατα, εντούτοις, βελτιώνουν 

και επεκτείνουν την προδιαγραφή DTD. Τα XML σχήµατα χρησιµοποιούνται 

για να καθορίσουν ένα σύνολο συµβόλων και τις σχέσεις ανάµεσα τους. 

Μερικές φορές, λέγεται ότι τα XML σχήµατα παρέχουν τα µέσα για την 

σύνθεση νέων λεξιλογίων. 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα ένα έγγραφο XML που 

συµµορφώνεται σε ένα DTD καλείται type-valid έγγραφο. Οµοίως, ένα 

έγγραφο XML που συµµορφώνεται στις προδιαγραφές ενός XML σχήµατος 

καλείται schema-valid έγγραφο. Ένα έγγραφο XML µπορεί να είναι καλά 

µορφοποιηµένο και να µην είναι ούτε type-valid ούτε schema-valid. 
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Αντίθετα από DTD’s, που ακολουθούν µια προκαθορισµένη σύνταξη, τα 

XML σχήµατα είναι τα ίδια XML έγγραφα. Αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιείται η 

ίδια σύνταξη για τον καθορισµό ενός XML σχήµατος όπως και για τον 

καθορισµό ενός οποιουδήποτε άλλου XML έγγραφου. Επίσης σηµαίνει ότι  

ένα XML σχήµα (όντας ένα XML έγγραφο) πρέπει να συµµορφώνεται στις 

προδιαγραφές που θέτει ένα άλλο XML σχήµα. Βέβαια, εάν κάθε XML σχήµα 

συµµορφώνεται σε ένα άλλο XML σχήµα τότε τίθεται το εύλογο ερώτηµα: 

υπάρχει κάποιο XML σχήµα στις προδιαγραφές του οποίου πρέπει να 

συµµορφώνονται όλα τα άλλα σχήµατα; Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο σχήµα 

υπάρχει και αποτελεί το µητρικό σχήµα για όλα τα άλλα και διατηρείται από το 

World Wide Web Consortium (www.W3C.org). Όλα τα έγγραφα XML 

σχηµάτων επικυρώνονται ενάντια σε αυτό το σχήµα. 

Τα XML σχήµατα είναι ένα ευρύ και σύνθετο θέµα. ∆εκάδες βιβλία έχουν 

γραφτεί για το θέµα εποµένως σε αυτήν την µελέτη θα περιοριστούµε σε 

µερικές βασικές έννοιες που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε τις 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στα web services. 

 

 

 

Ταυτοποίηση XML Σχηµάτων 

Το επόµενο αποτελεί ένα XML έγγραφο: 

 

<Student xmlns:xsi=”http://www.w3c.org/2001/XMLSche ma” 

age=”26”> 

 <Fname>Nikos</Fname> 

 <Lname>kazantzakis</Lname> 

 <Country>Greece</Country> 

 <Department>MIS</Department> 

</Student> 
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Ακολουθεί το XML σχήµα γι’ αυτό το XML έγγραφο: 

 

<xsd:schema xmlns:xsd=”http://www.w3c.org/2001/XMLS chema>” 

<xsd:element name=”Student”> 

<xsd:coplexType> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name=”Fname” type=”xsd:string”/> 

  <xsd:element name=”Lname” type=”xsd:string”/> 

  <xsd:element name=”Country” minOccurs=”0”                                          

type=”xsd:string”/> 

  <xsd:element name=”Department” type=”xsd:string”/ > 

 </xsd:sequence> 

 <xsd:attribute name=”age”/> 

</xsd:coplexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

Η πρώτη γραµµή προσδιορίζει ποιο σχήµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 

για την επικύρωση του παρόντος εγγράφου. Επειδή αυτό το έγγραφο είναι 

ένα XML σχήµα, πρόκειται να επικυρωθεί ενάντια στο µητρικό σχήµα που 

διατηρεί, ο www.w3c.org. Αυτή η ίδια αναφορά χρησιµοποιείται σε όλα τα 

XML σχήµατα, ανεξάρτητα από ποιόν έχουν δηµιουργηθεί. (Βέβαια η δήλωση  

χρησιµοποιείται µόνο για λόγους προσδιορισµού. Επειδή αυτό το σχήµα 

χρησιµοποιείται ευρέως, τα περισσότερα προγράµµατα επικύρωσης 

σχηµάτων έχουν ένα ενσωµατωµένο αντίγραφο.) 

Αυτή η πρώτη δήλωση όχι µόνο καθορίζει το έγγραφο που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί για την επικύρωση, καθιερώνει επίσης ένα namespace. Σε 

αυτήν την πρώτη δήλωση, το xsd καθορίζεται από την έκφραση:  xmlns: xsd. 

Το πρώτο µέρος αυτής της έκφρασης αποτελεί σύντµηση των λέξεων xml  

namespace, και το δεύτερο µέρος καθορίζει την ετικέτα xsd. Όλες οι άλλες 

γραµµές στο έγγραφο χρησιµοποιούν την ετικέτα xsd. Η έκφραση 

xsd:complexType απλά δηλώνει στο πρόγραµµα επικύρωσης να εξετάσει το 
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namespace που καλείται xsd (εδώ αυτό που καθορίζεται από το 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema) για να βρει τον καθορισµό του 

σύνθετου τύπου complexType. 

 

Στοιχεία και παράµετροι ενός XML σχήµατος 

Όπως διακρίνεται στο XML σχήµα που προηγήθηκε τα XML σχήµατα 

αποτελούνται από τα στοιχεία και τις παραµέτρους. Υπάρχουν δύο τύποι 

στοιχείων: ο απλός τύπος και ο σύνθετος τύπος. Τα στοιχεία απλού τύπου 

έχουν µια µοναδική τιµή. Στο προηγούµενο XML σχήµα, τα στοιχεία “Fname” 

,”Lname”, “Country” και “Department” αποτελούν παράδειγµα απλών 

στοιχείων. Εξ ορισµού οι πληθάριθµοι για τα απλά και σύνθετα στοιχεία είναι 

1.1 που σηµαίνει ότι µια τιµή απαιτείται και περισσότερες από µια δεν 

επιτρέπονται. Για το στοιχείο “Country” η παράµετρος minOccurs=”0” σηµαίνει 

ότι ο ελάχιστος πληθάριθµος γι’ αυτό το στοιχείο είναι 0, δηλαδή σε ένα XML 

instance αυτό το στοιχείο µπορεί και να µην υπάρχει. Η παράµετρος 

type=”xsd:strring” δηλώνει ότι τα στοιχεία απλού τύπου θα περιέχουν 

δεδοµένα τύπου String. Άλλοι πιθανοί τύποι δεδοµένων είναι xsd:int 

,xsd:decimal κ.τ.λ. 

Τα στοιχεία σύνθετου τύπου (Complex Type) µπορούν να περιλαµβάνουν 

ένα ή περισσότερα στοιχεία απλού ή ακόµα και σύνθετου τύπου. Στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα  το σύνθετο στοιχείο “Student” περιλαµβάνει µόνο 

απλά στοιχεία (τα “Fname”, “Lname”, “Country” και “Department”). Επιπλέον, 

τα στοιχεία σύνθετου τύπου µπορούν να έχουν και παραµέτρους. Για 

παράδειγµα το στοιχείο “Student” έχει την παράµετρο “age”. Οι ετικέτες 

<xsd:sequence>...</xsd:sequence> καθορίζουν ότι τα στοιχεία “Fname”, 

“Lname”, “Country” και “Department” πρέπει να αναφέρονται πάντα µε την 

σειρά την οποία ορίζονται στο XML σχήµα.  

Όπως έχουµε είδη αναφέρει το πότε θα χρησιµοποιήσουµε παραµέτρους 

και πότε κάποια ετικέτα είναι κάτι που µπορεί να αποκτηθεί µόνο µε την 
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εµπειρία. Η XML δεν µας περιορίζει για το πότε πρέπει να χρησιµοποιούµε 

παραµέτρους και πότε όχι. 

 

∆οµηµένα και µη δοµηµένα XML σχήµατα 

Μερικές φόρες ένα σχήµα καλείται ως µη δοµηµένο εάν όλα τα στοιχεία 

περιλαµβάνονται µέσα στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας. Το XML σχήµα που 

εξετάσαµε µέχρι τώρα αποτελεί παράδειγµα µη δοµηµένου σχήµατος µιας και 

τα στοιχεία “Fname”, “Lname”, “Country” και “Department” περιλαµβάνονται 

εντός του στοιχείου  “Student”. 

Υπάρχουν όµως περιπτώσεις στις οποίες ένα στοιχείο µπορεί να µην  είναι 

απλού τύπου αλλά σύνθετου τύπου και συγχρόνως να είναι ένθετο κάποιου 

άλλου στοιχείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το XML σχήµα αναφέρεται ως 

δοµηµένο. Μια τέτοια περίπτωση θα προέκυπτε εάν είχαµε ένα στοιχείο 

διεύθυνσης (π.χ. <address>..</address>) το οποίο θα ήταν   σύνθετου τύπου 

(π.χ. αποτελούντα από τα στοιχεία <street>..</street> , <zip>..</zip>) και 

συγχρόνως ήταν ένθετο στοιχείο του σύνθετου στοιχείου <Student>. 

 

Καθολικά στοιχεία 

 

<xsd:schema xmlns:xsd=http://www.w3c.org/2001/XMLSc hema> 

<xsd:coplexType name=”AdressType”> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name=”Street” /> 

  <xsd:element name=”City”/> 

  <xsd:element name=”State”/> 

  <xsd:element name=”ZipPostalCode”/> 

  <xsd:element name=”Country” minOccurs=”0”/> 

 

 </xsd:sequence> 

</xsd:coplexType> 

<xsd:coplexType name=”PhoneType”> 

 <xsd:sequence> 
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  <xsd:element name=”AreaCode” /> 

  <xsd:element name=”PhoneNumber”/> 

 </xsd:sequence> 

</xsd:coplexType> 

<xsd:element name=”Customer”> 

<xsd:coplexType> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name=”CustomerID” type=xsd:integer”/ > 

  <xsd:element name=”Name”/> 

  <xsd:element name=”Address” type=”AddrressType” / > 

 <xsd:elementname=”Phone” type=”PhoneType” maxOccur s=”3”/> 

  <xsd:element name=”EmailAddress” minOccurs=”0”/> 

  <xsd:element name=”SalesPerson”> 

       </xsd:coplexType> 

   <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”Name”/> 

   <xsd:element name=”Address” type=”AddressType”/>  

   <xsd:element name=”Phone” type=”PhoneType”> 

   </xsd:sequence> 

    </xsd:coplexType> 

  </xsd:element>   

 </xsd:sequence> 

</xsd:coplexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο τύπος δεδοµένων που χρησιµοποιούν κάποια 

στοιχεία είναι ό ίδιος. Παραδείγµατος χάριν είναι πολύ πιθανόν σε ένα XML 

έγγραφο να υπάρχουν τα στοιχεία ενός πελάτη και τα στοιχεία του πωλητή 

που έχει αναλάβει αυτόν τον πελάτη. Και οι δύο αυτές οντότητες έχουν το 

στοιχείο της διεύθυνσης και του τηλεφώνου. Θα µπορούσαµε να 

δηµιουργήσουµε τα αντίστοιχα στοιχεία και για τις δύο οντότητες όµως θα 

ήχαν τα ίδια ακριβώς στοιχεία. 
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Η προσέγγιση που ακολουθούµε για µην υπάρχει διπλή δήλωση των ίδιων 

στοιχείων είναι η δήλωση αυτών των στοιχείων ως καθολικά έτσι ώστε να 

µπορούµε να τα επαναχρησιµοποιήσουµε όποτε επιθυµούµε εντός του 

εγγράφου. Στο XML σχήµα που προηγήθηκε το στοιχείο Address και Phone 

αποτελούν παράδειγµα καθολικών στοιχείων. Εάν για κάποιο λόγο αλλάξει 

ένα καθολικό στοιχείο τότε οι αλλαγές «κληρονοµούνται» αυτόµατα στα 

στοιχεία που τον χρησιµοποιούν. Σύµφωνα µε το πρότυπο για τον καθορισµό 

XML σχηµάτων τα καθολικά στοιχεία πρέπει να δηλώνονται στην υψηλότερη 

ιεραρχία ενός XML σχήµατος. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της XML 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ευρεία αποδοχή και χρήση της XML. 

Αυτή η ενότητα απαριθµεί µερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που την 

κάνουν να ξεχωρίζει. 

Απλό κείµενο 

Επειδή XML δεν είναι ένα δυαδικό φορµά, δίνεται η δυνατότητα 

δηµιουργίας και επεξεργασίας  XML εγγράφων µε τη χρήση οποιουδήποτε 

επεξεργαστή κειµένου σε γραφικό και µη περιβάλλον. Αυτό καθιστά εύκολη 

την αποσφαλµάτωση των προγραµµάτων και καθιστά την XML χρήσιµη για 

την αποθήκευση µικρού όγκου δεδοµένων. Από την άλλη πλευρά, ένα XML 

front end σε µια βάση δεδοµένων καθιστά υλοποιήσιµη την αποδοτική 

αποθήκευση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων. Έτσι η XML µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο για µικρά αρχεία ρυθµίσεων όσο και για την 

αποθήκευση του συνόλου των δεδοµένων µιας εταιρίας. 

Σήµανση των δεδοµένων 

Η XML µας ενηµερώνει για τον τύπο και τη σηµασία των δεδοµένων, και 

όχι για τον τρόπο εµφάνισης τους. Επειδή οι ετικέτες  σήµανσης 

προσδιορίζουν την πληροφορία αλλά και την οργανώνουν ιεραρχικά, ένα 
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πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να τα επεξεργαστεί, ένα 

πρόγραµµα αναζήτησης µπορεί να ψάξει για µηνύµατα που προορίζονται για 

συγκεκριµένους ανθρώπους, και ένα βιβλίο διευθύνσεων µπορεί να εξαγάγει 

τις πληροφορίες διευθύνσεων από το υπόλοιπο του µηνύµατος. Εν ολίγης, 

επειδή τα διαφορετικά µέρη των πληροφοριών έχουν προσδιοριστεί, µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µε τους διαφορετικούς τρόπους από τις διαφορετικές 

εφαρµογές. 

Μορφοποίηση 

Όταν υπάρχουν απαιτήσεις µορφοποίησης των δεδοµένων, το πρότυπο 

XSL  παρέχει τους απαραίτητους µηχανισµούς. Παραδείγµατος χάριν, 

θεωρήστε το επόµενο παράδειγµα: 

 

<to>someone@somewhere.com</to> 

 

Το stylesheet για αυτό το στοιχείο µπορεί να πει  

1. Άρχισε µια νέα γραµµή.  

2. Παρουσίασε το "to” µε έντονη γραµµατοσειρά ακολουθούµενο από ένα 

κενό.  

3. Παρουσίασε τα στοιχεία προορισµού.  

Αυτό το σύνολο οδηγιών παράγει: 

To:  someone@somewhere.com 

 

Φυσικά, το ίδιο αποτέλεσµα θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την HTML, 

όµως σε αυτή τη περίπτωση δε θα ήταν δυνατή η επεξεργασία των 

δεδοµένων µε ένα προγράµµατα αναζήτησης ή ένα πρόγραµµα εξαγωγής 

διευθύνσεων. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η εγγενής ιδιότητα της XML 

να µην χαρακτηρίζει την πληροφορία µε µεταδεδοµένα µορφοποίησης. Έτσι  

µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά stylesheet για την παραγωγή 

διαφορετικής εξόδου (π.χ. PostScript, TEX, PDF). Με αυτόν τον τρόπο 
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εξασφαλίζεται η µελλοντική επαναχρησιµοποίηση της πληροφορίας για 

διαφορετικούς σκοπούς κάθε φορά. Αυτό συχνά αναφέρεται ως future-

proofing. 

Ένθεση 

Μια από τις πλέον χρήσιµες  πτυχές των εγγράφων XML είναι ότι µπορούν 

να συντεθούν από χωριστές οντότητες. Αυτό ισχύει και στην HTML, αλλά 

µόνο µε τη σύνδεση άλλων έγγραφων. Αντίθετα από την HTML, οι οντότητες 

XML µπορούν να συµπεριληφθούν µε την χρήση των αναφορών όπως 

έχουµε είδη εξετάσει. Τα συµπεριλαµβανόµενα τµήµατα µοιάζουν µε ένα 

κανονικό µέρος του εγγράφου και συµπεριφέροντε σαν να ήταν µέρος του. 

Συνδεσιµότητα 

Η δυνατότητα της HTML για τον καθορισµό συνδέσεων µεταξύ των 

εγγράφων καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας και στην 

XML. Προδιαγραφές όπως η XLink, XMLBase και XPointer. Καθορίζουν 

συνδέσεις διπλής κατεύθυνσης, συνδέσεις µε πολλαπλά έγγραφα στόχους, 

συνδέσεις επέκτασης (όπου το κλικ σε µια σύνδεση αναγκάζει τις 

πληροφορίες να εµφανίζονται ως ένθετες µέσα στις τρέχουσες πληροφορίες), 

και τις συνδέσεις µεταξύ δύο υπαρχόντων εγγράφων που καθορίζονται σε ένα 

τρίτο. 

Ευκολία επεξεργασίας 

Όπως έχει αναφερθεί είδη, οι κανονικές και οι συνεπής εκφράσεις 

καθιστούν ευκολότερο την δόµηση ενός προγράµµατος που διαβάζειXML 

δεδοµένα. Παραδείγµατος χάριν, στην HTML µια ετικέτα <dt>µπορεί να 

τερµατιστεί µε µια ετικέτα </dt>, ή µια εκ των <dt>, <dd>, ή  </dl>. Αυτό 

δυσχεραίνει τον προγραµµατισµό. Στην XML, µια ετικέτα <dt> πρέπει πάντα 

να τερµατίζεται µε µια ετικέτα </dt>, ή πρέπει να είναι µια κενή ετικέτα όπως 

<dt/>. Αυτός ο περιορισµός είναι ένα κρίσιµο µέρος των περιορισµών που 
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καθιστούν ένα έγγραφο XML καλά διαµορφωµένο (well formed). Σε 

διαφορετική περίπτωση ο XML parser θα είναι δυνατόν να διαβάσει τα 

δεδοµένα  Και επειδή XML είναι ένα πρότυπο ουδέτερο από κατασκευαστές 

λογισµικού, υπάρχει η ελευθερία επιλογής ενός parser της επιλογής σας. 

Ιεραρχική δοµή 

Τέλος, τα XML έγγραφα επωφελούνται από την ιεραρχική δοµή τους. Οι 

ιεραρχικές δοµές εγγράφων είναι, γενικά, γρηγορότερες σε ταχύτητα 

πρόσβαση µιας και δίνεται η δυνατότητα στιγµιαίας µετάβασης στο µέρος που 

απαιτείται. Είναι επίσης ευκολότερες στην εκ νέου διευθέτηση τους, επειδή 

κάθε κοµµάτι οροθετείται. 

Πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί η XML 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί  η 

XML: 

• Επεξεργασία δεδοµένων, όπου η XML κωδικοποιεί τα δεδοµένα τα οποία 

θα αποτελέσουν είσοδο προς επεξεργασία σε ένα πρόγραµµα. 

• Προγραµµατισµός βασισµένος σε έγγραφα, όπου τα XML έγγραφα 

αποτελούν την βάση για την δηµιουργία γραφικών διεπαφών χρήστη (GUI) 

άλλα και άλλων τµηµάτων λογισµικού. 

• Αρχειοθέτηση: Η βάση του προγραµµατισµού βασισµένου στα έγγραφα 

είναι ότι ένα τµήµα λογισµικού (π.χ. ένα αντικείµενο µπορεί να αποθηκευτεί 

σε ένα αρχείο ώστε να µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί). Φυσικά η XML 

προφέρεται για κάτι τέτοιο. 

• Αντιστοίχηση δεδοµένων (binding),  όπου ένα DTD  ή ένα σχήµα που 

καθορίζουν την δοµή των δεδοµένων, χρησιµοποιείται για την αυτόµατη 

δηµιουργία ενός µεγάλου µέρους της εφαρµογής που θα επεξεργαστεί τα 

δεδοµένα. 
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Επεξεργασία δεδοµένων 

Η XML σταδιακά, αλλά µε γρήγορους ρυθµούς, µετατρέπεται στο de-facto 

πρότυπο για την αναπαράσταση δεδοµένων στο web. Στο µέλλον είναι πολύ 

πιθανό να αποτελέσει την απάντηση σε κάθε είδους συναλλαγή µε την 

προϋπόθεση ότι τα επικοινωνούντα µέρη συµφωνούν για την σήµανση που 

θα χρησιµοποιήσουν (Παραδείγµατος χάριν, εάν ένα πρόγραµµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αναµένει να δει τις ετικέτες που ονοµάζονται 

<FIRST> και <LAST>, ή <FIRSTNAME> και <LASTNAME> τότε ο 

αποστολέας θα πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτές τις συµβάσεις). Η ανάγκη για 

κοινά πρότυπα πρόκειται να δηµιουργήσει προσπάθειες τυποποίησης στα 

προσεχή έτη. Στο µεταξύ, οι µηχανισµοί που επιτρέπουν την ερµηνεία των 

ετικετών σε ένα XML έγγραφο θα είναι σηµαντικοί. Τέτοιου είδους µηχανισµοί 

είναι το πρότυπο Resource Description Framework (RDF), που καθορίζει 

µετα-ετικέτες, και το πρότυπο Extensible Stylesheet (XSL), το οποίο επιτρέπει 

την µετάφραση ετικετών σε άλλες XML ετικέτες. 

Προγραµµατισµός βασισµένος σε έγγραφα 

Η νεότερη προσέγγιση στη χρησιµοποίηση της XML είναι η δηµιουργία 

εγγράφων που περιγράφουν τον τρόπο εµφάνισης των σελίδων µιας 

εφαρµογής. Αυτό το έγγραφο αποτελείται από αναφορές σε αυτόνοµα 

τµήµατα διεπαφών χρήστη (UI) και σε τµήµατα που αφορούν την 

επιχειρησιακή λογική τα οποία συνδυαζόµενα θα δηµιουργούν µια εφαρµογή 

µε αµελητέο χρόνο και κόπο. 

Φυσικά, αυτός ο τρόπος δόµησης ταιριάζει στον τρόπο προσέγγισης που 

ακολουθείται στην πλατφόρµα της Java. Παραδείγµατος χάριν, για την 

κατασκευή τέτοιων εφαρµογών µπορούν να χρησιµοποιηθούν JavaBeans 

components για τις γραφικές διεπαφές (GUI’s) και Enterprise JavaBeans 

components για την επιχειρησιακή λογική. Αν και καµία από αυτές τις 

προσπάθειες, µέχρι τώρα δεν είναι έτοιµη για εµπορική χρήση, θα χρειαστεί 

αρκετός χρόνος µέχρι να δούµε κάτι αξιοποιήσιµο. 
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Binding 

Εφόσον ένα XML έγγραφο καθορίζει τη δοµή δεδοµένων χρησιµοποιώντας 

είτε ένα DTD είτε ένα XML schema, ένα µεγάλο µέρος της επεξεργασίας που 

πρέπει να γίνει για την ολοκλήρωση µιας εφαρµογής έχει καθοριστεί ήδη. 

Παραδείγµατος χάριν εάν ένα XML σχήµα «λέει» ότι τα δεδοµένα µιας ετικέτας 

<date> πρέπει να συµµορφώνονται σε µια συγκεκριµένη µορφή τότε ένα 

µεγάλο µέρος της επεξεργασίας όσο αφορά τον έλεγχο της ακεραιότητας των 

δεδοµένων έχει ήδη γίνει. Παραµένει µόνο το γράψιµο του κώδικα. 

Ένα DTD ή ένα XML Schema καθορίζουν ποιες δοµές δεδοµένων 

µπορούν να εµφανιστούν και σε ποιες ακολουθίες. Όταν καθοριστούν πλήρως 

η δοµή και ο τύπος των δεδοµένων ο κώδικας που απαιτείται για την 

επικύρωση τους µπορεί να παραχθεί αυτόµατα. Αυτή η διαδικασία είναι 

γνωστή ως binding-creating classes κατά την οποία η απαραίτητες κλάσεις 

µιας εφαρµογής δηµιουργούνται από τις προδιαγραφές που τίθενται σε ένα 

DTD ή ένα XML Schema. Με αυτόν τον τρόπο ο προγραµµατιστής µπορεί να 

επικεντρωθεί περισσότερο στη λογική της εφαρµογής παρά σε εργασίας 

ρουτίνας. 

Αρχειοθέτηση 

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγραµµατισµού είναι η κατασκευή 

επαναχρησιµοποιήσιµων συστατικών. Σε µια ιδανική περίπτωση ο 

προγραµµατιστής βρίσκει έτοιµα τα συστατικά που απαιτούνται για την 

δηµιουργία µιας εφαρµογής και έπειτα τα συνδυάζει προσαρµόζοντας τα στις 

απαιτήσεις του, χωρίς επιπλέον προσπάθεια. 

Ο βασικός µηχανισµός για την αποθήκευση  πληροφορίών καλείται  

αρχειοθέτηση. Η αρχειοθέτηση πραγµατοποιείται µε το γράψιµο ενός 

συστατικού σε ένα ρεύµα (stream) σε κατάλληλη µορφή ώστε να µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί αργότερα. Έπειτα ο προγραµµατιστής µπορεί να το 

διαβάσει και να χρησιµοποιήσει όλες τις παραµέτρους του. (Παραδείγµατος 

χάριν, ένα το αποθηκεµένο συστατικό είναι ένας πίνακας τότε , οι παράµετροί 
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του θα µπορούσε να είναι ο αριθµός σειρών και στηλών.) Τα αρχειοθετηµένα 

συστατικά µπορούν επίσης να µετατεθούν στο web και να χρησιµοποιηθούν 

µε ποικίλους τρόπους. 

Στην περίπτωση που τα συστατικά αρχειοθετούνται σε δυαδική µορφή 

υπάρχουν µερικοί περιορισµοί στα είδη αλλαγών που µπορούν να γίνουν στις 

κλάσεις σε περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η διατήρηση της συµβατότητας 

µε  προηγουµένως αποθηκευµένες εκδόσεις. 

Εάν ήταν δυνατή η τροποποίηση των αρχειοθετηµένων εκδόσεων για την 

απεικόνιση της αλλαγής, αυτό θα έλυνε το πρόβληµα. Αλλά αυτό δεν είναι 

εύκολο να γίνει µε ένα δυαδικό αντικείµενο. Πάνω σε αυτό το θέµα έχουν γίνει 

διάφορες έρευνες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της XML ως ένα µηχανισµό 

αρχειοθέτησης. 

Σε αυτήν την περίπτωση η κατάσταση ενός αντικειµένου διατηρείται σε 

µορφή κειµένου χρησιµοποιώντας την XML, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή 

µπορεί να γίνει τόσο εύκολα όσο µια «Εύρεση και αντικατάσταση» . Επιπλέον 

το ότι η XML βασίζεται σε κείµενο θα µπορούσε να διευκολύνει την µεταφορά 

αντικειµένων ανάµεσα σε εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί σε διαφορετικές 

γλώσσες προγραµµατισµού. Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχει µεγάλο 

ενδιαφέρον στην χρησιµοποίηση της XML ως ένα µηχανισµό αρχειοθέτησης. 
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Κεφάλαιο 3: Η τεχνολογία των Web Services 

Τα web services βασίζονται σε ένα σύνολο προτύπων τα οποία έχουν γίνει 

αποδεκτά και χρησιµοποιούνται ευρέως. Αυτή η ευρεία αποδοχή καθιστά 

εφικτή την επικοινωνία ανάµεσα σε πελάτες και υπηρεσίες µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να κατανοούν το ένα µέρος το άλλο  ανεξαρτήτως πλατφόρµας και 

γλώσσας προγραµµατισµού. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα πρωτόκολλα 

και τις τεχνολογίες που συνθέτουν αυτό που µε ένα όρο ονοµάζεται web 

services. Μερικά από αυτά (http, TCP/IP) βρίσκονται είδη σε χρήση εδώ και 

καιρό στο World Wide Web και δεν θα αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης στο 

παρών κεφάλαιο. Εκτός από αυτά τα πρότυπα, άλλα πρότυπα υπηρεσιών 

Ιστού προκύπτουν για την κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών, ειδικά στους 

τοµείς της ασφάλειας και της διαχείρισης. Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει επίσης 

µερικά από αυτά τα αναδυόµενα πρότυπα. 

Η στοίβα πρωτοκόλλων των διαδικτυακών υπηρεσιών 

Η στοίβα πρωτοκόλλων είναι µια συλλογή από τυποποιηµένα πρωτόκολλα 

και APIs (Application Programming Interfaces) τα οποία επιτρέπουν στους 

προγραµµατιστές και στις εφαρµογές τους, να εντοπίζουν και να κάνουν 

χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services). 

Σηµαντικό στοιχείο σε κάθε επίπεδο της στοίβας πρωτοκόλλων είναι η 

προτυποποίηση ενός απλού, ανοιχτού πρωτοκόλλου ή API. Η 

προτυποποίηση αυτή αποτελεί το κλειδί για  την ευρέως διαδεδοµένη 

ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των διαδικτυακών υπηρεσιών και αποτελεί τον 

κυριότερο παράγοντα για την διάδοση και υιοθέτηση των διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 

Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο κάθε επίπεδο της 

στοίβας συµβάλει στην διευκόλυνση του χρήστη να κάνει χρήση της 

διαδικτυακής υπηρεσίας (web service). 
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Για την αποστολή αιτηµάτων και λήψη αποκρίσεων, υπό τη µορφή 

µηνυµάτων, µεταξύ των συστηµάτων υπολογιστών, θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµο κάποιο είδος δικτύου, είτε αυτό είναι το διαδίκτυο (Internet) είτε 

κάποιο εσωτερικό δίκτυο (intranet), το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Αυτό είναι το 

επίπεδο δικτύου το οποίο είναι και το χαµηλότερο επίπεδο της στοίβας (εάν 

εξαιρέσουµε τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται στο φυσικό στρώµα και 

στο στρώµα ζεύξης δεδοµένων). 

Το επόµενο επίπεδο είναι το επίπεδο µεταφοράς. Για τη µετάδοση αυτών 

των µηνυµάτων από τον αιτούντα (service requestor) της διαδικτυακής 

υπηρεσίας στον πάροχο (service provider) αυτής και αντίστροφα θα πρέπει 

να χρησιµοποιηθεί κάποιο πρωτόκολλο µεταφοράς. Συνήθως το πρωτόκολλο 

που χρησιµοποιείται είναι το γνωστό HTTP (Hypertext Transport Protocol), το 

 
Σχήµα 3: Η στοίβα πρωτοκόλλων των web services 
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οποίο χρησιµοποιεί τη θύρα (Port) 80. Στους περισσότερους οργανισµούς τα 

πακέτα που προορίζονται για τη συγκεκριµένη θύρα δεν «κόβονται» από το  

firewall εποµένως οι διαδικτυακές υπηρεσίες µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα 

χωρίς επιπλέον ρυθµίσεις. Φυσικά δεν αποκλείεται και η χρήση άλλων 

πρωτοκόλλων όπως το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ή το FTP (File 

Transfer Protocol) 

Τα πρωτόκολλα των επόµενων επιπέδων αποτελούν τον πυρήνα των 

τεχνολογιών για τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Τα web services µπορούν να 

επικοινωνήσουν επειδή χρησιµοποιούν την ίδια γλώσσα: την eXtensible 

Markup Language (XML). Τα web services χρησιµοποιούν την XML για να 

περιγράψουν τις διεπαφές τους και για να κωδικοποιήσουν τα µηνύµατά που 

ανταλλάσουν. Τα web services  που βασίζονται στην XML επικοινωνούν πέρα 

από τα τυποποιηµένα πρωτόκολλα του web χρησιµοποιώντας XML διεπαφές 

και XML µηνύµατα, τα οποία οποιαδήποτε εφαρµογή µπορεί να ερµηνεύσει. 

Παρόλ’ αυτά  η XML από µόνη της δεν εξασφαλίζει απρόσκοπτη 

επικοινωνία. Οι εφαρµογές χρειάζονται τυποποιηµένα σχήµατα και 

πρωτόκολλα τα οποία να τους επιτρέπουν να ερµηνεύσουν κατάλληλα την 

XML. Ως εκ τούτου τρεις τεχνολογίες  βασισµένες στην XML έχουν προκύψει 

ως de facto πρότυπα για τις διαδικτυακές υπηρεσίες: 

 

• SOAP (Simple Object Access Protocol): To SOAP είναι το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας των web services. 

• WSDL (Web Services Description Language): Η WSDL αποτελεί ένα 

µηχανισµό για την περιγραφή των web services. 

• UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Το UDDI παρέχει 

ένα µηχανισµό για την εγγραφή και την εύρεση υπηρεσιών σε ένα µητρώο. 
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Το πώς αυτά τα πρωτόκολλα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καταδεικνύεται 

στο σχήµα 4. Όταν ένας φορέας παροχής υπηρεσιών θέλει να καταστήσει την 

υπηρεσία διαθέσιµη στους καταναλωτές υπηρεσιών, περιγράφει την υπηρεσία 

χρησιµοποιώντας την WSDL και εγγράφει την υπηρεσία σε ένα µητρώο UDDI. 

Το µητρώο UDDI θα διατηρήσει έπειτα τους δείκτες στην περιγραφή WSDL 

και στην υπηρεσία. Όταν ένας καταναλωτής υπηρεσιών θέλει να 

χρησιµοποιήσει µια υπηρεσία, ρωτά το µητρώο UDDI για να βρει µια 

υπηρεσία που ταιριάζει µε τις ανάγκες του και λαµβάνει την περιγραφή WSDL 

της υπηρεσίας, καθώς επίσης και το σηµείο πρόσβασης της υπηρεσίας. 

Φυσικά η υπηρεσία µπορεί να προσπελαστεί αµέσως χωρίς την µεσολάβση 

του UDDI εάν ο καταναλωτής γνωρίζει το σηµείο πρόσβασης εποµένως το 

UDDI είναι προαιρετικό. Έπειτα ο καταναλωτής υπηρεσιών χρησιµοποιεί την 

περιγραφή WSDL για να κατασκευάσει ένα µήνυµα SOAP µε το οποίο θα 

επικοινωνήσει µε την υπηρεσία. Όπως έχει είδη αναφερθεί και τα τρία αυτά 

πρότυπα βασίζονται στην XML. Στις επόµενες ενότητες επιχειρείται µια 

ανάλυση για την εσωτερική δοµή του κάθε επιµέρους πρωτοκόλλου. 

 
Σχήµα 4: Οι τεχνολογίες των web services και η αλληλεπίδραση τους. 
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SOAP - Simple Object Access Protocol 

Η συµφωνία σχετικά µε την έννοια και τη δοµή των ετικετών XML κάνει τη 

χρήση της XML έναν αποτελεσµατικό τρόπο για την ανταλλαγή δεδοµένων. 

Όµως αυτό από µόνο του δεν είναι αρκετό για την ανταλλαγή δεδοµένων στο 

web. Χρειάζεται ακόµα κάποιο πρωτόκολλο για τη µορφοποίηση ενός 

εγγράφου XML έτσι ώστε ο δέκτης να καταλαβαίνει ποιο είναι το κυρίως µέρος 

του µηνύµατος  και ποιο µέρος µεταφέρει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 

κάποιο άλλο περιεχόµενο. Σε αυτό ακριβώς το πρόβληµα δίνει λύση η 

προδιαγραφή SOAP. 

Η προδιαγραφή SOAP είναι ένα XML πρωτόκολλο για την ανταλλαγή 

πληροφοριών σε ένα κατανεµηµένο  περιβάλλον. Το SOAP παρέχει ένα κοινό 

σχήµα µηνυµάτων για την ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ πελατών και 

υπηρεσιών. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες χρησιµοποιούν το SOAP για να 

εκτελέσουν κλήσεις µεθόδων από ένα πελάτη σε ένα αποµακρυσµένο 

εξυπηρετητή (server). Κατά την κλίση της µεθόδου αποστέλλεται ένα µήνυµα 

SOAP το οποίο περιέχει τα δεδοµένα επί των οποίων θα πραγµατοποιηθεί η 

επεξεργασία (συνήθως αυτά τα δεδοµένα αποτελούν ορίσµατα της 

αποµακρυσµένης µεθόδου). Εάν η αποµακρυσµένη µέθοδο επιστρέψει 

κάποια τιµή  τότε αυτή η τιµή «πακετάρεται» ξανά σε ένα µήνυµα SOAP. Στο 

σχήµα που ακολουθεί διακρίνεται η δοµή ενός µηνύµατος SOAP. 

 

 
Σχήµα 5: ∆οµή ενός µηνύµατος SOAP 



∆ιπλωµατική Εργασία – Καζαντζάκης Νίκος 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

Όπως διακρίνεται και από το σχήµα το βασικό στοιχείο µιας µετάδοσης στο 

SOAP είναι ένα µήνυµα SOAP, το οποίο αποτελείται από έναν υποχρεωτικό 

φάκελο SOAP (SOAP envelope), µία προαιρετική κεφαλίδα SOAP (SOAP 

header), και ένα υποχρεωτικό κυρίως µέρος SOAP (SOAP body). Η 

πληροφορίες που µεταφέρονται σε ένα µήνυµα SOAP διαµοιράζονται 

ανάµεσα στην κεφαλίδα και το κυρίως µέρος του µηνύµατος. Στη κεφαλίδα 

περιέχονται δεδοµένα σχετικά µε την υπηρεσία (µεταδεδοµένα) ενώ το κυρίως 

µέρος περιέχει τα δεδοµένα που µεταφέρονται από τον πελάτη στην υπηρεσία 

ή το αντίστροφο. 

Ο φάκελος καθορίζει δύο πράγµατα: Ένα χώρο ονοµάτων (XML 

namespace) και ένα στυλ κωδικοποίησης (encoding style). Ο χώρος 

ονοµάτων διευκρινίζει τα ονόµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα 

στοιχεία ενός µηνύµατος SOAP. Οι χώροι ονοµάτων χρησιµοποιούνται για να 

αποφευχθούν οι διενέξεις στα στοιχεία ενός µηνύµατος SOAP που σηµαίνει 

ότι τα ίδια ονόµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για δυο ή περισσότερα 

στοιχεία αρκεί να ανήκουν σε διαφορετικό χώρο ονοµάτων . Το στυλ 

κωδικοποίησης καθορίζει τους τύπους δεδοµένων που αναγνωρίζονται σε ένα  

µήνυµα SOAP. 

Εάν παρέχεται µια κεφαλίδα, επεκτείνει ένα µήνυµα SOAP µε αρθρωτό 

τρόπο. Καθώς ένα µήνυµα SOAP ταξιδεύει από  έναν πελάτη σε µια 

υπηρεσία, µπορεί να περάσει µέσω ενός συνόλου ενδιάµεσων κόµβων κατά 

τη διάρκεια της πορείας. Κάθε κόµβος είναι µια εφαρµογή που µπορεί να 

λάβει και να προωθήσει µηνύµατα SOAP. Ένας ενδιάµεσος κόµβος µπορεί να 

παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες όπως η µετατροπή των δεδοµένων του 

µηνύµατος ή η εκτέλεση κάποιας διαδικασίας σχετικής µε ασφάλεια. Η 

κεφαλίδα SOAP µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάποια πρόσθετη επεξεργασία 

σε έναν ενδιάµεσο κόµβο, κάτι που είναι ανεξάρτητο από την επεξεργασία 

που γίνεται στον τελικό προορισµό. Τυπικά, µια κεφαλίδα SOAP 
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χρησιµοποιείται για να µεταβιβάσει πληροφορίες σχετικές µε την ασφάλεια οι 

οποίες, συνήθως, χρησιµοποιούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης της εφαρµογής.  

Το κυρίως µέρος του µηνύµατος (body) περιέχει τα προς µεταφορά 

δεδοµένα. 

Το SOAP αποστέλλει το µήνυµα SOAP ως µέρος των δεδοµένων του 

πρωτοκόλλου HTTP µε µια διαδικασία που είναι γνωστή ως διαστρωµάτωση 

του SOAP πάνω από το HTTP (Layering SOAP over HTTP). Το HTTP µπορεί 

να στείλει εντολές του τύπου «δώσε µου αυτόν τον πόρο» , «δώσε µου αυτόν 

τον πόρο εάν δεν έχει λήξει ακόµα», «δώσε µου αυτό το τµήµα αυτού του 

πόρου» , «επεξεργάσου αυτά τα δεδοµένα µε αυτόν τον πόρο» κ.τ.λ. Από τις 

παραπάνω εντολές το SOAP χρησιµοποιεί την εντολή «επεξεργάσου αυτά τα 

δεδοµένα µε αυτόν τον πόρο». Εάν στο στρώµα δικτύου χρησιµοποιηθεί 

κάποιο άλλο πρωτόκολλο (έστω το SMTP) τότε το SOAP µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ένα SMTP µήνυµα του τύπου «στείλε αυτά τα δεδοµένα σε 

αυτήν την οντότητα». Από την στιγµή που ένα πακέτο δεδοµένων φτάσει στον 

προορισµό του, µέσο SMTP µέσο HTTP ή οποιοδήποτε άλλο, το SOAP 

µήνυµα που περιλαµβάνεται εντός του πακέτου τυπικά «λέει» κάτι σαν «δώσε 

µου τα αποτελέσµατα από την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας µε αυτά τα 

δεδοµένα ως ορίσµατα» ή «επεξεργάσου αυτά τα δεδοµένα και προώθησε τα 

αποτελέσµατα σε αυτήν την οντότητα». 

Το SOAP παρέχει ένα νέο λεξιλόγιο στο HTTP επιτρέποντας σε ένα HTTP 

µήνυµα να συµπεριλάβει εντολές που υπό µια έννοια δεν ήταν δυνατόν πριν. 

Το ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα να 

στέλνουµε ένα µήνυµα που να «λέει» «δώσε µου τα αποτελέσµατα από την 

εκτέλεση αυτής της διαδικασίας µε αυτά τα δεδοµένα ως ορίσµατα» 

χρησηµοποιόντας ένα απλό HTTP µήνυµα όπως το «επεξεργάσου αυτά τα 

δεδοµένα µε αυτόν τον πόρο». 

Άλλη µια σηµαντική πτυχή του προτύπου SOAP είναι ότι χρησιµοποιείται 

καθαρά για την αποστολή µηνυµάτων, από τον πελάτη στην υπηρεσία ή το 
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αντίστροφο, και δεν «ενδιαφέρεται»  για την ερµηνεία αυτών τον δεδοµένων. 

Οι εφαρµογές που στέλνουν και λαµβάνουν αυτά τα µηνύµατα  (επεξεργαστές 

SOAP) έχουν και την τελική ευθύνη για την ερµηνεία και τον έλεγχο 

ακεραιότητας αυτών των µηνυµάτων. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα ενός µηνύµατος SOAP το οποίο ανακτά την 

τιµή ενός βιβλίου από µια σχετική υπηρεσία. Τα στοιχεία <SOAP-

ENV:Envelope>, <SOAP-ENV:Header> και <SOAP-ENV:Body> καθορίζουν 

το φάκελο, τη κεφαλίδα, και το κυρίως µέρος του µηνύµατος SOAP, 

αντίστοιχα. Η παράµετρος mustUnderstand=1 στη  κεφαλίδα υπονοεί ότι ο 

παραλήπτης του µηνύµατος πρέπει να το επεξεργαστεί. 

<SOAP-ENV:Envelope 

xmlns:SOAP-ENV= 

"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

SOAP-ENV:encodingStyle= 

"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

<SOAP-ENV:Header> 

<t:Transaction xmlns:t="some-URI"> 

SOAP-ENV:mustUnderstand="1"> 

</t:Transaction> 

</SOAP-ENV:Header> 

<SOAP-ENV:Body> 

<m:GetBookPrice xmlns:m="some-URI"> 

<title>My Life and Times</title> 

<author>Felix Harrison</author> 

</m: GetBookPrice> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-Envelope> 

 

Ένα σχετικό πρότυπο, το «SOAP with Attachments», καθορίζει την µορφή 

ενός µηνύµατος SOAP που περιλαµβάνει επισυνάψεις (π.χ. εικόνες). Τα 

µηνύµατα SOAP (µε ή χωρίς επισυνάψεις) είναι ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 

λειτουργικό σύστηµα ή πλατφόρµα και µπορούν να µεταφερθούν 
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χρησιµοποιώντας διάφορα πρωτόκολλα µεταφοράς, όπως το HTTP ή το 

SMTP. Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύεται η εσωτερική δοµή ενός 

µηνύµατος SOAP. 

SOAP Envelope 

Το στοιχείο envelope, αποτελεί το ριζικό στοιχείο ενός µηνύµατος SOAP 

και περικλείει µέσα του όλα τα άλλα στοιχεία. Ο φάκελος SOAP καθορίζεται µε 

τη χρήση του προθέµατος χώρου ονοµάτων SOAP-ENV. Ο φάκελος αλλάζει 

κάθε φορά που αλλάζει και η έκδοση του πρωτοκόλλου. Ένας επεξεργαστής 

µηνυµάτων SOAP έκδοσης v.1.1 θα παράγει ένα µήνυµα λάθους  εάν δεχτεί 

ένα µήνυµα το οποίο ορίζεται ως έκδοση v.1.2. Το ακόλουθο παράδειγµα 

επεξηγεί  την δήλωση ενός στοιχείου envelope τόσο στην έκδοση v.1.1 όσο 

και στην v.1.2: 

 

V1.2:   <SOAP-ENV:Envelope 

            xmlns:SOAP-ENV=http://www.w3.org/2001/1 2/soap-envelope 

 

V1.1:   SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/e nvelope/" 

 

Το στοιχείο envelope είναι το υψηλότερο στην ιεραρχία εντός ενός 

µηνύµατος SOAP. Προαιρετικά καθορίζεται και η κωδικοποίηση 

χρησιµοποιώντας ένα όνοµα namespace και το προαιρετικό στοιχείο 

encodingStyle το οποίο µπορεί να αναφέρεται προς ένα διαφορετικό στυλ 

κωδικοποίησης εκτός του SOAP. Ακολουθεί ένα παράδειγµα δήλωσης της 

κωδικοποίησης ανάλογα µε την έκδοση του πρωτοκόλλου: 

 

V1.2:   SOAP-ENC:encodingStyle="http://www.w3.org/ 

            2001/12/soap-encoding" 

V1.1:   SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ 

            encoding/" 
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ο χώρος ονοµάτων που καθορίζει την κωδικοποίηση αναφέρεται σε 

απλούς τύπους δεδοµένων όπως sting, int κ.τ.λ. όχι όµως και σε σύνθετες 

δοµές όπως οι πίνακες. Εάν θέλουµε σύνθετες δοµές θα πρέπει να της 

δηµιουργήσουµε µόνοι µας µε τη χρήση ενός XML σχήµατος. Οι χώροι 

ονοµάτων που καθορίζουν την κωδικοποίηση, όπως άλλωστε όλοι οι χώροι 

ονοµάτων, µπορούν να χρησιµοποιούνται σε οποιοδήποτε µέρος της 

ιεραρχίας ενός XML εγγράφου. Ο χώρος ονοµάτων για την κωδικοποίηση 

µπορεί να τεθεί ίσος µε null ώστε να απενεργοποιήσει τη χρήση 

κωδικοποίησης σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του µηνύµατος. 

Το στοιχείο <envelope> καθορίζει την αρχή και το τέλος ενός µηνύµατος 

έτσι ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να γνωρίζει πότε έχει παραληφθεί 

ολόκληρο το µήνυµα. Το στοιχείο <envelope> λύνει το πρόβληµα του πότε 

έχει παραληφθεί ένα ολόκληρο µήνυµα ώστε να µπορέσει να αρχίσει η 

επεξεργασία του από τον επεξεργαστή SOAP. Άρα µπορούµε να πούµε ότι το 

στοιχείο αυτό είναι ουσιαστικά ένας µηχανισµός για να πακετάρουµε 

µηνύµατα SOAP. 

Ο παροχέας και ο καταναλωτής ενός µηνύµατος SOAP πρέπει να 

συµφωνήσουν στους κανόνες κωδικοποίησης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

την χρήση του ίδιου XML σχήµατος που καθορίζει αυτούς τους κανόνες. Το 

στοιχείο <envelope> και οι κανόνες κωδικοποίησης καθορίζονται σε 

διαφορετικούς χώρους ονοµάτων (namespaces) κάτι το οποίο επιτρέπει την 

εφαρµογή διαφορετικών κανόνων κωδικοποίησης σε διαφορετικά στοιχεία του 

ίδιου µηνύµατος SOAP. Το επόµενο παράδειγµα µας δείχνει την σύνταξη ενός 

στοιχείου envelope σύµφωνα µε το πρότυπο SOAP v.1.2: 

 

 

POST /OrderEntry HTTP/1.1 

Host: www.xmlbus.com 

Content-Type: application/soap; charset="utf-8" 

Content-Length: nnnn 
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<SOAP-ENV:Envelope 

  xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2001/12/ 

  soap-envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http:// 

  www.w3.org/2001/12/soap-encoding /"> 

 . . . 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

Αυτό το παράδειγµα µας δείχνει την χρήση ενός µηνύµατος SOAP εντός 

µιας λειτουργίας HTTP POST, η οποία στέλνει το µήνυµα στον server. Το 

παράδειγµα επιδεικνύει τον χώρο ονοµάτων που χρησιµοποιείται για το 

στοιχείο envelope και το σχήµα που χρησιµοποιείται για τους κανόνες 

κωδικοποίησης. Η αναφορά OrderEntry στην επικεφαλίδα HTTP είναι το 

όνοµα του προγράµµατος που θα κλιθεί στο site www.xmlbus.com. 

SOAP Header 

Η κεφαλίδα, ένα προαιρετικό µέρος ενός µηνύµατος SOAP, µπορεί να 

εµφανίζεται πολλές φορές, ή και καθόλου. Η σηµασία, ή το νόηµα, κάθε 

κεφαλίδας καθορίζεται σε ένα συσχετιζόµενο XML σχήµα. Το όνοµα του 

υψηλότερου στην ιεραρχία στοιχείου στο µπλοκ της κεφαλίδας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ώστε να αντιστοιχιστεί ένα µπλοκ (το οποίο δηλώνει την 

σηµασία) µε το σχετιζόµενο XML σχήµα. Το στοιχείο κεφαλίδας 

περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου εντός του στοιχείου envelope. 

Οι κεφαλίδες είναι ο κύριος µηχανισµός µε τους οποίους µπορεί να 

επεκταθεί το πρωτόκολλο SOAP ώστε να συµπεριλάβει επιπρόσθετες 

δυνατότητες και λειτουργικότητα, όπως η ασφάλεια, τα transaction, και άλλες 

παραµέτρους σχετικές µε θέµατα ποιότητας υπηρεσίας. Η κεφαλίδα αποτελεί 

το πρώτο ένθετο στοιχείο αµέσως µετά το στοιχείο envelope σε ένα µήνυµα 

SOAP. Όταν καθορίζονται περισσότερα από ένα στοιχεία header, όλα τα 

στοιχεία που ακολουθούν τη δήλωση header θεωρούνται στοιχεία που 

ανήκουν στο γονικό στοιχείο header. 
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Το στοιχείο header περιέχει εγγραφές που καθορίζονται σε ένα χώρο 

ονοµάτων. Οι πληροφορίες σε ένα στοιχείο header µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στους ενδιάµεσους κόµβους από τους οποίους θα περάσει 

το µήνυµα, και όχι κατά ανάγκη µόνο στον τελικό προορισµό αν και η 

τελευταία περίπτωση δεν αποκλείεται. Οι κεφαλίδες µπορεί να έχουν 

παραµέτρους όπως ένα URI για στυλ κωδικοποίησης ή ένα actor URI για τους 

ενδιάµεσους κόµβους οι οποίοι µπορούν να επεξεργάζονται δεδοµένα όπως 

όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ή ψηφιακή υπογραφή για αξιόπιστη 

και ασφαλής επικοινωνία. 

Το στοιχείο header περιλαµβάνει  την παράµετρος mustUnderstand, η 

οποία επιτρέπει στον αποστολέα και στον παραλήπτη να διαπραγµατευτούν 

για την υποστήριξη ή µη ενός συγκεκριµένου στοιχείου header ή ενός 

συνόλου από στοιχεία header. Αυτή η παράµετρος είναι ή ίδια µε την 

υποχρεωτική παράµετρο στο πρωτόκολλο HTTP, στην οποία η προδιαγραφή 

SOAP παρέχει αντιστοίχηση (mapping). Έτσι η παράµετρος mustUnderstand, 

όπως πολλές άλλες πτυχές του πρωτοκόλλου SOAP, είναι η χρησιµοποίηση 

κάποιων εννοιών που πρωταρχικά εµφανίστηκαν στο HTTP. Σκοπός αυτής 

της έννοιας είναι η δηµιουργία εφαρµογών µε τη χρήση της παλαιότερης 

έκδοσης της προδιαγραφής ή εάν η εφαρµογή που δέχεται το µήνυµα δεν 

µπορεί να το επεξεργαστεί εξαιτίας ασυµβατότητας έκδοσης τότε τουλάχιστον 

να µπορεί να τερµατιστεί χωρίς να «καταρρεύσει». 

Παραδείγµατος χάριν: 

 

<SOAP-ENV:Header> 

   <t:Transaction 

      xmlns:t="www.xmlbus.com" 

      SOAP-ENV:mustUnderstand="1"> 

          5 

   </t:Transaction> 

</SOAP-ENV:Header> 
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Το παράδειγµα επιδεικνύει µια πιθανή χρήση του στοιχείου header για την 

υποστήριξη (συναλλαγών) transactions. Η χρήση της παραµέτρου 

mustUnderstand απαιτεί από τον αποδέκτη του µηνύµατος να υποστηρίζει 

transactions εάν θέλει να της χρησιµοποιήσει. Εάν ο αποδέκτης του 

µηνύµατος SOAP δεν υποστηρίζει τις συναλλαγές η παραλαβή αυτού του 

µηνύµατος θα δηµιουργήσει ένα SOAP fault. 

Όταν ένα στοιχείο header περιέχει µια παράµετρος mustUnderstand µε τιµή 

1 ή true τότε ο κόµβος για τον οποίο προορίζεται το µήνυµα θα πρέπει να 

επεξεργαστεί το µήνυµα σύµφωνα µε τις ανάγκες που περιγράφονται στο 

στοιχείο ή να µην το επεξεργαστεί καθόλου και επιστρέψει ένα κωδικό 

λάθους. 

Οι κεφαλίδες είναι ένας αποκεντρωµένος τρόπος προσθήκης επιπλέον 

πληροφοριών, σε ένα µήνυµα SOAP, χωρίς προηγούµενη συµφωνία ανάµεσα 

στα επικοινωνούντα µέρη. 

Κατά το σχεδιασµό του SOAP, είχε προβλεφθεί, ότι ένα µεγάλο εύρος 

λειτουργιών (οι οποίες θα περιγράφονταν στην κεφαλίδα) θα αναπτύσσονταν 

κατά τα τη πάροδο του χρόνου. Κάθε κόµβος SOAP µπορεί να διαθέτει το 

κατάλληλο λογισµικό σύµφωνα µε το οποίο θα υλοποιούνταν αυτές οι 

επεκτάσεις. Ένα µπλοκ επικεφαλίδας µπορεί να αναγνωριστεί από ένα 

ενδιάµεσο κόµβο SOAP εάν το λογισµικό αυτού του κόµβου κατανοεί πλήρως 

τη σηµασία των στοιχείων που βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία στο 

συγκεκριµένο µπλοκ, εάν δηλαδή αυτά τα στοιχεία έχουν δηλωθεί στο XML 

σχήµα που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο τµήµα του µηνύµατος SOAP. 

SOAP Body 

Το κυρίως µέρος ενός µηνύµατος SOAP περιέχει τα δεδοµένα που 

αποστέλλονται σε µια υπηρεσία (SOAP request) ή τα δεδοµένα που 

λαµβάνονται ως απάντηση από µια υπηρεσία (SOAP response). Τα στοιχεία 

που δηλώνουν την αρχή και το τέλος ενός µηνύµατος SOAP πρέπει να 
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περιέχονται πλήρως µέσα στο στοιχείο envelope και να έπονται των στοιχείων 

header εάν αυτά υπάρχουν. 

Το κυρίως µέρος ενός µηνύµατος SOAP είναι υποχρεωτικό και περιέχει 

δεδοµένα που προορίζονται για την εφαρµογή που υλοποιεί την υπηρεσία. 

Παραδείγµατος χάριν: 

 

Αίτηση - Request 

 

<SOAP-ENV:Envelope 

 . . . 

    <SOAP-ENV:Body> 

       <m:GetOrderStatus 

       xmlns:m="www.xmlbus.com/OrderEntry"> 

           <orderno>12345</orderno> 

       </m:GetOrderStatus> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

 

 

Απάντηση - Response 

 

<SOAP-ENV:Envelope 

 . . . 

   <SOAP-ENV:Body> 

       <m:GetOrderStatusResponse 

       xmlns:m="www.xmlbus.com/OrderEntry"> 

           <status>shipped June 18</status> 

       </m:GetOrderStatusResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Το κυρίως µέρος των δύο προηγούµενων µηνυµάτων SOAP (που 

ακολουθούν το µοντέλο Remote Procedure Call (RPC) δείχνουν µια αίτηση 

(request) και µία απάντηση (response) για µια υπηρεσία που µας πληροφορεί 

για την κατάσταση µιας παραγγελίας. Η αίτηση στέλνει ένα αριθµό 

παραγγελίας (orderno) και η απάντηση επιστρέφει την κατάσταση της 

συγκεκριµένης παραγγελίας. Μια αίτηση GetOrderStatus αποστέλλεται στην 

υπηρεσία OrderEntry. Η αίτηση λαµβάνει έναν ακέραιο ως όρισµα και 

επιστρέφει ένα string στο µήνυµα απάντησης. Ο χώρος ονοµάτων που 

χρησιµοποιείται είναι ο www.xmlbus.com/OrderEntry για τον έλεγχο των 

ονοµάτων των στοιχείων. Εάν η υπηρεσία OrderEntry έχει υλοποιηθεί ως ένα 

Enterprise Java Bean (EJB) σε ένα application server  τότε ο επεξεργαστής 

SOAP (το τµήµα του application server που διαβάζει και που δηµιουργεί 

µηνύµατα SOAP) θα είναι υπεύθυνος  για την αντιστοίχηση των δεδοµένων 

που βρίσκονται στο κυρίως µέρος του µηνύµατος ως ορίσµατα ή ως τύπους 

επιστροφής στην συγκεκριµένη υλοποίηση του EJB. Ο επεξεργαστής θα 

µπορούσε επίσης να αντιστοιχήσει τα δεδοµένα αυτά σε ένα αντικείµενο 

.NET, ένα αντικείµενο CORBA ή ένα πρόγραµµα γραµµένο σε COBOL. Στην 

περίπτωση που τα δεδοµένα στέλνονται σε µια µέθοδο της Java αυτή θα 

µπορούσε να έχει ως εξής: 

 

 

 

Public String GetOrderStaus(int orderno) { 

 …// εδώ κώδικας που εκτελεί το query 

custRS.next(); 

 

String s = custRS.getString(1); 

 … 

 return s; 

} 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα δεδοµένα µέσα σε ένα XML αρχείο αποτελούν 

απλό κείµενο (συνήθως ASCII) εποµένως τίθεται το ερώτηµα, πώς ένας 

επεξεργαστής SOAP γνωρίζει τον τύπο τον δεδοµένων ενός µηνύµατος 

SOAP που µόλις έχει δεχτεί; Όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα η 

απάντηση βρίσκεται στα αρχεία WSDL. 

Soap faults 

Το κυρίως µέρος ενός µηνύµατος SOAP εκτός από τα δεδοµένα µπορεί 

εναλλακτικά να περιέχει πληροφορίες σφάλµατος. Αυτές οι πληροφορίες 

µπορεί να έχουν παραχθεί είτε από ένα σφάλµα στον server είτε από ένα 

σφάλµα στον πελάτη που καλεί την υπηρεσία. Οι πληροφορίες σφάλµατος 

περιέχονται (όπως άλλωστε  και οι πληροφορίες της υπηρεσίας)  σε XML 

µορφή, δηλαδή περικλείονται σε ετικέτες. 

Το ριζικό στοιχείο που υποδεικνύει ότι το κυρίως µέρος ενός µηνύµατος 

περιέχει πληροφορίες σφάλµατος είναι η ετικέτα <Fault> η οποία περιέχει 

τέσσερα άλλα στοιχεία. Αυτά είναι τα <faultcode> ,  <faultstring>, <faultactor>, 

<detail>. Το επόµενο µήνυµα SOAP αποτελεί ένα µήνυµα σφάλµατος: 

… 

<soap:Body> 

 <soap:Fault> 

  <faultcode>ns1:Server.compileError 

                                         </faultcod e> 

  <faultstring> Error while compiling … </faultstri ng> 

  <faultactor></faultactor> 

  <detail>on line 14</detail> 

 </soap:Fault> 

<soap:Body> 

 

Το κυρίως µέρος ενός µηνύµατος SOAP µπορεί να περιέχει µόνο ένα 

µήνυµα σφάλµατος ακόµα και αν η εφαρµογή έχει δηµιουργήσει περισσότερα 

του ενός. Η σηµασία κάθε µιας ετικέτας εξηγείται παρακάτω ευθύς αµέσως: 
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<faultcode> 

Η συγκεκριµένη ετικέτα µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε έγκυρο όνοµα µιας 

εφαρµογής από την οποία προήλθε το σφάλµα. ∆ύο είναι οι πιθανές εκδοχές: 

server ή client και υποδεικνύουν την πηγή του σφάλµατος. Στο πρότυπο 

SOAP 1.2 υπάρχουν πέντε εναλλακτικοί κωδικοί σφάλµατος:  

1. DataEncodingUnknown 

2. MustUnderstand 

3. Receiver 

4. Sender 

5. versionMismatch 

 

<faultstring> 

Αυτό το στοιχείο περιέχει ένα «ανθρωποκεντρικό» µήνυµα κειµένου προς 

τον χρήστη και περιγράφει την αιτία του σφάλµατος. Συνήθως αυτό το κείµενο 

µπορεί να παρουσιαστεί σε ένα παράθυρο διαλόγου για να πληροφορήσει τον 

χρήστη για το σχετικό λάθος. 

 

<detail> 

Το προαιρετικό στοιχείο <detail> συνήθως περιέχει λεπτοµερέστερες 

πληροφορίες για το σφάλµα. Στο παράδειγµα µας περιέχει τον αριθµό της 

γραµµής του πηγαίου κώδικα στον οποίο δηµιουργήθηκε το σφάλµα. 

 

<faultactor> 

Αυτό το στοιχείο είναι επίσης προαιρετικό και περιέχει το endpoint που 

προκάλεσε το σφάλµα. 

Web Service Description Language (WSDL) 

Στην προηγούµενη ενότητα αναλύσαµε διεξοδικά την εσωτερική δοµή των 

µηνυµάτων SOAP. Είδαµε ότι στο κυρίως µέρος ενός µηνύµατος 
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µεταφέρονται πληροφορίες όπως το όνοµα µιας συνάρτησης και τα ορίσµατα 

που δέχεται ή τα δεδοµένα που επιστρέφει. Πώς είναι όµως δυνατόν ένας 

πελάτης να γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να 

δηµιουργήσει µηνύµατα προς την υπηρεσία (SOAP requests) αλλά και να 

δέχεται απαντήσεις από αυτήν (SOAP responses). Η απάντηση είναι ότι οι 

απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται από ένα XML έγγραφο, το οποίο 

καλείται WSDL έγγραφο και περιέχει µια περιγραφή της διεπαφής της 

υπηρεσίας. Ένα έγγραφο WSDL περιέχει πληροφορίες οι οποίες καθορίζονται 

στην γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών ιστού (Web Service Description 

Language - WSDL), όπως περιγράφονται στην προδιαγραφή WSDL. 

Ουσιαστικά ή WSDL καθορίζει ένα XML σχήµα για την περιγραφή µιας 

υπηρεσίας. Για τη χρήση µιας υπηρεσίας ο πελάτης πρέπει να βρει την 

περιγραφή της διεπαφής, δηλαδή το έγγραφο WSDL της συγκεκριµένης 

υπηρεσίας. Ένας τρόπος, ίσως ο περισσότερο προσφιλής, για την εύρεση του 

εγγράφου WSDL είναι η εύρεση ενός δείκτη (pointer) προς αυτό, σε ένα 

µητρώο UDDI ή εναλλακτικά σε ένα µητρώο ebXML. Ένα τυπικό σενάριο έχει 

ως εξής: 

Μια επιχείρηση εγγράφει την υπηρεσία της σε ένα µητρώο. Η εγγραφή στο 

µητρώο περιλαµβάνει ένα δείκτη προς το αρχείο WSDL το οποίο περιέχει την 

περιγραφή της διεπαφής γι' αυτήν την υπηρεσία. Μια άλλη επιχείρηση ψάχνει 

στο µητρώο και βρίσκει την υπηρεσία. Έπειτα ο προγραµµατιστής 

χρησιµοποιεί τις πληροφορίες για την διεπαφή, που περιέχονται στο έγγραφο 

WSDL, για να καλέσει την υπηρεσία. 

Ένα έγγραφο WSDL περιγράφει την υπηρεσία ως µια συλλογή από 

αφηρηµένες οντότητες οι οποίες αποκαλούνται θύρες (ports) ή σηµεία επαφής 

(endpoints). Επίσης καθορίζει τις ενέργειες που εκτελούνται από µια υπηρεσία 

και τα δεδοµένα που αποστέλλονται  σε αυτές τις ενέργειες µε ένα αφηρηµένο 

τρόπο. Οι ενέργειες αναπαρίστανται ως λειτουργίες (operations), και τα 

δεδοµένα αναπαρίστανται ως µηνύµατα (messages). Ένα σύνολο από 
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συσχετιζόµενες λειτουργίες καλείται port type. Ένα port type καθορίζει το 

σύνολο των ενεργειών που προσφέρει µια υπηρεσία. Αυτό που µετατρέπει 

µια υπηρεσία από αφηρηµένη σε συγκεκριµένη είναι ένα "binding". Το binding 

καθορίζει το πρωτόκολλο δικτύου και τις προδιαγραφές για την δοµή του 

µηνύµατος για µια συγκεκριµένη υπηρεσία. 

Μια θύρα (port) καθορίζεται µε την συσχέτιση µιας διεύθυνση δικτύου µε 

ένα binding. Εάν ένας πελάτης εντοπίσει ένα έγγραφο WSDL και βρει το 

binding και τη διεύθυνση δικτύου για κάθε θύρα, τότε µπορεί να καλεί τις 

λειτουργίες (operations) σύµφωνα µε το καθορισµένο πρωτόκολλο και δοµή 

µηνύµατος. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα εγγράφου WSDL για µια υπηρεσία εύρεσης 

βιβλίων: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions name="BookSearch" 

            targetNamespace="http://myexample.com/b ooksearch.wsdl" 

            xmlns:tns="http://myexample.com/booksea rch.wsdl" 

            xmlns:xsd1="http://myexample.com/bookse arch.xsd" 

   xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap /" 

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

    <types> 

       <schema 

targetNamespace="http://myexample.com/booksearch.xs d" 

       <element name="BookRequest"> 

           <complexType> 

           <all> 

              <element name="isbn" 

                    type="string"/> 

           </all> 

           </complexType> 

       </element> 

       <element name="BookResponse"> 

           <complexType> 

           <all> 
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              <element name="title" 

                    type="string"/> 

           </all> 

           </complexType> 

       </schema> 

    </types> 

    <message name="BookSearchInput"> 

        <part name="body" element:"xsdl:BookRequest "/> 

    </message> 

    <message name="BookSearchOutput"> 

       <part name="body" type="xsdl:BookResponse"/>  

    </message> 

    <portType name="BooksPortType"> 

        <operation name="getBooks" 

            <input message="tns:BookRequest"/> 

            <output 

               message="tns:BookResponse"/> 

        </operation> 

    </portType> 

    <binding name="BooksSearchBinding" 

                               type="tns:BooksPortT ype"> 

        <operation name="BookRequest"> 

            <input> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

            <output> 

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

            </output> 

            <soap:operation soapAction=""/> 

        </operation> 

        <soap:binding 

                

transport="transport=http://schemas.xmlsoap.org/soa p/http" 

                style="rpc"/> 

    </binding> 

    <service name="BookSearchService"> 



∆ιπλωµατική Εργασία – Καζαντζάκης Νίκος 

 

 

 

 

 

 

 

60 

        <port name="BooksSearchPort" 

                            binding="tns:BooksSearc hBinding"> 

        <soap:address 

                location="http://example.com/bookse arch"/> 

        </port> 

    </service> 

</definitions> 

 

Όπως διακρίνεται στο παράδειγµα το έγγραφο WSDL καθορίζει µια 

λειτουργία για την υπηρεσία: getBooks: 

 

<operation name="getBooks" ... 

 

Το µήνυµα εισαγωγής (όρισµα) για τη λειτουργία, BookSearchInput 

περιέχει µια τιµή τύπου αλφαριθµητικού που ονοµάζεται  isbn: 

 

<complexType> 

<all> 

<element name="isbn" 

type="string"/> 

</all> 

 

 Η τιµή επιστροφής της λειτουργίας (BookSearchOutput) επιστρέφει ένα 

αλφαριθµητικό που ονοµάζεται  title: 

 

<complexType> 

<all> 

<element name="title" 

type="string"/> 

</all> 
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Το έγγραφο WSDL καθορίζει επίσης ένα πρωτόκολλο binding. Η 

παράµετρος style αυτού του στοιχείου καθορίζει ότι ο παραλήπτης θα πρέπει 

να ερµηνεύσει το κυρίου µέρους του µηνύµατος ως µια κλήση διαδικασίας 

(RPC)  

 

<soap:binding 

transport="transport=http://schemas.xmlsoap.org/soa p/http" 

style="rpc"/> 

 

Εναλλακτικά η παράµετρος style θα µπορούσε να πάρει τιµή "document". 

Σε αυτήν την περίπτωση ένα ολόκληρο έγγραφο (συνήθως XML έγγραφο) θα 

ανταλλάσσονταν κατά την κλήση. Ένα πλεονέκτηµα  µε τη χρήση εγγράφων 

είναι ότι προσφέρουν ευκολότερη επικύρωση και προσαρµόζονται καλύτερα 

σε επιχειρησιακούς κανόνες. 

Η δοµή του WSDL 

Το ριζικό στοιχείο ενός  

 

<Types>: 

Οι ορισµοί των τύπων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται κατά την 

ανταλλαγή µηνυµάτων. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε σχήµα τύπων που θέλει 

να χρησιµοποιήσει ο δηµιουργός της υπηρεσίας, αλλά η προδιαγραφή 

υποθέτει ότι χρησιµοποιούνται οι ορισµοί XSD (XML Scema Definition). 

 

<Messages>: 

Οι ορισµοί των δεδοµένων που πρόκειται να µεταφερθούν. Κάθε µήνυµα 

σχετίζεται µε έναν από τους τύπους που ορίστηκαν µε το στοιχείο <types> ή  

έναν τύπο XSD. Τα µηνύµατα µπορεί να έχουν διαφορετικά <parts> τα οποία 

επιτρέπουν σε ένα µήνυµα να έχει διαφορετικούς τύπους δεδοµένων (π.χ. 

δύο διαφορετικά ορίσµατα). 
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<PortType>: 

Ο αφηρηµένος ορισµός µιας υπηρεσίας. Κάθε PortType έχει ένα σύνολο 

από λειτουργίες (operations). Μια λειτουργία είναι ο αφηρηµένος ορισµός µιας 

µεθόδου η οποία εκτίθεται ως υπηρεσία.  

 

<Binding>: 

Το στοιχείο <binding> «δένει» τους αφηρηµένους ορισµούς µε τους 

συγκεκριµένους ορισµούς π.χ καθορίζει ότι το πρωτόκολλο µεταφοράς θα 

είναι το http.  

 

<Service>: 

Το στοιχείο <Service> αποτελεί τον συγκεκριµένο ορισµό της υπηρεσίας. 

Περιέχει ένα στοιχείο <port> για κάθε στοιχείο <binding> που υποστηρίζει η 

υπηρεσία. 

UDDI και ebXML 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Αρχιτεκτονική προσανατολησµένη στις 

υπηρεσίες µπορεί να υπάρξει µια προεραιτική υπηρεσία η οποία υλοποιεί ένα 

µητρώο στο οποίο εγγράφονται άλλες υπηρεσίες. Πώς µπορεί όµως µια 

υπηρεσία να περιγραφεί σε ένα µητρώο έτσι ώστε ένα πρόγραµµα που την 

αναζητά να µπορεί εύκολα να την βρεί και να καταλάβει ποια λειτουργικότητα 

προσφέρει. Το πρότυπο UDDI (The Universal Description, Discovery, and 

Integration) καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να δηµοσιευτεί και να 

ανακλυθεί µια υπηρεσία, σε ένα µητρώο το οποίο συµορφόνεται σε αυτό το 

πρότυπο. Ποιο συγκεκριµένα το πρότυπο περιγράφει ένα σχήµα UDDI και µια 

προγραµατισκτική διεπαφή (API). Το σχήµα UDDI καθορίζει τους τύπους  των 

XML δοµών δεδοµένων που συνθέτουν µια εγγραφή στο µητρώο. Ένα 

µητρώο UDDI µπορεί να ειδοθεί ως ο «Χρυσός Οδηγός» για τα Web Services. 

Όπως ο Χρυσός οδηγός περιέχει αριθµούς τηλεφώνων, έτσι και ένα µητρωό 
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UDDI παρέχει πληροφορίες για µια υπηρεσία όπως είναι το όνοµα της, µια 

σύντοµη περιγραφή του τι κάνει, µια διέυθυνση από την οποία µπορεί να 

προσπελαστεί και µια περιγραφή της διεπαφής της. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα το οποίο δείχνει ένα τµήµα µιας δοµής για µια 

επιχειρησιακή ονότητα. 

 

<businessEntity businessKey="35AF7F00-1419-11D6-A0D C-000C0E00ACDD" 

authorizedName="0100002CAL" 

operator="www-3.ibm.com/services/uddi"> 

<name>BooksToGo</name> 

<description xml:lang="en"> 

The source for all professional books 

</description> 

<contacts> 

<contact> 

<personName>Benjamin Boss</personName> 

<phone> 

(877)1111111 

</phone> 

</contact> 

</contacts> 

 

Η διεπαφή περιγράφει τα µηνύµατα SOAP που χρησηµοποιούνται για την 

δηµοσίευση µιας εγγραφής σε ένα µητρώο ή την έυρεση µιας εγγραφής σε 

ένα µητρώο. Ακολουθεί ένα παράδειγµα που αναζητά όλες τις επιχειρησιακές 

οντότητες σε ένα µητρώο των οποίων οι εγγραφές αρχίχουν µε τους 

χαρακτήρες “Books”. 

 

<find_business generic="2.0" xmlns=um:uddi-org:api- v2"> 

<name>Books%</name> 

</find_business> 
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Εκτός του UDDI υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις οσο αφορά την 

υλοποίηση ενός µητρώου. Παραδείγµατος χάριν το ebXML είναι εκτενές 

business-to-business πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει ένα µητρώο καθώς 

επίσης και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την συνεργασία 

επιχειρήσεων σε µια παγκόσµια ηλεκτρονική αγορά. Το πλαίσιο έχει 

αναπτυχθεί ως µια κοινή προσπάθεια από τον οργανισµό OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) και 

το UN/CEFACT  (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic 

Business) και περιλαµβάνει αναπαραστάσεις για ένα ευρύ σύνολο 

επιχεισιακών ονοτήτων. Το µητρώο περιλαµβάνει ένα CPP (Collaboration-

Protocol Profile) και ένα CPA (Collaboration-Protocol Agreement). Ένα CPP 

είναι ένα XML έγγγραφο το οποίο περιέχει πληροφορίες για µια επιχείρηση 

(στην ορολογία του ebXML µια επιχείρηση εναφέρεται ως “Party”) και τον 

τρόπο που ανταλάσει πληροφορίες µε µια άλλη επιχείρηση. Ένα CPA είναι 

ένα XML έγγραφο το οποίο πριγράφει τις συγκεκριµένες δυνατότητες που 

έχουν συµφωνήσει να χρησηµοποιούν δυο επιχειρήσεις στην µεταξύ τους 

συνεργασία. 

Αναδυόµενα πρότυπα 

Πρότυπα όπως η XML, το SOAP, το UDDI, και το WSDL παρέχουν το 

βασικό πλαίσιο τεχνολογιών για τις διαδικτυακές υπηρεσίες.  Εξασφαλίζουν 

ότι ένας πελάτης µπορεί να βρει την υπηρεσία που χρειάζεται και να υποβάλει 

ένα αίτηµα κατανοητό τόσο  από τον πελάτη όσο και απο την υπηρεσία, 

ανεξάρτητα από το που βρίσκονται και ανεξάρτητα από την γλώσσα στην 

οποία έχουν δηµιουργηθεί. Όµως για την ανάδειξη των διαδικτυακών 

υπηρεσιών σε µια επικρατούσα τεχνολογία, απαιτούνται να προστεθούν και 

να υιοθετηθούν νέα πρότυπα (αυτά που πολλοί αποκαλούν «πρότυπα 

υψηλού επιπέδου») . Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τοµείς της ασφάλειας και 

της διαχείρισης των διαδικτυακών υπηρεσιών. ∆ιάφοροι οργανισµοί 

τυποποίησης, όπως ο World Wide Web Consortium (W3C) και ο OASIS, 



∆ιπλωµατική Εργασία – Καζαντζάκης Νίκος 

 

 

 

 

 

 

 

65 

έχουν δηµιουργήσει πρότυπα σε αυτές τις περιοχές και υπόσχονται να 

κερδίσουν ευρεία αποδοχή.  ∆ύο αναδυόµενα πρότυπα ιδιαίτερα υψηλού 

ενδιαφέροντος είναι το WS-Security και το WS-BPEL. 

WS-Security 

Το WS-Security είναι ένα πρότυπο που δηµιουργήθηκε από τον OASIS τον 

Μάρτιο του 2004. Περιγράφει επεκτάσεις σχετικές µε την ασφάλεια  του 

πρωτοκόλλου SOAP οι οποίες παρέχουν διασφάλιση ακεραιότητας και 

εµπιστευτικότητας. Ακεραιότητα σηµαίνει ότι ένα µήνυµα δεν θα καταστραφεί 

καθώς ταξιδεύει από τον πελάτη προς τον τελικό προορισµό του. 

Εµπιστευτικότητα σηµαίνει ότι ένα µήνυµα SOAP θα µπορεί να ιδωθεί µόνο 

από εξουσιοδοτηµένους παραλήπτες. Για την διασφάλιση της ακεραιότητας 

και της εµπιστευτικότητας των µηνυµάτων SOAP το πρότυπο WS-Security 

χρησιµοποιεί σκυτάλες ασφαλείας (security tokens). Μια σκυτάλη ασφάλειας 

είναι ένα σύνολο από αξιώσεις που γίνονται από τον αποστολέα του 

µηνύµατος. Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας ενός χρήστη πραγµατοποιείται 

µε τον συνδυασµό µιας σκυτάλης ασφαλείας και µιας ψηφιακής υπογραφής – 

η υπογραφή χρησιµοποιείται ως απόδειξη ότι ο αποστολέας είναι όντως 

συσχετισµένος µε αυτήν την σκυτάλη ασφαλείας. Το WS-Security παρέχει 

επίσης ένα µηχανισµό γενικής χρήσης για την συσχέτιση των security tokens 

µε τα µηνύµατα και περιγράφει πως κωδικοποιούνται δυαδικά security tokens. 

To WS-Security είναι ευέλικτο µιας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια 

µεγάλη ποικιλία µοντέλων ασφαλείας και τεχνολογιών κρυπτογράφησης, 

όπως η υποδοµή δηµοσίου κλειδιού (Public-Key Infrastructure) και το 

Kerberos καθώς επίσης και µε το Secure Socket Layer (SSL) / Transport 

Layer Security. Ακολουθεί ένα παράδειγµα το οποίο υποδεικνύει ένα µήνυµα 

SOAP µε ένα security token. 

(001) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

(002)  <S:Envelope xmlns:S="http://www.w3.org/2001/ 12/soap-

envelope" 
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            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xml dsig#"> 

(003)    <S:Header> 

(004)       <m:path xmlns:m="http://schemas.xmlsoap .org/rp/"> 

(005)         <m:action>http://fabrikam123.com/getQ uote</m:action> 

(006)         <m:to>http://fabrikam123.com/stocks</ m:to> 

(007)          <m:id>uuid:84b9f5d0-33fb-4a81-b02b-

5b760641c1d6</m:id> 

(008)       </m:path> 

(009)       <wsse:Security 

             

xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/s ecext"> 

(010)         wsse:UsernameToken Id="MyID"> 

(011)             <wsse:Username>Zoe</wsse:Username > 

(012)         </wsse:UsernameToken> 

(013)         <ds:Signature> 

(014)            <ds:SignedInfo> 

(015)               <ds:CanonicalizationMethod 

                   Algorithm= 

                          "http://www.w3.org/2001/1 0/xml-exc-

c14n#"/> 

(016)               <ds:SignatureMethod 

                        Algorithm= 

                        "http://www.w3.org/2000/09/ xmldsig#hmac-

sha1"/> 

(017)               <ds:Reference URI="#MsgBody"> 

(018)                  <ds:DigestMethod 

                          Algorithm= 

                        "http://www.w3.org/2000/09/ xmldsig#sha1"/> 

(019)                  

<ds:DigestValue>LyLsF0Pi4wPU...</ds:DigestValue> 

(020)               </ds:Reference> 

(021)            </ds:SignedInfo> 

(022)            

<ds:SignatureValue>DJbchm5gK...</ds:SignatureValue>  

(023)            <ds:KeyInfo> 

(024)                <wsse:SecurityTokenReference> 
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(025)                 <wsse:Reference URI="#MyID"/>  

(026)                </wsse:SecurityTokenReference>  

(027)            </ds:KeyInfo> 

(028)         </ds:Signature> 

(029)      </wsse:Security> 

(030)   </S:Header> 

(031)   <S:Body Id="MsgBody"> 

(032)     <tru:StockSymbol 

xmlns:tru="http://fabrikam123.com/payloads"> 

              QQQ 

          </tru:StockSymbol> 

(033)   </S:Body> 

(034) </S:Envelope> 

 

Άλλες σηµαντικές τεχνολογίες προκύπτουν στην περιοχή ασφάλειας. Μία 

από αυτές είναι η Security Markup Assertion Language (SAML). Όπως 

περιγράφεται από την τεχνική επιτροπή  του OASIS που είναι υπεύθυνη γι’ 

αυτή την τεχνολογία, η SAML «είναι ένα πλαίσιο βασισµένο στην XML για την 

ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες ασφάλειας 

εκφράζονται υπό µορφή ισχυρισµών για κάποιο θέµα, όπου ένα θέµα είναι µια 

οντότητα (είτε άνθρωπος είτε υπολογιστής) που έχει µια ταυτότητα σε κάποια 

περιοχή ασφάλειας.» Μέσω της SAML, πολλαπλές υπηρεσίες µπορούν να 

ανταλλάξουν πληροφορίες ασφάλειας. Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες µπορούν 

να κάνουν πράγµατα όπως το να επιτρέπουν µια ενιαία προσέγγιση εγγραφής 

σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Έτσι η ταυτοποίηση του χρήστη (π.χ. 

δίνοντας ένα όνοµα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης) θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για της είσοδο σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. 

Στηριζόµενο στα πρότυπα ασφάλειας των web services όπως το WS-

Security και το SAML, το πρότζεκτ  Liberty Alliance, µια παγκόσµια 

κοινοπραξία για ανοικτά συνενωµένα πρότυπα ασφάλειας και υπηρεσίες 

ιστού βασισµένες σε ταυτότητα, έχει παραδώσει διάφορες προδιαγραφές για 

τις υπηρεσίες ιστού βασισµένες σε ταυτότητα . Η προσαρµογή σε αυτά τα 
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πρότυπα θα επιτρέψει στις υπηρεσίες ιστού να χρησιµοποιούν ένα ενιαίο 

πλαίσιο ταυτότητας. Αυτό θα επιτρέψει, µεταξύ άλλων, την ταυτοποίηση του 

χρήστη σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες µια και µοναδική φορά, ετσί ακόµα 

και εάν η αίτηση του χρήστη απαιτεί πιστοποίηση από πολλές και 

διαφορετικές υπηρεσίες αυτό θα είναι αδιαφανές και αυτοµατοποιηµένο ως 

προς τον τελικό χρήστη. 

WS-BPEL 

Πολλές επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως ο χειρισµός µιας εντολής αγοράς, 

περιλαµβάνει πολλαπλά βήµατα  που εκτελούνται σε µια συγκεκριµένη 

ακολουθία, ενδεχοµένως απαιτώντας την επίκληση και την αλληλεπίδραση 

πολλαπλών υπηρεσιών. Για να εκτελεστεί κατάλληλα αυτή η εργασία, οι 

επικλήσεις και οι αλληλεπιδράσεις υπηρεσιών πρέπει να συντονιστούν 

(service coordination is also known as "orchestration"). Η WS-BPEL (Web 

Services Business Process Execution Language), που είναι γνωστή και ως 

BPELWS, BPEL4WS, ή απλά BPEL, είναι µια γλώσσα βασισµένη στην XML 

και χρησιµοποιείται για να συντονίσει τις υπηρεσίες Ιστού πέρα από µια ενιαία 

επιχειρησιακή διαδικασία. Η WS-BPEL χρησιµοποιεί την WSDL για να 

περιγράψει την υπηρεσία που συµµετέχει σε µια διαδικασία και πώς οι 

υπηρεσίες αλληλεπιδρούν. Παραδείγµατος χάριν, η ακόλουθη εγγραφή σε ένα 

WSDL αρχείο περιγράφει µια από τις υπηρεσίες στη διαδικασία εντολής 

αγοράς: 

 

<portType name="purchaseOrderPT"> 

<operation name="sendPurchaseOrder"> 

<input message="pos:POMessage"/> 

<output message="pos:InvMessage"/> 

<fault name="cannotCompleteOrder" 

message="pos:orderFaultType"/> 

</operation> 

</portType> 
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Η ακόλουθη εγγραφή περιγράφει µέρος της ροής της διαδικασίας εντολής 

αγοράς: 

 

<sequence> 

<receive partnerLink="purchasing" 

portType="lns:purchaseOrderPT" 

operation="sendPurchaseOrder" 

variable="PO"> 

</receive> 

<flow> 

<links> 

<link name="ship-to-invoice"/> 

<link name="ship-to-scheduling"/> 

</links> 

 



∆ιπλωµατική Εργασία – Καζαντζάκης Νίκος 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Κεφάλαιο 4: Τα πλεονεκτήµατα των Web services 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για µια επιχείρηση να υιοθετήσει το SOA, και πιο 

συγκεκριµένα, µια web based SOA. Μερικοί από τους κύριους λόγους είναι: 

Επαναχρησιµοποίηση -  Reusability: 

Η επαναχρησιµοποίηση των επιχειρησιακών υπηρεσιών είναι ένας από 

τους κυριότερους λόγους για την στροφή προς το SOA. Οι προγραµµατιστές 

εντός και εκτός της επιχείρησης (ιδιαίτερα, στις συµµαχίες επιχειρήσεων) 

µπορούν να πάρουν τον πηγαίο κώδικα που αναπτύχθηκε για τις υπάρχουσες 

επιχειρησιακές εφαρµογές, να τον εκθέσουν ως web service, και έπειτα να τον 

επαναχρησιµοποιήσουν για να καλύψουν τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις. 

Η επαναχρησιµοποίηση της λειτουργίας που υπάρχει ήδη εκτός ή εντός µιας 

επιχείρησης, αντί της εκ νέου ανάπτυξης του κώδικα που αναπαράγει αυτήν 

λειτουργία, µπορεί να οδηγήσει σε τεράστια εξοικονόµηση τόσο στο κόστος 

όσο και στο χρόνο  ανάπτυξης µιας εφαρµογής. Το όφελος της 

επαναχρησιµοποίησης αυξάνεται δραµατικά καθώς όλο και περισσότερες 

επιχειρησιακές υπηρεσίες ενσωµατώνονται σε διαφορετικές εφαρµογές. Ένα 

σηµαντικό εµπόδιο στην εκµετάλλευση του υπάρχοντα κώδικα είναι η 

µοναδικότητα των συγκεκριµένων εφαρµογών και των συστηµάτων. 

Χαρακτηριστικά, οι λύσεις που αναπτύσσονται στις διαφορετικές επιχειρήσεις, 

ακόµη και σε διαφορετικά τµήµατα µέσα στην ίδια επιχείρηση, έχουν µοναδικά 

χαρακτηριστικά. «Τρέχουν» σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα, έχουν 

αναπτυχθεί σε διαφορετικές γλώσσες, χρησιµοποιούν διαφορετικές διεπαφές 

και πρωτόκολλα προγραµµατισµού. Για την επικοινωνία µε τέτοιες εφαρµογές 

πρέπει να είναι είδη γνωστά από πριν το πώς και το που «τρέχουν». Η 

εργασία που απαιτείται για την ανάλυση και τον προγραµµατισµό για τη 

σύνδεση αυτών µπορεί τελικά να αποδειχθεί εξαιρετικά χρονοβόρα. Στο 

παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί και η δυσκολία που συνήθως 
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αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να ενοποιήσουν τις 

εφαρµογές τους µε τα συστήµατα από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες (ή 

ακόµα και µε legacy εφαρµογές από άλλα τµήµατα της επιχείρησής). Σε ένα 

SOA, το µόνο χαρακτηριστικό µιας υπηρεσίας που απαιτείται να γνωρίζει η 

εφαρµογή που πραγµατοποιεί µια κλήση είναι η δηµόσια διεπαφή. Η 

πρόσβαση στις λειτουργίες µιας εφαρµογής ή ενός συστήµατος 

(συµπεριλαµβανοµένων των legacy εφαρµογών) µπορεί  να είναι ευκολότερη 

ως υπηρεσία σε ένα SOA απ'ό,τι σε κάποια άλλη αρχιτεκτονική. Άρα η 

ενοποίηση εφαρµογών και συστηµάτων µπορεί να είναι πολύ ευκολότερη. 

∆ιαλειτουργικότητα - Interoperability: 

Το όραµα του SOA για αλληλεπίδραση µεταξύ πελατών και των ασαφή 

συνδεδεµένων υπηρεσιών σηµαίνει τη καθολική διαλειτουργικότητα. Με άλλα 

λόγια, στόχος είναι οι πελάτες και οι υπηρεσίες να επικοινωνούν και να 

κατανοούν το ένα το άλλο ανεξάρτητα από την πλατφόρµα στην οποία έχουν 

αναπτυχθεί. Αυτός ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν οι πελάτες και οι 

υπηρεσίες έχουν έναν σαφή και τυποποιηµένο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ 

τους.-- ένα τρόπο ανεξάρτητο από πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων, 

γλώσσας προγραµµατισµού και σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

Στην πραγµατικότητα, τα Web Services παρέχουν ακριβώς αυτό. Τα Web 

Services περιλαµβάνουν ένα ώριµο σύνολο πρωτοκόλλων και τεχνολογιών 

που χρησιµοποιούνται και γίνονται αποδεκτά ευρέως, και επί πλέον είναι 

ανεξάρτητα από πλατφόρµα, σύστηµα, και γλώσσα. Επιπλέον, αυτά τα 

πρωτόκολλα και οι αυτές οι τεχνολογίες λειτουργούν χωρίς πρόβληµα εντός 

και εκτός του firewall, διευκολύνοντας τους επιχειρησιακούς συνεργάτες να 

µοιραστούν ζωτικής σηµασίας υπηρεσίες. Υποσχόµενο να κάνει τα πράγµατα 

ακόµα συνεπέστερα είναι το WS-I basic Profile, που προτάθηκε από τον Web 

Services Interoperability Organization (έναν οργανισµό ο οποίος έχει σκοπό 

να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα των Web Services). Το WS-I basic 

Profile προσδιορίζει ένα πυρήνα Web Service τεχνολογιών οι οποίες όταν 
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υλοποιηθούν, σε διαφορετικές πλατφόρµες και συστήµατα, εξασφαλίζουν ότι 

αυτές οι υπηρεσίες θα µπορούν να επικοινωνήσουν η µια µε την άλλη. Το 

WS-I basic Profile έχει τύχει ευρείας αποδοχής και υποστήριξης στη 

βιοµηχανία υπολογιστών, και ουσιαστικά εγγυάται τη διαλειτουργικότητα των 

υπηρεσιών που προσαρµόζονται σε αυτό. 

Κλιµάκωση - Scalability: 

Επειδή οι υπηρεσίες σε µια Service Oriented Αρχιτεκτονική είναι µη 

συνεκτικά συνδεδεµένες, οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν αυτές τις 

υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από ευκολία στην επέκταση τους συγκρινόµενες 

µε εφαρµογές  που ακολουθούν άλλες αρχιτεκτονικές. Αυτό συµβαίνει επειδή 

στις συνεκτικά συνδεδεµένες αρχιτεκτονικές υπάρχουν κάποιες εξαρτήσεις 

µεταξύ της εφαρµογής που πραγµατοποιεί την αίτηση και των υπηρεσιών που 

χρησιµοποιεί. Οι εξαρτήσεις µεταξύ πελάτη και υπηρεσιών, σε ένα συνεκτικά 

συνδεδεµένο περιβάλλον, αυξάνονται καθώς µια εφαρµογή που χρησιµοποιεί 

αυτές τις υπηρεσίες διευρύνεται για να υποστηρίξει περισσότερους χρήστες. 

Οι υπηρεσίες σε µια Web Services based SOA τείνουν να είναι βαθµωτά 

κλιµακούµενες και ασύγχρονες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι βαθµωτά 

κλιµακούµενες υπηρεσίες προσφέρουν ένα σύνολο αλληλοσχετιζόµενων 

υπηρεσιών παρά µια µοναδική υπηρεσία. Παραδείγµατος χάριν, µια βαθµωτά 

κλιµακούµενη υπηρεσία µπορεί να χειριστεί την επεξεργασία µιας πλήρους 

εντολής αγοράς. Συγκριτικά, µια µη-βαθµωτά κλιµακούµενη υπηρεσία µπορεί 

να χειριστεί µόνο µια λειτουργία στη διαδικασία εντολής αγοράς. Μια 

document-oriented υπηρεσία δέχεται ένα έγγραφο ως είσοδο, σε αντιδιαστολή 

µε κάτι πιο περιορισµένο όπως µια αριθµητική αξία ή ένα αντικείµενο στην 

γλώσσα προγραµµατισµού Java. Ένα παράδειγµα µιας document-oriented 

υπηρεσίας θα µπορούσε να αποτελέσει η περίπτωση ενός ταξιδιωτικού 

γραφείου που δέχεται ως είσοδο ένα έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες 

ταξιδιού για µια συγκεκριµένη αίτηση. Μια ασύγχρονη υπηρεσία εκτελεί την 

επεξεργασία της, χωρίς να αναγκάζει τον πελάτη να περιµένει την 
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επεξεργασία να τελειώσει. Μια σύγχρονη υπηρεσία από την άλλη πλευρά 

αναγκάζει τον πελάτη να περιµένει. Η σχετικά περιορισµένη αλληλεπίδραση 

που απαιτείται για έναν πελάτη για να επικοινωνήσει µε µια βαθµωτά 

κλιµακούµενη υπηρεσία, ειδικά µια υπηρεσία που χειρίζεται ένα έγγραφο 

όπως µια εντολή αγοράς, επιτρέπει τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν αυτές 

τις υπηρεσίες να κλιµακώνονται χωρίς να επιβαρύνουν µε επιπλέον φόρτο το 

δίκτυο. 

Ευελιξία - Flexibility 

Οι µη συνεκτικά συνδεµένες υπηρεσίες είναι συνήθως περισσότερο 

εύκαµπτες από τις στενά-συνδεµένες (tightly-coupled) εφαρµογές. Σε µια 

στενά-συνδεµένη αρχιτεκτονική, τα διαφορετικά συστατικά µιας εφαρµογής 

είναι στενά συνδεδεµένα το ένα στο άλλο, και τις περισσότερες φορές 

µοιράζονται σηµασιολογία και βιβλιοθήκες. Αυτό καθιστά δύσκολο την εξέλιξη 

της εφαρµογής έτσι ώστε να µπορεί να συµβαδίσει µε τις µεταβαλλόµενες 

επιχειρησιακές απαιτήσεις. Η ασαφής-συνδεµένες, βασισµένες σε έγγραφο 

(document based), και η ασύγχρονη φύση των υπηρεσιών σε µια SOA 

επιτρέπει στις εφαρµογές να είναι ευέλικτες, και εύκολα προσαρµόσιµες στις 

µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. 

Μείωση κόστους - Cost Efficiency 

Άλλες προσεγγίσεις που ενοποιούν ανόµοιους επιχειρησιακούς πόρους, 

όπως οι legacy εφαρµογές, οι εφαρµογές που προορίζονται για συγκεκριµένα 

τµήµατα της επιχείρησης και οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται για την 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, είναι ακριβές 

επειδή τείνουν να συνδέσουν αυτά τα συστατικά µε έναν προσαρµοσµένο 

τρόπο. Οι προσαρµοσµένες λύσεις είναι δαπανηρές στην υλοποίηση τους 

επειδή απαιτούν εκτενή ανάλυση, χρόνο ανάπτυξης, και προσπάθεια. Έχουν 

επίσης µεγάλο κόστος συντήρησης και επέκτασης επειδή είναι συνεκτικά 

συνδεδεµένες µεταξύ τους, µε τέτοιο τρόπο που οι αλλαγές σε ένα συστατικό 
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µέρος της εφαρµογής  απαιτούν αλλαγές σε άλλα συστατικά µέρη. Μια 

προσέγγιση βασισµένη σε πρότυπα όπως οι Web Services-based SOA 

οδηγεί σε λιγότερο δαπανηρές λύσεις επειδή η σύνδεση  των πελατών και των 

υπηρεσιών δεν απαιτεί τη σε βάθος ανάλυση και την επανεγγραφή του 

κώδικα πράγµα σύνηθες σε άλλες αρχιτεκτονικές. Επίσης, επειδή οι 

υπηρεσίες σε µια Service Oriented Αρχιτεκτονική είναι µη συνεκτικά 

συνδεδεµένες, οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν αυτές τις υπηρεσίες τείνουν 

να έχουν µικρότερο κόστος συντήρησης και παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

ευκολία επέκτασης. Επιπλέον, η web based υποδοµή που απαιτείται για µια 

Web Services Based SOA υπάρχει είδη σε πολλές επιχειρήσεις 

συρρικνώνοντας περαιτέρω το κόστος. 
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Μέρος Β: Πρακτικό 
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Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση της εφαρµογής 

Εισαγωγή 

Σκοπός του δεύτερου µέρους της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική 

εφαρµογή του θεωρητικού υπόβαθρου που παρουσιάστηκε σε ολόκληρο το 

πρώτο µέρος έτσι ώστε να αποδειχθούν και στην πράξη τα πλεονεκτήµατα 

που επιφέρει η χρήση των web services στην επικοινωνία ετερογενών 

πληροφοριακών συστηµάτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίθηκε 

απαραίτητο η δηµιουργία δυο endpoints τα οποία ανταλλάσουν δεδοµένα µε 

χρήση web services. Σκοπίµως τα δυο endpoints υλοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές πλατφόρµες έτσι ώστε να αποδειχτεί και στην πράξη η διαφάνεια 

που προσφέρουν τα web services. Συγκεκριµένα το ένα endpoint 

υλοποιήθηκε στην πλατφόρµα J2EE και πρόκειται για µια εφαρµογή 

διαχείρισης  γραµµατείας ενός Πανεπιστηµιακού τµήµατος ενώ από την άλλη 

πλευρά χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης  

COMPUS του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Τελικός σκοπός ήταν η εµφάνιση 

της βαθµολογίας των φοιτητών στα µαθήµατα στα οποία έχουν εγγραφεί στο 

COMPUS µια δυνατότητα που δεν προσφέρετε µέχρι στιγµής. Από την 

πλευρά του COMPUS το endpoint δηµιουργήθηκε µε την χρήση της PHP και 

της βιβλιοθήκης NuSoap. Στο σχήµα που ακολουθεί διακρίνεται η 

αρχιτεκτονική της εφαρµογής. 

 
Σχήµα 5: Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής. 
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Η εφαρµογή διαχείρισης της γραµµατείας 

Η ανάπτυξη και υλοποίηση του Web Service µπορεί να γίνει σχεδόν µε 

όλες τις γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού για τον λόγο ότι η δηµιουργία 

τους βασίζεται σε κοινά πρωτόκολλα δικτύου και στην γλώσσα XML για την 

µεταφορά των µηνυµάτων. Για την εφαρµογή διαχείρισης της γραµµατείας 

χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού Java και η πλατφόρµα J2EE 

(Java 2 Enterprise Edition), ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον για την ανάπτυξη 

εφαρµογών. Επίσης χρησιµοποιήθηκε ο Apache Tomcat ως Application 

Server για την δηµοσίευση του δηµιουργηµένου Web Service. Ως 

επεξεργαστής SOAP χρησηµοποιήθκε το λογισµικό AXIS που είναι και το 

συνιστόµενο για τον Tomcat. Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή της 

πλατφόρµας J2EE και έπεται η παρουσίαση της εφαρµογής. 

J2EE 

Σήµερα, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές θέλουν να γράφουν 

κατανεµηµένες transactional εφαρµογές και να εκµεταλλεύονται την ταχύτητα, 

ασφάλεια και την αξιοπιστία της server-side τεχνολογίας. Στον κόσµο της 

γρήγορης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου και της πληροφοριακής 

τεχνολογίας, οι εφαρµογές πρέπει να σχεδιάζονται, να δηµιουργούνται και να 

παράγονται όσο το δυνατόν πιο οικονοµικά, µε περισσότερη ταχύτητα και µε 

λιγότερα resources από ποτέ. 

Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, η Java 2 Enterprise Edition 

παρέχει µια προσέγγιση βασισµένη σε components για το σχεδιασµό, την 

ανάπτυξη και διανοµή enterprise εφαρµογών. Η πλατφόρµα J2EE προσφέρει 

ένα πολλών επιπέδων διανεµηµένο µοντέλο εφαρµογής, 

επαναχρησιµοποιήσιµα components, ένα µοντέλο ασφάλειας, έλεγχο 

συναλλαγών, και υποστήριξη των Web Services µέσω ανταλλαγής 

ενοποιηµένων δεδοµένων µε τη βοήθεια standards και πρωτοκόλλων 

βασισµένα στην XML. 
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Με τη χρήση της συγκεκριµένης τεχνολογίας µπορεί κανείς όχι µόνο να 

διανείµει στην αγορά καινοτόµες επιχειρησιακές λύσεις γρήγορα, αλλά και οι 

βασισµένες σε components λύσεις που παρέχει να µην είναι δεµένες µε τα 

προϊόντα και τα APIs του κάθε κατασκευαστή. Οι κατασκευαστές και οι 

πελάτες είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τα προϊόντα και τα components τα 

οποία ταιριάζουν στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις τεχνολογικές απαιτήσεις. 

 

Κατανεµηµένες εφαρµογές πολλαπλών επιπέδων 

Η J2EE πλατφόρµα χρησιµοποιεί ένα µοντέλο κατανεµηµένης πολλών 

επιπέδων εφαρµογής για enterprise εφαρµογές. Η λογική της εφαρµογής 

χωρίζεται σε components ανάλογα µε τη λειτουργία, και τα διάφορα 

components τα οποία συνθέτουν µια J2EE εφαρµογή εγκαθίστανται σε 

διαφορετικούς υπολογιστές ανάλογα µε το επίπεδο του multitiered 

περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν τα components της εφαρµογής. Το σχήµα 

5.1 απεικονίζει δύο J2EE εφαρµογές πολλαπλών επιπέδων των οποίων τα 

components είναι: 

Client-tier components τα οποία εκτελούνται στον υπολογιστή του πελάτη. 

Web-tier components τα οποία εκτελούνται στον J2EE server. 

Business-tier components τα οποία εκτελούνται στον J2EE server. 

EIS (Enterprise Information System) - tier λογισµικό το οποίο εκτελείται 

στον J2EE server. 

 
Σχήµα 6. Multitiered Applications 
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J2EE Components 

Οι J2EE εφαρµογές αποτελούνται από components. Ένα J2EE component 

είναι µια διακριτή µονάδα λογισµικού η οποία ανήκει σε µια J2EE εφαρµογή 

µε τις σχετικές κλάσεις και τα αρχεία και επικοινωνεί µε άλλα components. Οι 

J2EE προδιαγραφές ορίζουν τα παρακάτω J2EE components: 

 

• Εφαρµογές και applets είναι components τα οποία εκτελούνται στον 

υπολογιστή πελάτη. 

• Java Servlet και Java Server Pages (JSP) – web components τα οποία 

εκτελούνται στον εξυπηρετητή. 

• Enterprise Java Beans (EJB) components – business components τα 

οποία εκτελούνται στον εξυπηρετητή. 

 

Τα J2EE components γράφονται σε γλώσσα προγραµµατισµού Java και 

µεταγλωττίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως κάθε πρόγραµµα στη συγκεκριµένη 

γλώσσα. Η διαφορά τους από τις «standard» Java κλάσεις είναι ότι τα J2EE 

components συνδυάζονται σε µια J2EE εφαρµογή, ακολουθούν αυστηρά τις 

προδιαγραφές της J2EE τεχνολογίας και διανέµονται στην παραγωγή όπου 

εκτελούνται και διαχειρίζονται από τον J2EE εξυπηρετητή. 

Οι J2EE clients µπορεί να είναι web clients, applets ή εφαρµογές. Οι web 

clients αποτελούνται από δυναµικές ιστοσελίδες οι οποίες παράγονται από 

web components τα οποία εκτελούνται στο web tier, και από έναν Web 

browser ο οποίος εµφανίζει τις σελίδες που λαµβάνει από τον εξυπηρετητή.  

Ένα applet είναι µια µικρή εφαρµογή, η οποία ενσωµατώνεται σε µια 

ιστοσελίδα, και η οποία εκτελείται στην Java virtual machine του browser. Οι 

εφαρµογές πελάτη τρέχουν σε ένα µηχάνηµα πελάτη και παρέχουν στον 

χρήστη λειτουργίες οι οποίες απαιτούν µια πλουσιότερη διεπαφή χρήστη. 
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Τα J2EE web components είναι είτε servlets ή σελίδες οι οποίες 

δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας την JSP τεχνολογία. Τα servlets είναι Java 

κλάσεις οι οποίες διαχειρίζονται δυναµικά αιτήσεις και δηµιουργούν 

απαντήσεις. Οι JSP σελίδες είναι text-based έγγραφα τα οποία εκτελούνται 

σαν servlets, αλλά επιτρέπουν µια πιο φυσική προσέγγιση στη δηµιουργία 

δυναµικού περιεχοµένου. 

Η επιχειρησιακή λογική η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες ενός συγκεκριµένου 

τοµέα όπως οικονοµικά, πωλήσεις κ.τ.λ., διαχειρίζεται από τα enterprise 

beans τα οποία εκτελούνται στο business tier. 

JDBC Database connectivity 

Η τεχνολογία JDBC είναι ένα API (περιλαµβάνεται τόσο στην J2SE όσο και 

στην J2EE) το οποίο παρέχει τις απαραίτητες κλάσεις για την σύνδεση σε µια 

ευρεία γκάµα από Συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS’s) αλλά 

και άλλα δεδοµένα τα οποία βρίσκονται ταξινοµηµένα υπό την µορφή πίνακα 

όπως είναι τα λογιστικά φύλλα. Για την σύνδεση απαιτείται ένας JDBC driver ο 

οποίος διαφέρει ανάλογα µε το DBMS που χρησιµοποιούµε. Στην παρούσα 

εργασία έγινε χρήση του Connector/J (ένας pure java JDBC driver) µιας και 

χρησιµοποιήθηκε το DBMS MySql.  

 

Πλεονεκτήµατα του J2EE 

Η γρήγορη υιοθέτηση της τεχνολογίας J2EE οφείλεται στα πλεονεκτήµατα 

τα οποία παρέχουν τα χαρακτηριστικά της. Τα κυριότερα από αυτά 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

Αξιοπιστία: 

Το Java Virtual Machine µοντέλο είναι αξιόπιστο διότι αν µια εφαρµογή 

σταµατήσει να λειτουργεί το συνολικό σύστηµα δεν πρόκειται να καταρρεύσει. 

Φορητότητα: 
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Άλλο ένα πλεονέκτηµα της JVM είναι ότι οι προγραµµατιστές γράφουν 

προγράµµατα για την virtual machine, ανεξάρτητα από υλικό υπολογιστή και 

πλατφόρµα λειτουργικού συστήµατος. 

Αποδοτικότητα: 

Τα Java components, ονοµαζόµενα «Beans», έδωσαν τη δυνατότητα µιας 

πιο γρήγορης διαδικασίας ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης και της 

επαναχρησιµοποίησης των components σε πολλαπλές εφαρµογές. 

Κλιµάκωση: 

Επειδή ένα Java πρόγραµµα τρέχει σε µια virtual machine, το J2EE 

περιβάλλον σχεδιάστηκε για να µεγιστοποιεί την κλιµάκωση του 

περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται το Java πρόγραµµα. 

 

J2EE και Web Services: 

Για Web Services τα οποία τρέχουν σε J2EE-compliant application servers, 

η XML είναι πολύ χρήσιµη γιατί το περιβάλλον J2EE παρέχει εκτεταµένη 

υποστήριξη των XML-based Web Services. Ένα ολοκληρωµένο Web Service 

µπορεί να συνδυάζει Java κώδικα εφαρµογής και entity objects, XML-based 

µεταφορές, περιγραφές και άλλα αντικείµενα. 

Παρουσίαση της εφαρµογής 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η εφαρµογή δεν αποτελέι µια ολοκληροµένη 

πρόταση οσο αφορά την διαχείρηση µιας γραµµατείας, Ενσωµατώνει τις 

βασικές λειτουργίες και µόνο. Σκοπός δεν ήταν η ανάπτυξη µιας πλήρης 

εφαρµογής αλλά η δηµιουργία ενός εκ των δυο endpoints. Ο πηγαίος κώδικας 

της εφαρµογής µπορεί να βρεθεί το παράρτηµα Α. 
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Η φόρµα διαχείρησης των φοιτητών 
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Η φόρµα διαχείρησης των µαθηµάτων 

 

 

 



∆ιπλωµατική Εργασία – Καζαντζάκης Νίκος 

 

 

 

 

 

 

 

84 

Η φόρµα διαχέιρησης βαθµολογίας 
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Το web service για την εφαρµογή διαχείρησης γραµµατείας 

Ο παρακάτω κώδικας υλοποιεί το web service. Όπως διακρίνεται 

ακολοουθεί τις συµβάσεις που θέτει ο επεξεργαστής SOAP AXIS. Το αρχείο 

µε τον πηγαίο κώδικα τοποθετείται στον κατάλογο webapps του Application 

server. Η µεταγλώτιση πραγµατοπειείτε κατά το runtime την πρώτη φορά που 

καλέιται το web service. 

import java.sql.*; 

 

public class webService { 

  

 Connection connection; 

 ResultSet custRS; 

 String value; 

  

 public String getGrade(String s, String c) { 

   

 //Load the Driver... 

 try { 

  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstanc e(); 

 } 

 catch (Exception e) { 

  System.exit(1); 

 } 

   

 //Connect to Database 

 try { 

 

 connection=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql ://localhost/

mis?user=root&password=1234"); 

 } 

 catch(Exception e) { 

   

 } 
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 //Execute the query 

 try { 

  Statement 

studStatement=connection.createStatement(custRS.TYP E_SCROLL_INSENSITI

VE, custRS.CONCUR_READ_ONLY); 

 custRS = studStatement.executeQuery("SELECT * FROM  grade WHERE 

studentID='"+s+"' AND courseID='"+c+"'"); 

 } 

 catch(Exception e) { 

   

 } 

   

 //Retrieve the data 

 try{ 

  custRS.next(); 

  value = custRS.getString(3); 

 } 

 catch(Exception e) { 

   

 } 

 //return the results 

 return value; 

 } 

} 

 

Το έγγραφο wsdl που παράγεται από το παραπάνω web service 

Το wsdl αρχείο παράγεται αυτόµατα από τον Aplicatio server και αποτελεί 

την διεπαφή της υπηρεσίας. 
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Η εφαρµογή ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης COMPUS 

Τελικός στόχος ήταν η εµφάνιση της βαθµολογίας των φοιτητών στην 

περιοχή «Τα µαθηµατα µου» του COMPUS όπως διακρίνεται στην επόµενη 

εικόνα: 
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Το web service 

για την ανάκτυση του βαθµού από την εφαρµογή διαχείρισης της 

γραµµατείας: 

//Pull the NuSOAP code 

require_once('nusoap.php'); 

     

//Create the client instance 

$client=new 

soapclient('http://195.251.211.211:8080/axis/Thesis /webService.jws'); 

$myvar=$mitroo; 

 

//Call the SOAP client 

$kazas_result = $client->call('getGrade',array('s'= >$myvar, 

'c'=>$mycours['k'])); 

 

//$apotelesma = $kazas_result[];  

echo '<tr 

class="courseheaderen"><td><ahref="'.$mycours['k']. '/">'.$mycours['i'

].'</a>'; 

      

if ($kazas_result !="" && $kazas_result !="2"){ 

  if($kazas_result =="3")  

   echo ' ∆ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ'; 

  else if($kazas_result =="4")  

   echo ' ΑΠΕΤΥΧΕ'; 

  else  

   echo ' ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: '.$kazas_result; 

} 
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SOAP request – SOAP response 

POST /axis/Thesis/webService.jws HTTP/1.0 

Host: 195.251.211.211:8080 

User-Agent: NuSOAP/0.7.2 (1.94) 

Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 

SOAPAction: "" 

Content-Length: 536 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" 

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/env elope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc e" xmlns:SOAP-

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 

 <SOAP-ENV:Body> 

  

  <ns5015:getGrade xmlns:ns5015="http://tempuri.org "> 

    

   <s xsi:type="xsd:string">mis049</s> 

    

   <c xsi:type="xsd:string">INF100</c> 

   

  </ns5015:getGrade> 

  

 </SOAP-ENV:Body> 

 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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HTTP/1.1 200 OK 

Set-Cookie: JSESSIONID=1D0FE673A9E41922BB3FA6D578EB AF7C; 

Path=/axis 

Content-Type: text/xml;charset=iso-8859-1 

Date: Mon, 23 Jan 2006 18:13:45 GMT 

Server: Apache-Coyote/1.1 

Connection: close 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

  

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/enve lope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc e"> 

 

<soapenv:Body> 

   

 <ns1:getGradeResponse 

soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/s oap/encoding/" 

xmlns:ns1="http://tempuri.org"> 

 

 <getGradeReturn xsi:type="xsd:string">4</getGradeR eturn> 

  

 </ns1:getGradeResponse> 

 

</soapenv:Body> 

 

</soapenv:Envelope> 
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Βιβλία: 

 

• Java and SOAP, Robert Englander , O’Reilly 2002. 

• Programming Microsoft XML Web Services, Damiel Foggon, 

Danniel Maharry, Chris Ulman, Karli Watson , Microsoft Press 

2004. 

• Understanding Web Services XML, WSDL, SOAP and UDDI, Eric 

Newcomer , Independent Technology Guide 2003. 

• The J2EE 1.4 Tutorial, Eric Armstrong, Jennifer Ball, Stephanie 

Bodoff, Debbie Haase, Eric Jendrock , Java Press 2004. 

• The Java Web Services Tutorial, Java Press 2004. 

• Database Processing, David Kroenke , Prentice Hall 2004. 

• Management Information Systems, Kenneth C. Laudon, Jane P. 

Laudon , Prentice Hall 2004. 

 

Αρθρα: 

 

• Service - Oriented Architecture and Web Services: Concepts, 

Technologies and Tools, Ed Ort , Sun April 2005. 

• Introduction to Web Services Architecture, Systinet 2005. 

• Web Services: A practical Introduction, Systinet 2005. 

• Service - Oriented Architecture (SOA) and Web Services: The Road 

to Enterprise Application Intrergration (EAI), Qusay H. Mahmoud , 

Sun April 2005. 

 

Ιστοσελίδες 



∆ιπλωµατική Εργασία – Καζαντζάκης Νίκος 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

• World Wide Web Consortium (www.w3.org) 

• Web Service Interoperability Organization (www.ws-i.org) 

• Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards (www.oasis-open.org) 

• Apache Axis SOAP processor (http://ws.apache.org/axis) 

• Tomcat Application Server (http://tomcat.apache.org/) 


