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Περίληψη 
 
 
      Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών  
(web services) για την δημοσίευση πληροφοριών από μια βάση δεδομένων με τη 
χρήση της PHP. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη μιας εφαρμογής γραμματειακής 
υποστήριξης με σκοπό την δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν φοιτητές του 
MIS. Η υλοποίηση του συστήματος βασίστηκε στη τεχνολογία των διαδικτυακών 
υπηρεσιών (web services), η οποία επιτρέπει την επικοινωνία και ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων συστημάτων ανεξάρτητα από την πλατφόρμα 
λειτουργικού συστήματος, τη γλώσσα προγραμματισμού και τον τύπο του 
πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιούν. 
      Το σύστημα είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας client-server αρχιτεκτονική 
όπου ως clients σε κάποιες περιπτώσεις είναι οι φοιτητές και ως server είναι οι 
διοικητικές υπηρεσίες ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι ρόλοι αντιστρέφονται.  Στο 
σύστημα υπάρχουν δύο βάσεις δεδομένων , η βάση του πανεπιστημίου και η βάση 
των διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες ενημερώνονται και συγχρονίζονται με την 
τεχνολογία των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services). 
      Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) λειτουργούν κάνοντας χρήση 
διαδεδομένων πρωτοκόλλων του διαδικτύου όπως το SOAP και το WSDL. H 
επικοινωνία των βάσεων δεδομένων πραγματοποιείται με ανταλλαγή SOAP 
μηνυμάτων με τη μορφή SOAP requests και SOAP responses. Το σύστημα έχει 
υλοποιηθεί, σε μεγάλο βαθμό, με open source εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται η 
επεκτασιμότητα και η διαλειτουργικότητα. 
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Abstract 
 
 
      The scope of this thesis was the development of web services in order to publicize 
information through a database using PHP. In particular we aimed at the development 
of a secretarial application in order to publicize information about MIS students. The 
system was implemented based on the web services technology that allows 
communication and data exchange between remote applications regardless of the 
software environment, programming language or information system used by the 
participants. 
      The integrated system is designed using the client-server architecture where 
students sometimes act as clients of the system and the administrative service of the 
university sometimes act as server of the system, and vice versa. The system consists 
of two databases, the database of the university and the database of the administrative 
service of the university, which they communicate and are synchronized through the 
web services technology. 
      All web services work using wide spread network protocols such as  SOAP and  
WSDL. The databases communicate with each other through the exchange of SOAP 
messages in the form of SOAP requests and SOAP responses.  The system has been 
built using mainly open source development tools, keeping in mind scalability and 
interoperability. 
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Εισαγωγή 
 
      Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής 
γραμματειακής υποστήριξης για την δημοσίευση πληροφοριών, όπως κατάσταση 
αναλυτικής βαθμολογίας, δήλωση μαθημάτων κ.α.,  σε φοιτητές ενός πανεπιστημίου. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τον συγχρονισμό δύο βάσεων δεδομένων, του πανεπιστημίου 
και των διοικητικών υπηρεσιών και θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το οποίο εφαρμόζει το σύστημα της 
εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως. Η εφαρμογή αυτή δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές 
να έχουν πρόσβαση στην κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας τους, να 
πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων, να ζητήσουν έκδοση πιστοποιητικού και να 
έλεγξουν τα μαθήματα τα οποία έχουν επιλέξει από το σπίτι τους χωρίς να απαιτείται 
η φυσική τους παρουσία στις διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου. 
      Στο στάδιο υλοποίησης της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω 
τεχνολογίες: χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού PHP σε συνδυασμό με το 
πακέτο NuSOAP για την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών, χρησιμοποιήθηκε η 
MySQL για την διαχείριση της βάσης δεδομένων του πανεπιστημίου (φοιτητών), 
χρησιμοποιήθηκε η Microsoft SQL Server 2000 για την διαχείριση της βάσης 
δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου και ο Apache σαν web 
server της εφαρμογής. Η εγκατάσταση της PHP, της Mysql και του Apache 
πραγματοποιήθηκε με την πλατφόρμα Easyphp. 
      Το πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας ασχολείται με την τεχνολογία 
των διαδικτυακών υπηρεσιών. Αρχικά δίνονται ορισμοί των διαδικτυακών 
υπηρεσιών, στη συνέχεια παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική SOA και η στοίβα των 
πρωτοκόλλων των διαδικτυακών υπηρεσιών. Στη συνέχεια αναλύονται οι τεχνολογίες 
υλοποίησης των υπηρεσιών όπως είναι το πρωτόκολλο HTTP, η γλώσσα XML, το 
πρωτόκολλο SOAP, το WSDL και τέλος το UDDI. Στην τελευταία παράγραφο του 
κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις φάσεις ανάπτυξης των διαδικτυακών υπηρεσιών. 
      Το δεύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας ασχολείται με την ανάλυση και 
σχεδιασμό της εφαρμογής. Γίνεται λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών της 
εφαρμοφής, παρουσιάζονται οι διαδικτυακές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται, τα 
αντίστοιχα WSDL αρχεία, τα Soap requests και τα Soap responces της εφαρμογής, 
καθώς επίσης και ο σχεδιασμός των βάσων δεδομένων της εφαρμογής. 
      Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την υλοποίηση της εφαρμογής. Γίνεται 
λεπτομερή περιγραφή των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της. 
      Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με το θέμα της ασφάλειας των διαδικτυακών 
υπηρεσιών. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στις κατηγορίες επιθέσεων στις οποίες 
υπόκεινται οι διαδικτυακές υπηρεσίες, γίνεται αναφορά στις ενέργειες που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση τους και τελικά ακολουθεί μια περιγραφή κάποιων 
πρωτοκόλλων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σήμερα. 
      Στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα σχετικά με την 
εργασία και τις διαδικτυακές υπηρεσίες. 
      Στη συνέχεια ακολουθεί ευρετήριο σχημάτων της διπλωματικής εργασίας και η 
βιβλιογραφία. 
      Τέλος στο παράρτημα που ακολουθεί μετά την βιβλιογραφία παρατίθεται όλος ο 
κώδικας της εφαρμογής.  
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Κεφάλαιο 1: Διαδικτυακές Υπηρεσίες  
 
      Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) αποτελούν πλέον τεχνολογία αιχμής 
στο χώρο του λογισμικού και της ολοκλήρωσης συστημάτων και εφαρμογών (System 
Application Integration) και συνεχώς περισσότεροι οργανισμοί παγκοσμίως 
ασχολούνται ενεργά με την τεχνολογία αυτή. Η τεχνολογία των διαδικτυακών 
υπηρεσιών επιτρέπει την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
απομακρυσμένων συστημάτων ανεξάρτητα από την πλατφόρμα του λειτουργικού 
συστήματος, τη γλώσσα προγραμματισμού και τον τύπο του πληροφοριακού 
συστήματος που χρησιμοποιούν. 
 
 
1.1 Ορισμός των διαδικτυακών υπηρεσιών 
 
      Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τις διαδικτυακές υπηρεσίες δεν έχει ακόμα 
καθιερωθεί. Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί από οργανισμούς όπως το W3C 
(World Wide Web Consortium) και εταιρείες λογισμικού και συστημάτων 
υπολογιστών όπως η IBM, η Microsoft, η Sun κ.α.  
      Σύμφωνα με το W3C (World Wide Web Consortium) οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
είναι: “...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 ”. [19] 
      Σύμφωνα με την εταιρεία IBM όμως οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι: “...η νέα 
γενιά των διαδικτυακών εφαρμογών. Είναι ανεξάρτητα, αυτοπροσδιοριζόμενα 
σύνολα εφαρμογών τα οποία μπορούν να δημοσιευτούν, να εντοπιστούν και να 
κληθούν μέσω του διαδικτύου. Οι  διαδικτυακές υπηρεσίες εκτελούν λειτουργίες οι 
οποίες αποτελούνται από απλά αιτήματα ή συνιστούν περίπλοκες επιχειρησιακές 
διαδικασίες. Μόλις αναπτυχθεί μια διαδικτυακή υπηρεσία, άλλες εφαρμογές ή 
υπηρεσίες μπορούν να την εντοπίσουν και να την καλέσουν (χρησιμοποιήσουν).” . 
[20] 
      Επίσης ένας αρκετά ολοκληρωμένος ορισμός είναι: “ Μια διαδικτυακή υπηρεσία 
είναι μια εφαρμογή λογισμικού προσβάσιμη από δίκτυο υπολογιστών μέσω 
τυποποιημένης αποστολής μηνυμάτων γραμμένα στη γλώσσα XML(Extensible 
Markup Language). Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απο τη γλώσσα 
WSDL (Web Service Description Language), η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες αλληλεπίδρασης με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων της μορφής 
των μηνυμάτων, των πρωτοκόλλων μεταφοράς και της τοποθεσίας που βρίσκεται. 
Επιπλέον μια διαδικτυακή υπηρεσία  δημοσιεύεται σε κάποιο επίσημο κατάλογο 
όπως είναι το UDDI από όπου είναι δυνατό να αναζητηθεί.” . [14] 
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1.2 Η αρχιτεκτονική των διαδικτυακών υπηρεσιών 
 
      Η τεχνολογία των διαδικτυακών υπηρεσιών χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική 
συστημάτων SOA ( Service-Oriented Architecture), σε συνδυασμό με την XML 
(Extensible Markup Language) για να επιτύχει συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων. 
      Ο όρος Service-Oriented Architecture εκφράζει μια έννοια αρχιτεκτονικής 
λογισμικού η οποία ορίζει την χρήση των υπηρεσιών με σκοπό την ικανοποιήση των 
αναγκών των χρηστών. [35] 
      Η Service-Oriented Architecture στην ουσία αποτελείται από μια συλλογή χαλαρά 
συνδεδεμένων, διαλειτουργικών υπηρεσιών οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Η 
επικοινωνία έχει ως σκοπό είτε την απλή μετάδοση πληροφοριών είτε τον συντονισμό 
δύο ή περισσοτέρων υπηρεσιών για την εκτέλεση μιας λειτουργίας.  
      Η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να περιγραφεί από το παρακάτω σχήμα: 

 
 

 
Σχήμα 1.1: Service-Oriented Architecture [38] 

 

      Στο σχήμα αυτό διακρίνουμε τρεις ρόλους: τον πάροχο της υπηρεσίας (service 
provider), τον αιτούντα (πελάτη) της υπηρεσίας (service requestor) και το ευρετήριο 
υπηρεσιών (service registry). Ο πάροχος δημοσιεύει (publish) προς το ευρετήριο μία 
περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχει, δηλαδή με ποιο τρόπο αυτές μπορούν να 
κληθούν και τι αποτελέσματα επιστρέφουν. Επιπλέον, μπορεί να δεχτεί αιτήσεις 
παροχής (find) των υπηρεσιών αυτών από τους πελάτες. Η πλευρά του αιτούντα 
(πελάτη) αναζητάει στο ευρετήριο, όπου δημοσιεύονται οι διαθέσιμες υπηρεσίες, 
αυτές που τον ενδιαφέρουν και τις καλεί (bind) μέσω του συγκεκριμένου interface 
που δίνει ο πάροχος. Το ευρετήριο υπηρεσιών, τέλος, έχει το ρόλο τηλεφωνικού 
χρυσού οδηγού όπου δημοσιεύονται ανά θεματική κατηγορία οι διαθέσιμες 
υπηρεσίες. Ουσιαστικά δρα ως ενδιάμεσος κρίκος που διευκολύνει τον πελάτη να βρει 
τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν και του παρέχει τον τρόπο για να τις 
χρησιμοποιήσει.  
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1.3 Η στοίβα πρωτοκόλλων των διαδικτυακών 
υπηρεσιών 

       
      Η στοίβα πρωτοκόλλων είναι μια συλλογή από τυποποιημένα πρωτόκολλα και 
APIs (Application Programming Interfaces) τα οποία επιτρέπουν σε άτομα και 
εφαρμογές 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 κώδικα πρωτοκόλλου ή API. Η προτυποποίηση 
αυτή είναι το κλειδί για  την ευρέως διαδεδομένη ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών των 
διαδικτυακών υπηρεσιών και η ευρέως διαδεδομένη ανάπτυξη της υποδομής είναι το 
κλειδί για την επίδραση στην υιοθέτηση των διαδικτυακών υπηρεσιών από το 
διαδίκτυο. 
      Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάθε επίπεδο της στοίβας 
συμβάλει στην διευκόλυνση του χρήστη να κάνει χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας 
(web service).  
 

 
 

Σχήμα 1.2: Η στοίβα πρωτοκόλλων των διαδικτυακών υπηρεσιών [37] 
   
      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. 
      Το επόμενο επίπεδο είναι το επίπεδο μεταφοράς. Για τη μετάδοση αυτών των 
μηνυμάτων από τον αιτούντα (service requestor) της διαδυκτυακής 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 οποίο χρησιμοποιείται από τους 
web browsers για την αποστολή και λήψη των ιστοσελίδων, αν και δεν αποκλείεται 
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και η χρήση άλλων πρωτοκόλλων όπως το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ή 
το FTP (File Transfer Protocol). 
      Το επόμενο επίπεδο είναι το επίπεδο των μηνυμάτων. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση από οποιοδήποτε εφαρμογή η οποία μπορεί να 
είναι προγραμματισμένη σε οποιαδήποτε γλώσσα και να “τρέχει” σε οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστημα. Γι’αυτό το λόγο οι απαιτήσεις (requests) και οι αποκρίσεις 
(responses) των διαδικτυακών υπηρεσιών πρέπει να είναι τυποποιημένες σε ένα 
καθορισμένο format το οποίο να είναι ανεξάρτητο από το λογισμικό και το υλικό των 
υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία κάνουν χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. Το 
πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε αυτό το επίπεδο είναι το SOAP (Simple Object 
Access Protocol). Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο είναι βασισμένο στην 
XML και είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση των μηνυμάτων σε XML format. 
      Το επόμενο επίπεδο είναι το επίπεδο περιγραφής. Σε αυτό το επίπεδο 
χρησιμοποιείται το  WSDL  (Web Service Description Language). To WSDL 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή των διαδικτυακών υπηρεσιών. Το WSDL  είναι 
μια XML γλώσσα η οποία περιγράφει τις υπηρεσίες που προσφέρει η διαδικτυακή 
υπηρεσία. Όταν μία εφαρμογή έχει πρόσβαση στο WSDL μιας διαδικτυακής 
υπηρεσίας τότε είναι σε θέση να κάνει χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. 
      Τα παραπάνω επίπεδα είναι απαραίτητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα υπόλοιπα επίπεδα είναι 
προαιρετικά και χρησιμοποιούνται όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν. 
      Το επόμενο επίπεδο είναι το επίπεδο ευρετηρίου. Για να μπορεί μια εφαρμογή να 
χρησιμοποιήσει μια διαδικτυακή υπηρεσία, θα πρέπει να είναι σε θέση να το 
εντοπίσει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του UDDI (Universal Description Discovery and 
Integration), το οποίο είναι ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο από servers οι οποίοι 
συνιστούν ένα παγκόσμιο κατάλογο των διαδικτυακών υπηρεσιών που είναι 
διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. 
      Το UDDI χρησιμοποιείται τόσο για την δημοσίευση όσο και για τον εντοπισμό 
μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Σαν δημοσίευση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ορίζεται 
οποιαδήποτε ενέργεια του παρόχου (service provider) έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
προσπέλαση του WSDL document από μια εφαρμογή, ενώ ο εντοπισμός μιας 
διαδικτυακής υπηρεσίας είναι  οποιαδήποτε ενέργεια του αιτούντα (service requestor) 
έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο WSDL  μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. 
 
 
1.4 Τεχνολογίες των διαδικτυακών υπηρεσιών 
 
      Οι θεμελειώδεις τεχνολογίες των διαδικτυακών εφαρμογών είναι το πρωτόκολλο 
HTTP, το πρωτόκολλο SOAP, η γλώσσα WSDL, και το UDDI. Παρακάτω θα 
αναφερθούμε  σε κάθε  ένα ξεχωριστά. 
1.4.1 HTTP  (Hypertext Transfer Protocol) 
      To πρωτόκολλο HTTP είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο 
ουσιαστικά για την μεταφορά όλων των αρχείων και γενικά των δεδομένων στον 
Παγκόσμιο Ιστό, είτε είναι αρχεία HTML (Hypertext Markup Language), αρχεία 
εικόνων, αποτελέσματα ερωτημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Συνήθως το πρωτόκολλο 
HTTP χρησιμοποιείται σε δίκτυα τα οποία βασίζονται στο TCP/IP. 
      Ένας browser είναι ένας HTTP client (αιτούντας) ο οποίος στέλνει αιτήματα σε 
έναν server (web server), ο οποίος με τη σειρά του στέλνει αποκρίσεις στον browser. 
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Η προκαθορισμένη θύρα για τους HTTP servers είναι η 80 αν και μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε. 
      Το πρωτόκολλο HTTP χρησιμοποιεί το μοντέλο client-server. Ένας HTTP client 
δημιουργεί μια σύνδεση και στέλνει ένα αίτημα υπό τη μορφή μηνύματος σε έναν 
HTTP server. Στη συνέχεια ο HTTP server στέλνει την απόκριση με τα δεδομένα που 
του ζητήθηκαν στον HTTP client και στη συνέχεια “καταστρέφει” την σύνδεση. 
Γι’αυτό το λόγο το HTTP είναι ένα stateless πρωτόκολλο. 
      Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ του server και του client είναι 
παρόμοια και αποτελούνται από: 

• μια αρχική γραμμή 
• γραμμές επικεφαλίδων (προαιρετικά) 
• μια κενή γραμμή 
• ένα μήνυμα (προαιρετικά) (message body) 
 

      Η αρχική γραμμή διαφέρει ανάλογα αν το μήνυμα είναι αίτηση ή απόκριση. Η 
αρχική γραμμή στην περίπτωση της αίτησης αποτελείται από 3 μέρη: το όνομα 
μεθόδου, το path (μονοπάτι) των πόρων (δεδομένων) που ζητήθηκαν και η έκδοση 
του HTTP που χρησιμοποιείται. Ένα παράδειγμα μιας αρχικής γραμμής αίτησης είναι: 
 

GET    /path/to/file.html     HTTP/1.0 
 

• To GET είναι η πιο κοινή μέθοδος στο HTTP και χρησιμοποιείται για να ζητά 
πόρους (δεδομένα) από έναν server. Άλλες μέθοδοι είναι το POST, το οποίο 
χρησιμοποιείται όταν ο client στέλνει δεδομένα στον server, με σκοπό την 
επεξεργασία τους, και η μέθοδος HEAD με την οποία ο client ζητά από τον 
server μόνο τις επικεφαλίδες των πόρων και όχι τους πόρους. 

• Το path είναι το κομμάτι του URL (Unified Resource Locator) του πόρου 
χωρίς το host name (π.χ www.somehost.com), και ονομάζεται και request URI 

• Η έκδοση του HTTP πρωτοκόλλου υπό τη μορφή “HTTP/x.x” . 
 

 
      Η αρχική γραμμή της απόκρισης του server,η οποία ονομάζεται και status line, 
αποτελείται επίσης από 3 μέρη: την έκδοση του HTTP που χρησιμοποιείται, έναν 
κωδικό κατάστασης (status code) ο οποίος αποτελεί το αποτέλεσμα της αίτησης του 
client, και μια φράση που περιγράφει τον κωδικό κατάστασης. Ένα παράδειγμα μιας 
αρχικής γραμμής απόκρισης είναι: 
 

HTTP/1.0    200    OK 
 

• Η έκδοση του HTTP πρωτοκόλλου υπό τη μορφή “HTTP/x.x” . 
• Ο κωδικός κατάστασης είναι ένας τριψήφιος αριθμός και το πρώτο ψηφίο 

προσδιορίζει την γενική κατηγορία στην οποία ανήκει η απόκριση 
 

 1xx υποδηλώνει ένα μήνυμα 
 2xx υποδηλώνει ένα επιτυχές αποτέλεσμα 
 3xx ανακατευθύνει τον client σε ένα άλλο URL 
 4xx υποδηλώνει ένα σφάλμα από την πλευρά του client 
 5xx υποδηλώνει ένα σφάλμα από την πλευρά του server 
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      Οι γραμμές επικεφαλίδων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αίτηση ή την 
απόκριση. Οι επικεφαλίδες γράφονται σε ξεχωριστές γραμμές και έχουν format: 
 

“Header-Name: value” 
 

 Η επικεφαλίδα  From:  υποδηλώνει τον client που έκανε την αίτηση 
 Η επικεφαλίδα User-Agent:  υποδηλώνει την εφαρμογή του client που έκανε 
την αίτηση 

 Η επικεφαλίδα  Server:  υποδηλώνει την εφαρμογή του server που αποκρίθηκε 
 Η επικεφαλίδα  Last-Modified:  υποδηλώνει την ημερομηνία τροποποίησης 
του πόρου. 

 
 
 

      Ένα μήνυμα HTTP μπορεί να περιέχει ένα σύνολο δεδομένων τα οποία 
τοποθετούνται μετά τις επικεφαλίδες, στο  message body. Κατά την απόκριση τα 
δεδομένα που στέλνονται από τον server τοποθετούνται σε αυτό ενώ κατά την αίτηση 
από ένα client τα δεδομένα τα οποία εισάγονται από τον client ή τα αρχεία τα οποία 
στέλνει στον server επίσης τοποθετούνται στο message body. 
      Όταν ένα μήνυμα ΗΤΤΡ περιλαμβάνει message body τότε υπάρχουν επικεφαλίδες 
που περιγράφουν τα δεδομένα του message body. 
 

 H επικεφαλίδα Content-Type: περιγράφει τον τύπο MIME (Multipurpose 
Internet Mail Extensions) των δεδομένων στο message body όπως για 
παράδειγμα text/html ή image/gif. 

 Η επικεφαλίδα  Content-Length: υποδηλώνει τον αριθμό των bytes στο 
message body.     

 
 
 
 
 
 
 
      Παράδειγμα αποστολής ενός αιτήματος από ένα client και λήψης μιας απόκρισης 
από ένα server:   [39] 
 
Για την ανάκτηση ενός αρχείου από την τοποθεσία:   

http://www.somehost.com/path/file.html
 
Αρχικά πραγματοποιείται μία σύνδεση με το host www.somehost.com και στη 
συνέχεια στέλνονται τα παρακάτω μηνύματα: 
 
Ο client (αιτούντας) στέλνει το μήνυμα:  
 

GET   /path/file.html    HTTP/1.0 
From: someuser@something.com

                                             User-Agent: HTTPTool/1.0 
 
Ο server στέλνει πίσω σαν απόκριση το μήνυμα: 
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                                                 HTTP/1.0     200    OK 

             Date: Fri, 22 Jul 2005 23:59:59 GMT 
                                                Content-Type: text/html 
                                                Content-Length: 1354 

 
                                                <html> 
                                                <body> 
                                                <h1> Good Summer! </h1> 

bla bla bla … 
… 
… 

                                                 </body> 
                                                 </html> 
 
 
      Επίσης ένα πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά  σε 
συνδυασμό με το πρωτόκολλο HTTP είναι το SSL. Το πρωτόκολλο SSL (Secure 
Sockets Layer protocol) είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο τοποθετείται μεταξυ του 
πρωτοκόλου TCP/IP  και του ΗΤΤΡ. Το SSL πρωτόκολλο παρέχει ασφαλή και 
αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ του client και του server χρησιμοποιώντας αμοιβαία 
πιστοποίηση μεταξύ τους μέσω της τεχνολογίας των ψηφιακών υπογραφών. Σε αυτήν 
την περίπτωση το πρωτόκολλο ονομάζεται HTTPS και τα ασφαλή URL έχουν σαν 
πρόθεμα το https αντι του http.  [39] 
 
 
1.4.2 XML (Extensible Markup Language) 
 
      Η XML είναι μία markup γλώσσα η οποία δημιουργήθηκε από το W3C και 
αποτελεί υποσύνολο της SGML (Standard Generalized Markup Language). Αρχικά 
δημιουργήθηκε για την επεξεργασία εγγράφων του διαδικτύου τα οποία περιέχουν 
δομημένες πληροφορίες. 
      Η XML, γενικότερα, περιγράφει μια κατηγορία αντικειμένων δεδομένων που 
ονομάζονται XML έγγραφα. Τα έγγραφα XML αποτελούνται από μονάδες 
αποθήκευσης που ονομάζονται οντότητες (entities). Επίσης χαρακτηρίζεται markup 
επειδή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου, δηλάδη η 
XML διαχωρίζει την δομή του εγγράφου από το περιεχόμενο του. Markup είναι ένας 
μηχανισμός που καθορίζει τη δομή ενός εγγράφου και δίνει πληροφορίες σχετικά με 
το περιεχόμενο που περικλείει. Το markup όμως πρέπει να ακολουθεί κάποιους 
κανόνες. Αποτελείται από ετικέτες που ανοίγουν και κλείνουν. Για παράδειγμα το 
<parent> είναι μια ετικέτα που ανοίγει ενώ το </parent> είναι μια ετικέτα που κλείνει. 
Το περιεχόμενο που περικλείεται από τις ετικέτες <parent> και </parent> έχει τα 
χαρακτηριστικά που ορίζουν αυτές οι ετικέτες. Επίσης οι ετικέτες πρέπει να 
ενσωματώνονται σωστά. Οι markup ετικέτες χωρίζονται σε γονείς και παιδιά. Οι 
ετικέτες ενός παιδιού, <child> και </child>, θα πρέπει να περιέχονται μεταξύ των 
ετικετών του γονέα, <parent> και </parent>. Τέλος εαν υπάρχουν ετικέτες οι οποίες 
δεν περιέχουν περιεχόμενο θα πρέπει να ανοίγουν με το σύμβολο < και να κλείνουν 
με το σύμβολο />, όπως για παράδειγμα  <empty/>. 
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      Η XML είναι extensible επειδή επιτρέπει στους χρήστες να την επεκτείνουν 
ορίζοντας δικά τους χαρακτηριστικά και αντικείμενα.  Η XML χρησιμοποιείται τόσο 
για την  επεξεργασία εγγράφων όσο και για την επεξεργασία βάσεων δεδομένων. 
 
 
1.4.2.1  XML  Namespaces   
 
      Τα XML Namespaces αναπτύχθηκαν για να παρέχουν μοναδικά ονόματα στα 
στοιχεία και τις ιδιότητες ενός XML εγγράφου και τίποτα παραπάνω. Τα XML 
Namespaces είναι  ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των XML εγγράφων γιατί 
επιτρέπουν: 
 

• Την συνεργασία διαφόρων XML εγγράφων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
εμπλοκής με τα ονόματα των στοιχείων και των ιδιοτήτων των εγγράφων 

• Δυνατότητα ανάπτυξης ευέλικτου κώδικα ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε πολλές εφαρμογές όπου απαιτείται. 

• Δημιουργία στοιχείων και ιδιοτήτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε πολλά έγγραφα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής με άλλα στοιχεία και 
ιδιότητες. 

 
 

      Παρακάτω παρατίθεται ένα XML έγγραφο όπου φαίνεται η ανάγκη 
χρήσης XML namespaces: 

 

 
Σχήμα 1.3: Παράδειγμα XML εγγράφου [40] 

 
 
1.4.2.2 XML  Schema 
 
      Το XML Schema είναι ένα σύνολο από καλά ορισμένους κανόνες οι οποίοι 
περιγράφουν ένα XML έγγραφο. Το XML Schema ορίζει τα στοιχεία, μαζί με τις 
ιδιότητες τους, τα οποία εμφανίζονται μέσα σε ένα XML έγγραφο. Επίσης καθορίζει 
την δομή του XML εγγράφου, όπως για παράδειγμα ποια στοιχεία είναι γονείς και 
ποια παιδιά, την σειρά με την οποία θα εμφανίζονται τα παιδιά, ποιο παιδί ανήκει σε 
ποιο γονέα κ.α. Επίσης καθορίζει αν κάποιο στοιχείο είναι άδειο ή αν περιλαμβάνει 
κείμενο ή αν οι ιδιότητες του έχουν default τιμές. 
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Σχήμα 1.4: Artist XML Schema [4] 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.3  XML   Document Type Declarations   
 
      Ένα XML έγγραφο αποτελείται από 2 τμήματα. Το ένα τμήμα ορίζει την δομή του 
εγγράφου και αναφέρεται ως DTD (Document Type Declaration) και το άλλο τμήμα 
αποτελείται από τα δεδομένα του εγγράφου. 
 

 
Σχήμα 1.5: XML  Document with internal DTD [4] 
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      To DTD αρχίζει με τη λέξη DOCTYPE και καθορίζει το όνομα αυτού του τύπου 
εγγράφου που είναι customer. Στη συνέχεια ορίζει το περιεχόμενο του εγγράφου 
customer. Αυτό αποτελείται από 2 ομάδες στοιχείων, το name και το address. Η 
ομάδα name αποτελείται από 2 στοιχεία, το firstname και το lastname. To firstname 
και το lastname ορίζονται ως  #PCDATA, το οποίο σημαίνει ότι είναι strings από 
χαρακτήρες δεδομένων (character data). Στη συνέχεια η ομάδα address αποτελείται 
από 4 στοιχεία, το street, το city, το state και το zip, τα οποία επίσης ορίζονται ως  
#PCDATA. To +  μετά το street υποδηλώνει ότι μία τιμή απαιτείται αν και πολλαπλές 
τιμές είναι δυνατές. Στη συνέχεια ακολουθούν τα δεδομένα τα οποία περιγράφονται 
από τις αντιστοιχες ετικέτες. Το τμήμα του DTD δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει 
μέσα στο έγγραφο, είναι δυνατόν να καλείται από κάποιο αρχείο. 
 
 
 
 
 
1.4.2.4     Υλοποίηση των XML εγγράφων μέσω του XSLT (Extensible 

Style  Language Transformations).  
 
      To παραπάνω XML έγγραφο καθορίζει την δομή και το περιεχόμενο του 
εγγράφου αλλά δεν δίνει καμία πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο το έγγραφο θα 
υλοποιηθεί. Συνήθως η υλοποίηση ενός XML εγγράφου γίνεται μέσω του XSLT 
(Extensible Style Language: Transformations). To XSLT είναι μια αποτελεσματική 
γλώσσα μετατροπής (μετασχηματισμού). Χρησιμοποιείται για να μετασχηματήσει ένα 
XML έγγραφο σε HTML. 
      H XSLT είναι μια επεξηγηματική γλώσσα μετατροπής . Είναι επεξηγηματική γιατί 
καθορίζει ένα σετ κανόνων οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το XML 
έγγραφο θα υλοποιηθεί. Επίσης είναι γλώσσα μετατροπής επειδή μετασχηματίζει το 
XML έγγραφο σε κάποιο άλλο είδους εγγράφου. 
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Σχήμα 1.6: XML Document  [4] 
 
      Στο παραπάνω XML έγγραφο η δήλωση DOCTYPE κατευθύνει σε ένα αρχείο το 
οποίο περιέχει το DTD του εγγράφου. Η επόμενη δήλωση του XML εγγράφου 
υποδεικνύει την τοποθεσία ενός άλλου εγγράφου το οποίο λέγεται stylesheet. Τα 
stylesheet χρησιμοποιούνται από το XLST για να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο 
θα μετασχηματιστούν τα στοιχεία του XML εγγράφου σε κάποιο άλλο format, όπως 
για παράδειγμα η μετατροπή του παραπάνου εγγράφου σε ένα αρχείο HTML με 
σκοπό την παρουσίαση των στοιχείων μέσω ενός browser. 
      To stylesheet το οποίο είναι ένα XSL έγγραφο φαίνεται παρακάτω: 

 
Σχήμα 1.7: XSL Document  [4] 

 
      O XSLT επεξεργαστής αντιγράφει τα στοιχεία του stylesheet μέχρι να βρει μία 
εντολή της μορφής {item, action}. Όταν βρει μια τέτοια εντολή ψάχνει για ένα 
αντικείμενο του item και στη συνέχεια εκτέλει το action. 
      Η μετατροπή του XML εγγράφου με τη βοήθεια του XSL σε αρχείο HTML έχει 
σαν αποτέλεσμα την παρουσίαση των δεδομένων σε έναν browser. Το αρχείο HTML 
που παράγεται είναι το παρακάτω: 
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Σχήμα 1.8: HTML αρχείο  [4] 

1.4.3   SOAP (Simple Object Access Protocol) 
 
      To SOAP (Simple Object Access Protocol) είναι το πρωτόκολλο που 
πραγματοποιεί την επικοινωνία μεταξύ των διαδικτυακών εφαρμογών. Το SOAP είναι 
ένα πρωτόκολλο το οποίο βασίζεται στην XML και αναπτύχθηκε για την ανταλλαγή 
μηνυμάτων μεταξύ των διαδικτυακών εφαρμογών μέσω της διαδικασίας remote 
procedure call (RPC). Το SOAP χρησιμοποιεί τα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα 
μεταφοράς  όπως το HTTP, το SMTP κ.α. 
 
1.4.3.1 Δομή ενός μηνύματος SOAP 
      Ένα μήνυμα SOAP έχει πολύ απλή δομή: Αποτελείται από ένα στοιχείο XML ( 
XML element), το οποίο είναι το Envelope και από δύο στοιχεία ‘παιδιά’, το Header 
και το Body. To στοιχείο Envelope ενσωματώνει όλο το μήνυμα SOAP, όπως ένας 
φάκελος μεταφέρει ένα γράμμα. Το στοιχείο Header περιλαμβάνει τα μετα-δεδομένα 
(metadata), δηλαδή πληροφορίες που περιγράφουν τα δεδομένα του μυνήματος, και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με το μήνυμα. Το στοιχείο Body 
περιλαμβάνει το ίδιο το μήνυμα σε XML και συνήθως περιλαμβάνει το namespace 
της εφαρμογής. 

 
Σχήμα 1.9: Δομή μηνύματος  SOAP [3] 
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Σχήμα 1.10: Μήνυμα SOAP [3] 

1.4.3.2  SOAP requests/responces 
            Οι διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνούν μεταξύ τους στέλνοντας SOAP 
ερωτήματα (SOAP requests) και λαμβάνοντας SOAP απαντήσεις (SOAP responses). 
Αρχικά ένας κόμβος SOAP στέλνει ένα ερώτημα (SOAP request) σε έναν άλλο κόμβο 
SOAP με την τεχνολογία RPC. Ο δεύτερος κόμβος, αφού λάβει το μήνυμα, το 
επεξεργάζεται και στη συνέχεια στέλνει την απάντηση (SOAP response) στον πρώτο 
κόμβο. 

 
Σχήμα 1.11: The Request/Response Interaction Pattern 

 
      Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας η οποία μας 
δίνει πληροφορίες σχετικά με την πτήση μας. Η διαδικτυακή υπηρεσία δέχεται σαν 
είσοδο δύο ορίσματα, το όνομα της αεροπορικής εταιρείας και τον κωδικό της πτήσης 
και σαν αποτέλεσμα έχει δύο τιμές, τον αριθμό της πύλης και την κατάσταση της 
πτήσης. 
      Συνεπώς για να μάθουμε πληροφορίες για μια πτήση πρέπει να στείλουμε ένα 
SOAP request στην υπηρεσία: 
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Σχήμα 1.12: SOAP request [50] 

      Αφού η υπηρεσία λάβει το SOAP request τότε θα επεξεργαστεί το μήνυμα και θα 
στείλει την απάντηση, πάλι υπό μορφή μηνύματος, το SOAP response. 
 

 
Σχήμα 1.13: SOAP response [49] 
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1.4.4        WSDL (Web Services Description Language) 
 
      To πρωτόκολλο SOAP καθιστά δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων για 
τη χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας αλλά δεν μας δίνει καμία πληροφορία τι 
είδους μηνύματα (τι είδους ορίσματα κτλ) απαιτούνται για να κάνουμε χρήση αυτής 
της υπηρεσίας. Κάθε υπηρεσία, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει, απαιτεί σαν 
είσοδο τα δικά της ορίσματα κατάλληλα διαμορφωμένα έτσι ώστε να επιστρέψει το 
σωστό αποτέλεσμα. Γι’αυτό το λόγο αναπτύχθηκε το WSDL (Web Services 
Description Language).  
      Το WSDL  παρέχει πληροφορίες σχετικά με την διεπαφή της διαδικτυακής 
υπηρεσίας περιγράφοντας τα κατάλληλα SOAP μηνύματα και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτά ανταλλάσονται. Ένα ολοκληρωμένο αρχείο WSDL παρέχει πληροφορίες και 
περιγράφει την διαδικτυακή υπηρεσία όχι μόνο σε επίπεδο εφαρμογής αλλά παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιεί η υπηρεσία, 
πως να πραγματοποιήσει κλήσεις προς την υπηρεσία, την διέυθυνση στο δίκτυο της 
υπηρεσίας κ.α. 
      Το παρακάτω WSDL αρχείο περιλαμβάνει δύο λειτουργίες (operation), την 
GetFlightInfo και την CheckIn. H GetFlightInfo περιλαμβάνει δύο μηνύματα: το 
GetFlightInfoInput σαν είσοδο της υπηρεσίας και το GetFlightInfoOutput σαν έξοδο 
της υπηρεσίας. Η GetFlightInfoInput δέχεται δύο ορίσματα, το όνομα της 
αεροπορικής εταιρείας (airline name) και τον κωδικό της πτήσης (flight number) ενώ 
το GetFlightInfoOutput έχει ένα όρισμα, τις πληροφορίες της πτήσης (flightInfo). H 
λειτουργία CheckIn περιλαμβάνει ένα μήνυμα, το CheckInInput το οποίο επίσης έχει 
ένα όρισμα εισόδου το body. Το flightInfo και το body έχουν πολύπλοκο τύπο 
δεδομένων. Το στοιχείο portType είναι μια συλλογή από λειτουργίες (οperations). 
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Σχήμα 1.14: Περιγραφή ιδιοτήτων WSDL αρχείων [48] 
 
  
 
 

1.4.5    UDDI  (Universal Description, Discovery and 
Integration) 

 
      To UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) παρέχει στους 
χρήστες ένα συστηματικό και ενοποιημένο τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
εντοπίζουν τους πάροχους των υπηρεσιών μέσω ενός κεντρικού καταλόγου των 
διαδικτυακών υπηρεσιών. Αποτελεί δηλαδή ένα μηχανισμό καταχώρησης και εύρεσης 
διαδικτυακών υπηρεσιών. 
      Το UDDI παρέχει τριών ειδών πληροφορίες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες: 
 

• Οι “white pages” παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το όνομα και την 
τοποθεσία της διαδικτυακής υπηρεσίας. 

• Οι “yellow pages” παρέχουν πληροφορίες οι οποίες βασίζονται σε μια 
κατηγοριοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με  τον τύπο της 
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επιχείρησης η οποία παρέχει την υπηρεσία και τον τύπο της υπηρεσίας που 
παρέχει. 

• Οι  “green pages” οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των διαδικτυακών υπηρεσιών. 

 
      Πολλές εταιρείες και οργανισμοί διαθέτουν ιδιωτικούς καταλόγους διαδικτυακών 
υπηρεσίων για να παρέχουν πρόσβαση στις δικές τους διαδικτυακές υπηρεσίες. 
 
 

 

1.5 Οι φάσεις ανάπτυξης μιας διαδικτυακής 
υπηρεσίας 

 
      Οι φάσεις ανάπτυξης μιας διαδικτυακής υπηρεσίας είναι: η φάση σχεδιασμού 
(design), η φάση υλοποίησης και ελέγχου (implementation & test), η φάση 
περιγραφής της υπηρεσίας και των χαρακτηριστικών της (describe and deploy), η 
φάση δημοσίευσης σε κάποιο κατάλογο (publish)  και η φάση συντήρησης (maintain).  
   

 
Σχήμα 1.15: Φάσεις ανάπτυξης μιας διαδικτυακής υπηρεσίας 

 
 

• Φάση σχεδιασμού: Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού μιας 
διαδικτυακής υπηρεσίας αποφασίζουμε τι είδους υπηρεσία επιθυμούμε να 
αναπτύξουμε, τι μέρος του έργου θα χρειαστεί να κωδικοποιηθεί και τι μέρους 
του έργου μπορεί να υλοποιηθεί από ήδη υπάρχοντες υπηρεσίες, αν 
επιθυμούμε την δημοσίευση της υπηρεσίας και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις οι 
οποίες θα μας βοηθήσουν στην ανάπτυξη της στρατηγικής των διαδικτυακών 
υπηρεσιών της εταιρείας μας. 

• Φάση υλοποίησης και ελέγχου: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης η 
διαδικτυακή υπηρεσία πραγματοποιείται, κατασκευάζεται ο server της 
υπηρεσίας, ελέγχεται η υπηρεσία και εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα της. 

• Φάση περιγραφής: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης κατασκευάζεται το 
WSDL αρχείο για την περιγραφή της υπηρεσίας. 
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• Φάση δημοσίευσης: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης η διαδικτυακή 
υπηρεσία δημοσιεύεται σε κάποιον κεντρικό κατάλογο υπηρεσιών από όπου 
μπορεί να αναζητηθεί από κάποιον client. 

• Φάση συντήρησης: Αυτή η φάση περιλαμβάνει την διαχείριση της 
διαδικτυακής υπηρεσίας, την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της, την 
διασφάλιση της ασφάλειας της διαδικτυακής υπηρεσίας και την διόρθωση 
τυχόν προβλημάτων που εμφανίζονται. 

 
 
 

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση και Σχεδίαση 
 
 
      Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται με λεπτομέρειες η ανάλυση και η σχεδίαση του 
συστήματος. Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή του προβλήματος , το οποίο 
καλείται να αντιμετωπίσει η εφαρμογή, και στη συνέχεια γίνεται μια λεπτομερέστερη 
περιγραφή όλου του συστήματος και των λειτουργειών που αυτό επιτελεί.  
 
 
2.1 Γενική περιγραφή συστήματος 
 
      Το σύστημα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αποτελεί 
μια εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης, η οποία θα παρέχει στους φοιτητές ενός 
μεταπτυχιακού την άμεση προσπέλαση σε στοιχεία που τους αφορούν, μέσω του 
διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στα γραφεία της 
γραμματείας και των διοικητικών υπηρεσιών του μεταπτυχιακού. Το σύστημα 
λογισμικού το οποίο θα αναπτυχθεί θα βασίζεται στις τεχνολογίες των διαδικτυακών 
υπηρεσιών και της γλώσσας XML.  
      Η εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης θα αποτελείται από ένα ιστοτόπο ( web 
site) στη σελίδα του πανεπιστημίου από το οποίο οι φοιτητές θα έχουν την 
δυνατότητα να θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα σε μία βάση δεδομένων, η οποία θα 
βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό κτίριο της πανεπιστημιούπολης, και από ένα σύστημα 
λογισμικού το οποίο θα αποτελείται κυρίως από φόρμες και θα χρησιμοποιείται από 
την γραμματεία του πανεπιστημίου για τη διαχείρηση των στοιχείων των φοιτητών, 
τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε μιά άλλη βάση δεδομένων η οποία θα βρίσκεται 
στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου. Οι βάσεις δεδομένων θα 
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της τεχνολογίας των διαδικτυακών υπηρεσιών (web 
services). Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το οποίο εφαρμόζει το σύστημα της ανοικτής 
και εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης. 
      Ο ιστοτόπος, ο οποίος αποτελείται από μία αλληλουχία ιστοσελίδων, δίνει την 
δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας τους, στον υπολογισμό του μέσου όρου των μαθημάτων στα οποία 
έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 5 και στην καρτέλα τους, η οποία περιέχει 
όλα τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει. Επίσης μέσω του ιστοτόπου δίνεται η 
δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων για όλα τα εξάμηνα καθώς και η δήλωση του 
θέματος της διπλωματικής τους μαζί με το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή τους 
καθώς επίσης και η αίτηση πιστοποιητικών από τη γραμματεία. 
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      Η γραμματειακή εφαρμογή, η οποία αποτελείται από μία αλληλουχία φορμών, 
προσφέρει στους υπαλλήλους της γραμματείας την δυνατότητα εισαγωγής φοιτητή, 
εισαγωγής μαθήματος, εισαγωγής βαθμού σε κάποιο μάθημα ενός φοιτητή καθώς 
επίσης και την ενημέρωση του συστήματος για την διεκπεραίωση αιτήσεων 
πιστοποιητικών. 
 
 
 
 
 
2.2 Πλατφορμική Όψη 
 
      Η πλατφορμική όψη περιγράφει την πλατφόρμα hardware και software στην 
οποία θα λειτουργήσει το σύστημα. Η περιγραφή της πλατφορμικής όψης γίνεται με 
ένα παραταξιακό διάγραμμα (deployment diagram) το οποίο φαίνεται ακολούθως:  
 
    

 
 

Σχήμα 2.1: Deployment diagram Αρχιτεκτονικής Συστήματος 
 
      Ο φοιτητής εισάγει τα κατάλληλα στοιχεία στο σύστημα μέσω του προσωπικού 
του υπολογιστή και αυτά αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του πανεπιστημίου. 
Στη συνέχεια η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου επικοινωνεί με τη βάση των 
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διοικητικών υπηρεσιών με τη βοήθεια της τεχνολογίας των διαδικτυακών υπηρεσιών 
(web services) και ενημερώνει για τυχόν αλλαγές. Αντίστροφα, ο υπάλληλος της 
γραμματείας εισάγει στοιχεία στο σύστημα, τα οποία αποθηκέυονται στη βάση 
δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών και στη συνέχεια  με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) ενημερώνει την βάση 
δεδομένων του πανεπιστημίου, στην οποία έχουν πρόσβαση οι φοιτητές. 
 
 
 
 
2.3 Σχεδιασμός της εφαρμογής γραμματειακής 

υποστήριξης 
 
      Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες και οι διαδικτυακές 
υπηρεσίες μεταξύ της βάσης δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών και των 
φοιτητών-χρηστών του συστήματος. Για τον σχεδιασμό των περιπτώσεων χρήσης της 
εφαρμογής  χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα μοντελοποίησης Unified Modeling Language 
(UML) και συγκεκριμένα τα Use Case Diagrams της UML. 
 
2.3.1 Αποστολή δεδομένων από τον φοιτητή στο σύστημα 
 
      Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας από το σύστημα, να ζητήσει τον υπολογισμό του μέσου όρου της 
βαθμολογίας  των μαθημάτων που έχει περάσει  και έχει πρόσβαση στην καρτέλα 
του, η οποία περιέχει όλα τα μαθήματα που έχει δηλώσει. Επίσης ο φοιτητής έχει την 
δυνατότητα να κάνει δήλωση μαθημάτων, δήλωση θέματος διπλωματικής και 
αιτήσεις πιστοποιητικών. Όλα αυτά φαίνονται στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης: 
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          Σχήμα 2.2: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης Website (Use Case Diagram) 
 
 
2.3.1.1 Διαδικασία εισόδου στο σύστημα 
 
      Η είσοδος του φοιτητή στο σύστημα είναι δυνατή μόνο με τη χρήση login και 
password. Με αυτό τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του χρήστη και γίνεται 
έλεγχος από το σύστημα αν ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής. Σε κάθε 
φοιτητή αντιστοιχεί και δίνεται από τη γραμματεία ένα μοναδικό login και ένα 
μοναδικό password. Η είσοδος του φοιτητή στο σύστημα επιτυγχάνεται με την  
εισαγωγή αυτών των 2 στοιχείων στην φόρμα εισαγωγής του συστήματος. Όταν ο 
φοιτητής επιλέξει Log in τότε η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου δέχεται ένα 
ερώτημα και ελέγχει εάν ο φοιτητής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή.  
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Σχήμα 2.3:  Φόρμα εισαγωγής του φοιτητή στην εφαρμογή 

 
 

      Σε περίπτωση που ο φοιτητής εισάγει λάθος στοιχεία τότε το σύστημα δεν 
επιτρέπει την εισαγωγή του φοιτητή και επιστρέφει ένα μήνυμα λάθους. 
 

 
Σχήμα 2.4:  Μήνυμα λάθους εισαγωγής ονόματος χρήστη και κωδικού 

πρόσβασης 
 

 
      Στη συνέχεια ο φοιτητής ενημερώνεται ότι έχει συνδεθεί στην εφαρμογή 
γραμματειακής υποστήριξης και παραπέμπεται μέσω ενός υπερσυνδέσμου στην 
κεντρική σελίδα της εφαρμογής. 
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Σχήμα 2.5:  Μήνυμα σύνδεσης στην εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης 
 
 
      Η κεντρική σελίδα της εφαρμογής παρέχει την δυνατότητα παρουσίασης της 
αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή, τον υπολογισμό του μέσου όρου του, την 
παρουσίαση της καρτέλας του φοιτητή, δήλωσης μαθημάτων, αίτησης 
πιστοποιητικού και έξοδο του φοιτητή από το σύστημα.  
 

 
 

Σχήμα 2.6: Κεντρική σελίδα της εφαρμογής   
 
 
 
 
2.3.1.2 Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας 
 
      Μετά την επιτυχή εισαγωγή του φοιτητή στο σύστημα, ο φοιτητής έχει πρόσβαση 
στην αναλυτική του βαθμολογία. Η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου αυτόματα 
δέχεται ένα ερώτημα από τον φοιτητή και επιστρέφει τα μαθήματα που έχει περάσει ο 
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φοιτητής μαζί με το βαθμό δίπλα σε κάθε μάθημα. Εάν ο φοιτητής δεν έχει περάσει 
κανένα μάθημα τότε ενημερώνεται από το σύστημα με ένα σύντομο μήνυμα. 
 
 

 

 
 

Σχήμα 2.7: Έγγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.3 Υπολογισμός μέσου όρου μαθημάτων 
 
      Ο φοιτητής μέσω του web site έχει πρόσβαση στον υπολογισμό του μέσου όρου 
των μαθημάτων στα οποία έχει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης. Σε περίπτωση που ο 
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φοιτητής δεν έχει περάσει κανένα μάθημα τότε ενημερώνεται μέσω ενός  σύντομου 
μήνυματος. 
 

 
Σχήμα 2.8: Μέσος όρος μαθημάτων 

 
2.3.1.4 Παρουσίαση καρτέλας φοιτητή 
 
      Ο φοιτητής μέσω του web site έχει πρόσβαση στην καρτέλα μαθημάτων του. Η 
καρτέλα περιέχει όλα τα μαθήματα που έχει δηλώσει ο φοιτητής μαζί με τους 
βαθμούς, ανεξάρτητα από το αν έχει προβιβάσιμους βαθμούς σε αυτά ή όχι. 
 

 
Σχήμα 2.9: Καρτέλα φοιτητή  

 
 

2.3.1.5 Δήλωση μαθημάτων 
 
2.3.1.5.1 Περιγραφή της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων  
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      Η εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές 
να κάνουν δήλωση μαθημάτων και δήλωση θέματος διπλωματικής μέσω του 
προσωπικού τους υπολογιστή. Το σύστημα επιλέγει το εξάμηνο για το οποίο κάθε 
φοιτητής πρέπει να κάνει δήλωση μαθημάτων, σύμφωνα με την ημερομηνία 
εγγραφής του. Στο φοιτητή εμφανίζεται μία από τις παρακάτω επιλογές: 
 

 
Σχήμα 2.10: Δήλωση μαθημάτων 

 
      Ο φοιτητής στη συνέχεια καλείται να επιλέξει δύο ή τρία μαθήματα επιλογής, 
ανάλογα το εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται, και αφού επιβεβαιώσει την επιλογή του 
τότε η δήλωση καταχωρείται στο σύστημα.  
 

 
Σχήμα 2.11: Δήλωση μαθημάτων α εξαμήνου 
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Σχήμα 2.12: Επιβεβαίωση δήλωσης μαθημάτων α εξαμήνου 
 
      Όταν ο φοιτητής επιβεβαιώσει την δήλωση μαθημάτων τότε αυτόματα η επιλογή 
του αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του πανεπιστημίου και στη συνέχεια καλείται 
μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service), η οποία μεταφέρει δεδομένα από τη βάση 
δεδομένων του πανεπιστημίου στη βάση  δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών. 
Συνεπώς μέσω του συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων, τα στοιχεία  
αποθηκεύονται στην βάση των διοικητικών υπηρεσιών και είναι προσπελάσιμα από 
το προσωπικό της γραμματείας. 
 

 
Σχήμα 2.13: Καταχώρηση της δήλωσης μαθημάτων στο σύστημα 

      Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και η δήλωση μαθημάτων των υπόλοιπων εξαμήνων. 
Στο δ εξάμηνο γίνεται η δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας. Αρχικά ο 
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φοιτητής επιλέγει το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή και στη συνέχεια  
πληκτρολογεί τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας του. 
 

 
 

Σχήμα 2.14: Δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας 
 
      Στη συνέχεια το σύστημα ζητά επιβεβαίωση των στοιχείων και τελικά καταχωρεί 
την δήλωση με ανάλογο τρόπο όπως και στην περίπτωση των υπόλοιπων εξαμήνων. 
 
 

 
  
Σχήμα 2.15: Καταχώρηση του θέματος της διπλωματικής εργασίας στο σύστημα 
 
 
2.3.1.5.2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας ( web 

service) δήλωσης μαθημάτων 
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      Στην περίπτωση της δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής παίζει το ρόλο του πελάτη 
(client) ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες παίζουν το ρόλο του εξυπηρετητή (server). Η 
συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) παρέχεται από τις διοικητικές 
υπηρεσίες και ο φοιτητής αποστέλλει δεδομένα σε αυτές μέσω SOAP μηνυμάτων. 
      Η ακριβής λειτουργία και ο τρόπος κλήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών (web 
services) ορίζονται στα παρακάτω αρχεία WSDL τα οποία περιγράφουν τις 
υπηρεσίες. 
 
WSDL  διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης μαθημάτων α΄ και β΄ εξαμήνου 
 

 

 
 
SOAP μηνύματα διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης μαθημάτων α΄ και β΄ 
εξαμήνου 
 
      Η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου (client) στέλνει τα δεδομένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση τα δηλωθέντα μαθήματα, με τη μορφή SOAP μηνυμάτων. 
Η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου στέλνει το SOAP Request και η βάση 
δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών απαντά με το SOAP Response. 
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SOAP Request 
 
POST /mathserver.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.3 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
Content-Length: 689 
SOAPAction: "rpc" 
 
<?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/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"  
xmlns:tns="http://195.251.219.26/mathserver.php"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<tns:mathima> 
<info xsi:type="tns:info"> 
<courseid1 xsi:type="xsd:string">ISOA02</courseid1> 
<courseid2 xsi:type="xsd:string">ISOA01</courseid2> 
<aem xsi:type="xsd:string">hhdh</aem> 
</info> 
</tns:mathima> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 

SOAP Response 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Tue, 13 Sep 2005 18:41:03 GMT 
Server: Apache/1.3.33 (Win32) PHP/4.3.10 
X-Powered-By: PHP/4.3.10 
Status: 200 OK 
Connection: Close 
Content-Length: 4522 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope   
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<mathimaResponse> 
<output xsi:type="xsd:string">&lt;center&gt;&lt;h3&gt;Η γραμματεία του 
μεταπτυχιακού έχει ενημερωθεί.&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt; 
</output> 
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</mathimaResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 
      Παρόμοια SOAP μυνήματα ανταλλάσονται και για τη δήλωση μαθημάτων του γ΄ 
εξαμήνου. Στη συνέχεια παραθέτω το WSDL και τα SOAP μηνύματα για την δήλωση 
θέματος διπλωματικής. 
 
 
WSDL  διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης θέματος διπλωματικής 
 

 

 
 
 
 
SOAP μηνύματα διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης θέματος διπλωματικής 
 

SOAP Request 
 
POST /diplserver.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.3 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
Content-Length: 700 
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SOAPAction: "rpc" 
 
<?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/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"  
xmlns:tns="http://195.251.219.26/diplserver.php"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<tns:diplomatiki> 
<info xsi:type="tns:info"> 
<dipl xsi:type="xsd:string">Web Services 
</dipl> 
<professor xsi:type="xsd:string">Protogeros N. 
</professor> 
<aem xsi:type="xsd:string">hhdh 
</aem> 
</info> 
</tns:diplomatiki> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 

SOAP Response 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Wed, 14 Sep 2005 16:04:23 GMT 
Server: Apache/1.3.33 (Win32) PHP/4.3.10 
X-Powered-By: PHP/4.3.10 
Status: 200 OK 
Connection: Close 
Content-Length: 4425 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope   
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<diplomatikiResponse> 
<output xsi:type="xsd:string">&lt;center&gt;&lt;h3&gt;Η γραμματεία του 
μεταπτυχιακού έχει ενημερωθεί.&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt; 
</output></diplomatikiResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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      Η περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης μαθημάτων δίνεται από το 
αρχείο mathserver.php και περιέχει το WSDL της υπηρεσίας και την περιγραφή της 
μεθόδου mathima που υλοποιεί την υπηρεσία. 
 

 
 

Σχήμα 2.16: Περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης μαθημάτων 
 
 
      Η περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης θέματος διπλωματικής δίνεται 
από το αρχείο diplserver.php και περιέχει το WSDL της υπηρεσίας και την περιγραφή 
της μεθόδου diplomatiki  που υλοποιεί την υπηρεσία. 
 

 
Σχήμα 2.17: Περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας δήλωσης θέματος 

διπλωματικής 
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2.3.1.6 Αίτηση πιστοποιητικού 
 
2.3.1.6.1 Περιγραφή της διαδικασίας αίτησης πιστοποιητικού  
 
      Η εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές 
να κάνουν αίτηση πιστοποιητικών μέσω του προσωπικού τους υπολογιστή. Το 
σύστημα δίνει την δυνατότητα στο φοιτητή να επιλέξει το είδος του πιστοποιητικού 
που επιθυμεί. Ο φοιτητής μπορεί να  επιλέξει επίσημο πιστοποιητικό σπουδών ή απλή 
βεβαίωση σπουδών ή και τα δύο. Αφού ο φοιτητής επιλέξει από την κεντρική σελίδα 
την επιλογή Αίτηση πιστοποιητικού εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
 

 
Σχήμα 2.18: Αίτηση πιστοποιητικού 

 
      Ο φοιτητής στη συνέχεια καλείται να επιλέξει το είδος του πιστοποιητικού που 
επιθυμεί και  η αίτηση καταχωρείται στο σύστημα. 
 

 
Σχήμα 2.19: Καταχώρηση της αίτησης πιστοποιητικού στο σύστημα 
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            Όταν ο φοιτητής πραγματοποιήσει την αίτηση πιστοποιητικού τότε αυτόματα 
η αίτηση του αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του πανεπιστημίου και στη 
συνέχεια καλείται μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service), η οποία μεταφέρει 
δεδομένα από τη βάση δεδομένων του πανεπιστημίου στη βάση  δεδομένων των 
διοικητικών υπηρεσιών. Συνεπώς μέσω του συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων, 
τα στοιχεία  αποθηκεύονται στην βάση των διοικητικών υπηρεσιών και είναι 
προσπελάσιμα από το προσωπικό της γραμματείας για επεξεργασία. 
 
 
2.3.1.6.2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας ( web 

service) αίτησης πιστοποιητικού 
     
      Στην περίπτωση της αίτησης πιστοποιητικού ο φοιτητής παίζει το ρόλο του 
πελάτη (client) ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες παίζουν το ρόλο του εξυπηρετητή 
(server). Η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) παρέχεται από τις 
διοικητικές υπηρεσίες και ο φοιτητής αποστέλλει δεδομένα σε αυτές μέσω SOAP 
μηνυμάτων. 
      Η ακριβής λειτουργία και ο τρόπος κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας (web 
service) ορίζεται στο παρακάτω αρχείο WSDL το οποίο περιγράφει την υπηρεσία. 
 
WSDL  διαδικτυακής υπηρεσίας αίτησης πιστοποιητικού 
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SOAP μηνύματα διαδικτυακής υπηρεσίας αίτησης πιστοποιητικού 
 
      Η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου (client) στέλνει τα δεδομένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το είδος πιστοποιητικού για το οποίο γίνεται η αίτηση, με 
τη μορφή SOAP μηνυμάτων. Η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου στέλνει το 
SOAP Request και η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών απαντά με το 
SOAP Response. 
 

SOAP Request 
 
POST /certserver.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.3 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
Content-Length: 669 
SOAPAction: "rpc" 
 
<?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/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"  
xmlns:tns="http://195.251.219.26/certserver.php"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<tns:certificate> 
<info xsi:type="tns:info"><formal xsi:type="xsd:int">2 
</formal> 
<rough xsi:type="xsd:int">2 
</rough> 
<stud xsi:type="xsd:string">hhdh 
</stud> 
</info> 
</tns:certificate> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 

SOAP Response 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Wed, 14 Sep 2005 17:36:17 GMT 
Server: Apache/1.3.33 (Win32) PHP/4.3.10 
X-Powered-By: PHP/4.3.10 
Status: 200 OK 
Connection: Close 
Content-Length: 4231 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope  
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<certificateResponse> 
<output xsi:type="xsd:string">&lt;center&gt;&lt;h3&gt;Η γραμματεία έχει 
ενημερωθεί.&lt;/center&gt;&lt;/h3&gt; 
</output> 
</certificateResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 
 
            Η περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας αίτησης πιστοποιητικού δίνεται από 
το αρχείο certserver.php και περιέχει το WSDL της υπηρεσίας και την περιγραφή της 
μεθόδου certificate  που υλοποιεί την υπηρεσία. 
 

 
 

Σχήμα 2.20: Περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας αίτησης πιστοποιητικού 
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2.3.1.7 Έξοδος του φοιτητή από το σύστημα 
 
      Με την επιλογή Έξοδος της κεντρικής σελίδας ο φοιτητής αποσυνδέεται από το 
σύστημα και δεν έχει πλέον πρόσβαση σε όλα αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω. 
 
 
 

 
 

Σχήμα 2.21: Έξοδος του φοιτητή από το σύστημα 
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2.3.2 Αποστολή δεδομένων από την γραμματεία στο σύστημα 
 
      Η γραμματεία έχει την δυνατότητα εισαγωγής φοιτητή στο σύστημα, εισαγωγής 
μαθήματος, εισαγωγής βαθμού σε κάποιον φοιτητή και την ενημέρωση του 
συστήματος για την διεκπεραίωση αιτήσεων πιστοποιητικών. Επίσης η γραμματεία 
έχει την δυνατότητα παρουσίασης συγκεντρωτικών πινάκων των φοιτητών και των 
μαθημάτων του μεταπτυχιακού. Όλα αυτά φαίνονται στο διάγραμμα περιπτώσεων 
χρήσης: 
 
 

 
 
Σχήμα 2.22: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης γραμματείας (Use Case Diagram) 

 
 
 

 45



 
2.3.2.1 Εισαγωγή φοιτητή 
 
2.3.2.1.1 Περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητή 
 
      Η εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης παρέχει την δυνατότητα στην 
γραμματεία να κάνει εισαγωγή φοιτητών στο σύστημα. Η γραμματεία εισάγει τα 
στοιχεία των φοιτητών στη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών και 
αυτόματα τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε διάφορους πίνακες της βάσης 
δεδομένων. 
 
 

 

 
 

Σχήμα 2.23: Εισαγωγή φοιτητή 
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            Όταν η γραμματεία πραγματοποιήσει την εισαγωγή του φοιτητή τότε τα 
στοιχεία του φοιτητή αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων των διοικητικών 
υπηρεσιών και στη συνέχεια καλείται μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service), η 
οποία μεταφέρει δεδομένα από τη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στη 
βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου. Συνεπώς μέσω του συγχρονισμού των βάσεων 
δεδομένων, τα στοιχεία  αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του πανεπιστημίου και 
μπορούν να δημοσιευτούν μέσα από το web site της εφαρμογής. 
 
 
2.3.2.1.2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας ( web 

service) εισαγωγής φοιτητή 
     
      Στην περίπτωση της εισαγωγής φοιτητή οι διοικητικές υπηρεσίες παίζουν το ρόλο 
του πελάτη (client) ενώ η βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου παίζει το ρόλο του 
εξυπηρετητή (server). Η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) 
παρέχεται από την βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου και η γραμματεία αποστέλλει 
δεδομένα σε αυτήν μέσω SOAP μηνυμάτων. 
      Η ακριβής λειτουργία και ο τρόπος κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας (web 
service) ορίζεται στο παρακάτω αρχείο WSDL το οποίο περιγράφει την υπηρεσία. 
 
WSDL  διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής φοιτητή 
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SOAP μηνύματα διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής φοιτητή 
 
      Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών (client) στέλνει τα δεδομένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση τα στοιχεία του φοιτητή, με τη μορφή SOAP μηνυμάτων. Η 
βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στέλνει το SOAP Request και η βάση 
δεδομένων του πανεπιστημίου απαντά με το SOAP Response. 
 

SOAP Request 
 
POST /stuservergram.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.3 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
Content-Length: 1239 
SOAPAction: "rpc" 
 
<?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/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"  
xmlns:tns="http://195.251.219.26/stuservergram.php"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<tns:student> 
<info xsi:type="tns:info"> 
<stud xsi:type="xsd:string">M 05_05</stud> 
<first xsi:type="xsd:string">Kondylia</first> 
<last xsi:type="xsd:string">Margia</last> 
<father xsi:type="xsd:string">Panagiotis</father> 
<identity xsi:type="xsd:string">P 211221</identity> 
<date xsi:type="xsd:string">2005-05-05</date> 
<street xsi:type="xsd:string">Andrea Papandreou</street> 
<number xsi:type="xsd:string">44</number> 
<city xsi:type="xsd:string">Thessaloniki</city> 
<area xsi:type="xsd:string">56728</area> 
<phone xsi:type="xsd:string">2310</phone> 
<mobile xsi:type="xsd:string">6979</mobile> 
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<email xsi:type="xsd:string">lmargia@uom.gr</email> 
<login xsi:type="xsd:string">lmargia</login> 
<password xsi:type="xsd:string">lmargia</password> 
</info> 
</tns:student> 
</SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope> 
 

SOAP Response 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Thu, 15 Sep 2005 08:34:23 GMT 
Server: Apache/1.3.33 (Win32) PHP/4.3.10 
X-Powered-By: PHP/4.3.10 
Status: 200 OK 
Connection: Close 
Content-Length: 6775 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope   
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<studentResponse> 
<output xsi:type="xsd:string">&lt;center&gt;&lt;h3&gt;Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε.&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt;</output></studentResponse> 
</SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope> 
 
Η περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγή φοιτητή δίνεται από το αρχείο 
stuservergram.php και περιέχει το WSDL της υπηρεσίας και την περιγραφή της 
μεθόδου student  που υλοποιεί την υπηρεσία. 

 
Σχήμα 2.24: Περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής φοιτητή 
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2.3.2.2 Εισαγωγή μαθήματος 
 
2.3.2.2.1 Περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής μαθήματος 
 
      Η εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης παρέχει την δυνατότητα στην 
γραμματεία να κάνει εισαγωγή μαθημάτων στο σύστημα. Η γραμματεία εισάγει τα 
στοιχεία του μαθήματος στη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών και 
αυτόματα τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε διάφορους πίνακες της βάσης 
δεδομένων. 
 
 

 
 

Σχήμα 2.25: Εισαγωγή μαθήματος 
 
 
            Όταν η γραμματεία πραγματοποιήσει την εισαγωγή του μαθήματος τότε τα 
στοιχεία του μαθήματος αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων των διοικητικών 
υπηρεσιών και στη συνέχεια καλείται μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service), η 
οποία μεταφέρει δεδομένα από τη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στη 
βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου. Συνεπώς μέσω του συγχρονισμού των βάσεων 
δεδομένων, τα στοιχεία  αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του πανεπιστημίου και 
μπορούν να δημοσιευτούν μέσα από το web site της εφαρμογής. 
 
 
2.3.2.2.2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας ( web 

service) εισαγωγής μαθήματος 
     
      Στην περίπτωση της εισαγωγής μαθήματος οι διοικητικές υπηρεσίες παίζουν το 
ρόλο του πελάτη (client) ενώ η βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου παίζει το ρόλο 
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του εξυπηρετητή (server). Η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) 
παρέχεται από την βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου και η γραμματεία αποστέλλει 
δεδομένα σε αυτήν μέσω SOAP μηνυμάτων. 
      Η ακριβής λειτουργία και ο τρόπος κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας (web 
service) ορίζεται στο παρακάτω αρχείο WSDL το οποίο περιγράφει την υπηρεσία. 
 
WSDL  διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής μαθήματος 
 

 

 
 
 
SOAP μηνύματα διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής μαθήματος 
 
      Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών (client) στέλνει τα δεδομένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση τα στοιχεία του μαθήματος, με τη μορφή SOAP 
μηνυμάτων. Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στέλνει το SOAP 
Request και η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου απαντά με το SOAP Response. 
 

SOAP Request 
 
POST /couservergram.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.3 
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Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
Content-Length: 825 
SOAPAction: "rpc" 
 
 
<?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/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"  
xmlns:tns="http://195.251.219.26/couservergram.php"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<tns:course> 
<info xsi:type="tns:info"> 
<code xsi:type="xsd:string">ISOB15</code> 
<name xsi:type="xsd:string">CRM & Information Systems</name> 
<units xsi:type="xsd:int">3</units> 
<prof xsi:type="xsd:string">Koutsopoulos K.</prof> 
<category xsi:type="xsd:string">O</category> 
<semester xsi:type="xsd:string">B</semester> 
</info> 
</tns:course> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 

SOAP Response 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Thu, 15 Sep 2005 08:58:54 GMT 
Server: Apache/1.3.33 (Win32) PHP/4.3.10 
X-Powered-By: PHP/4.3.10 
Status: 200 OK 
Connection: Close 
Content-Length: 4069 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope   
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<courseResponse> 
<output xsi:type="xsd:string">&lt;center&gt;&lt;h3&gt;Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε.&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt;</output> 
</courseResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
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</SOAP-ENV:Envelope> 
      Η περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγή φοιτητή δίνεται από το αρχείο 
couservergram.php και περιέχει το WSDL της υπηρεσίας και την περιγραφή της 
μεθόδου course  που υλοποιεί την υπηρεσία. 
 

 
Σχήμα 2.26: Περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής μαθήματος 

 
 
2.3.2.3 Εισαγωγή βαθμού 
 
2.3.2.3.1 Περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής βαθμού 
 
      Η εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης παρέχει την δυνατότητα στην 
γραμματεία να κάνει εισαγωγή βαθμού σε κάποιο μάθημα ενός φοιτητή στο σύστημα. 
Η γραμματεία εισάγει τον βαθμό του μαθήματος στη βάση δεδομένων των 
διοικητικών υπηρεσιών και αυτόματα ο βαθμός καταχωρείται στον αντίστοιχο πίνακα 
της βάσης δεδομένων. 

 
Σχήμα 2.27: Εισαγωγή βαθμού στο σύστημα 
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            Όταν η γραμματεία πραγματοποιήσει την εισαγωγή του βαθμού τότε ο βαθμός  
του μαθήματος αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών και 
στη συνέχεια καλείται μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service), η οποία μεταφέρει τα  
δεδομένα από τη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στη βάση  δεδομένων 
του πανεπιστημίου. Συνεπώς μέσω του συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων, οι 
βαθμοί αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του πανεπιστημίου και μπορούν να 
δημοσιευτούν μέσα από το web site της εφαρμογής. 
 
 
2.3.2.3.2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας ( web service) 

εισαγωγής βαθμού 
     
      Στην περίπτωση της εισαγωγής βαθμού οι διοικητικές υπηρεσίες παίζουν το ρόλο 
του πελάτη (client) ενώ η βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου παίζει το ρόλο του 
εξυπηρετητή (server). Η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) 
παρέχεται από την βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου και η γραμματεία αποστέλλει 
δεδομένα σε αυτήν μέσω SOAP μηνυμάτων. 
      Η ακριβής λειτουργία και ο τρόπος κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας (web 
service) ορίζεται στο παρακάτω αρχείο WSDL το οποίο περιγράφει την υπηρεσία. 
WSDL  διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής βαθμού 
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SOAP μηνύματα διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής βαθμού 
 
      Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών (client) στέλνει τα δεδομένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση τον βαθμό του μαθήματος, με τη μορφή SOAP μηνυμάτων. 
Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στέλνει το SOAP Request και η βάση 
δεδομένων του πανεπιστημίου απαντά με το SOAP Response. 
 

SOAP Request 
 
POST /bathmservergram.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.3 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
Content-Length: 702 
SOAPAction: "rpc" 
 
<?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/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"  
xmlns:tns="http://195.251.219.26/bathmservergram.php"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<tns:bathmos> 
<info xsi:type="tns:info"> 
<studentaem xsi:type="xsd:string"> M 05_02   </studentaem> 
<coursecode xsi:type="xsd:string">ISMB02</coursecode> 
<grade xsi:type="xsd:int">10</grade> 
</info> 
</tns:bathmos> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 

SOAP Response 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Thu, 15 Sep 2005 09:37:28 GMT 
Server: Apache/1.3.33 (Win32) PHP/4.3.10 
X-Powered-By: PHP/4.3.10 
Status: 200 OK 
Connection: Close 
Content-Length: 4278 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope   
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xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<bathmosResponse> 
<output xsi:type="xsd:string">&lt;center&gt;&lt;h3&gt;Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε.&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt;</output> 
</bathmosResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 
      Η περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγή φοιτητή δίνεται από το 
αρχείο bathmservergram.php και περιέχει το WSDL της υπηρεσίας και την 
περιγραφή της μεθόδου bathmos  που υλοποιεί την υπηρεσία. 
 

 
Σχήμα 2.28: Περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας εισαγωγής βαθμού 
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2.3.2.4 Διεκπεραίωση αιτήσεων πιστοποιητικών 
 
2.3.2.4.1 Περιγραφή της διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων 

πιστοποιητικών 
 
      Η εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης παρέχει την δυνατότητα στην 
γραμματεία να δηλώνει την διεκπεραίωση αιτήσεων πιστοποιητικών. Η γραμματεία 
δηλώνει την διεκπεραίωση στη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών και 
αυτόματα καταχωρείται στον αντίστοιχο πίνακα της βάσης δεδομένων. 
 
 

 
 

Σχήμα 2.29: Διεκπεραίωση αιτήσεων πιστοποιητικών 
 
            Όταν η γραμματεία δηλώσει την διεκπεραίωση μιας αίτησης πιστοποιητικού 
τότε η κίνηση αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών και 
στη συνέχεια καλείται μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service), η οποία μεταφέρει τα  
δεδομένα από τη βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στη βάση  δεδομένων 
του πανεπιστημίου. Συνεπώς μέσω του συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων, οι 
διεκπεραιώσεις αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του πανεπιστημίου και 
μπορούν να δημοσιευτούν μέσα από το web site της εφαρμογής. 
 
 
2.3.2.4.2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας ( web 

service) διεκπεραίωσης αιτήσεων. 
     
      Στην περίπτωση της διεκπεραίωσης αιτήσεων οι διοικητικές υπηρεσίες παίζουν το 
ρόλο του πελάτη (client) ενώ η βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου παίζει το ρόλο 
του εξυπηρετητή (server). Η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) 
παρέχεται από την βάση  δεδομένων του πανεπιστημίου και η γραμματεία αποστέλλει 
δεδομένα σε αυτήν μέσω SOAP μηνυμάτων. 

 57



      Η ακριβής λειτουργία και ο τρόπος κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας (web 
service) ορίζεται στο παρακάτω αρχείο WSDL το οποίο περιγράφει την υπηρεσία. 
 
WSDL  διαδικτυακής υπηρεσίας διεκπεραίωσης αιτήσεων 
 

 

 
 
 
SOAP μηνύματα διαδικτυακής υπηρεσίας διεκπεραίωσης αιτήσεων 
 
      Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών (client) στέλνει τα δεδομένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση την διεκπεραίωση της αίτησης πιστοποιητικού, με τη μορφή 
SOAP μηνυμάτων. Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών στέλνει το SOAP 
Request και η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου απαντά με το SOAP Response. 
 

SOAP Request 
 
POST /certservergram.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.3 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
Content-Length: 579 
SOAPAction: "" 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope  
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SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<ns1:certificate xmlns:ns1="http://testuri.org"> 
<info> 
<studentaem xsi:type="xsd:string">M 03_03 </studentaem> 
</info> 
</ns1:certificate> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 

SOAP Response 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Thu, 15 Sep 2005 10:22:03 GMT 
Server: Apache/1.3.33 (Win32) PHP/4.3.10 
X-Powered-By: PHP/4.3.10 
Status: 200 OK 
Connection: Close 
Content-Length: 4004 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope   
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<certificateResponse> 
<output xsi:type="xsd:string">&lt;center&gt;&lt;h3&gt;Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε.&lt;/center&gt;&lt;/h3&gt;</output> 
</certificateResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 
 
      Η περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας διεκπεραίωσης αιτήσεων 
πιστοποιητικού δίνεται από το αρχείο certservergram.php και περιέχει το WSDL της 
υπηρεσίας και την περιγραφή της μεθόδου certificate  που υλοποιεί την υπηρεσία. 
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Σχήμα 2.30: Περιγραφή της διαδικτυακής υπηρεσίας διεκπεραίωσης αιτήσεων 

πιστοποιητικών 
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2.4 Σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων του 

πανεπιστημίου και των διοικητικών υπηρεσιών 
 
      Στην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή των βάσεων δεδομένων του πανεπιστημίου 
και των διοικητικών υπηρεσιών. Οι βάσεις αυτές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 
διαδικτυακών εφαρμογών (web services). Οι βάσεις περιέχουν τους ίδιους πίνακες 
και αποθηκεύουν τα ίδια στοιχεία έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συγχρονισμός τους 
μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services). Ο σχεδιασμός των βάσεων 
δεδομένων προέκυψε από την αναγνώριση των φυσικών οντοτήτων και των 
συσχετίσεων που έγινε στο στάδιο μελέτης του προβλήματος. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια ώστε η σχεδίαση των πινάκων και των πεδίων κάθε πίνακα να 
διευκολύνει την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων διαδικτυακών 
υπηρεσιών (web services) που υλοποιήθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται 
αναζήτηση σε ένα σύνολο από πεδία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικούς πίνακες, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί ο πλεονασμός στην αποθήκευση στοιχείων σε παραπάνω 
από ένα πίνακα. Επιπλέον, έχουν υλοποιηθεί ευρετήρια (indexes) σε πεδία που 
συμμετέχουν σε πολλές αναζητήσεις. Οι βάσεις δεδομένων έχουν σχεδιαστεί 
σύμφωνα με το πρότυπο IDEF1X ( Integrated Definition 1,Extended). Στη συνέχεια 
θα παρουσιαστούν οι πίνακες των βάσεων δεδομένων και στο τέλος το σχεδίασμα της 
βάσης δεδομένων ( database design). 
 
2.4.1   Αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων των βάσεων 

δεδομένων 
 
2.4.1.1 Student 
 
      Ο πίνακας Student περιέχει τα στοιχεία του φοιτητή και αποτελείται από ένα 
σύνολο πεδίων όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κ.τ.λ. Το πρωτέυον κλειδί 
(primary key) είναι το πεδίο StudentAEM το οποίο αντιπροσωπεύει τον κωδικό του 
φοιτητή  και είναι τύπου string. 
 

Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Null/Not Null Key 
StudentAEM varchar(10) NOT  NULL PRIMARY KEY 
FirstName varchar(30) NOT NULL  
LastName  varchar(30) NOT NULL UNIQUE   AK1.1 
FathersName varchar(30) NOT NULL  
IdentityNumber varchar(10) NOT NULL UNIQUE   AK1.2 
AdmiddionDate date NOT NULL  
Street varchar(50) NOT NULL  
LocalNumber char(4) NOT NULL  
City varchar(30) NOT NULL  
AreaCode varchar(6) NOT NULL  
PhoneNumber varchar(12)  NULL  
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Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Null/Not Null Key 
Mobile varchar(12)  NULL  
Email varchar(50) NOT NULL UNIQUE 

Πίνακας 2.1: Πίνακας Student 
2.4.1.2 Course 
 
      Ο πίνακας Course περιέχει τα στοιχεία ενός μαθήματος και αποτελείται από ένα 
σύνολο πεδίων όπως όνομα, διδακτικές μονάδες, όνομα καθηγητή, εξάμηνο κ.τ.λ. Το 
πρωτέυον κλειδί (primary key) είναι το πεδίο CourseCode το οποίο αντιπροσωπεύει 
τον κωδικό του μαθήματος  και είναι τύπου string. 
 

Όνομα 
Πεδίου 

Τύπος 
Πεδίου 

Null/  
Not Null Key Values 

CourseCode varchar(10) NOT NULL PRIMARY  
Name varchar(150) NOT NULL   
Units integer NOT NULL  ‘3’, ‘12’ 
ProfessorName varchar(150) NULL   
Category char(2) NOT NULL  ‘M’, ‘O’ 
Semester char(2) NOT NULL  ‘A’,‘B’,‘C’,‘D’

Πίνακας 2.2: Πίνακας Course 
 

 
 
2.4.1.3 Student_Course 
 
      Ο πίνακας Course είναι κοινό ‘παιδί’ των πινάκων student και course και 
αποτελείται από τα πεδία StudentAEM, CourseCode και Grade. Το πρωτέυον κλειδί 
(primary key) αποτελείται από τα πεδία StudentAEM και CourseCode. 
  

Όνομα 
Πεδίου 

Τύπος 
Πεδίου 

Null/  
Not Null Key Values 

StudentAEM varchar(10) NOT  NULL  
CourseCode varchar(10) NOT NULL PRIMARY  
Grade integer  NULL  ‘0’-‘10’ 

Πίνακας 2.3: Πίνακας Student_Course 
 

 
2.4.1.4 Userlogin 
 
      Ο πίνακας Userlogin περιέχει τα στοιχεία εισόδου του φοιτητή και αποτελείται 
από τα πεδία UserID, LogIN, Password, StudentAEM .Το πρωτέυον κλειδί (primary 
key) είναι το πεδίο UserID το οποίο είναι τύπου integer ενώ το πεδίο StudentAEM 
είναι Foreign Key. 
 

Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Null/Not Null Key 
UserID int NOT  NULL PRIMARY KEY 
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Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Null/Not Null Key 
(autonumber) 

Login varchar(10) NOT NULL UNIQUE    AK 1.1 
Password varchar(10) NOT NULL UNIQUE    AK1.2 
StudentAEM varchar(10) NOT  NULL FOREIGN KEY 

Πίνακας 2.4: Πίνακας Userlogin 
2.4.1.5 Diplomatiki 
 
      Ο πίνακας Diplomatiki περιέχει τα στοιχεία διπλωματικής του φοιτητή και 
αποτελείται από τα πεδία DiplID, Name, ProfessorName, StudentAEM .Το πρωτέυον 
κλειδί (primary key) είναι το πεδίο DiplID το οποίο είναι τύπου integer ενώ το πεδίο 
StudentAEM είναι Foreign Key. 
 

Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Null/Not Null Key 

DiplID int NOT  NULL PRIMARY KEY 
(autonumber) 

Name varchar(200)  NULL  
ProfessorName varchar(150)  NULL  
StudentAEM varchar(10) NOT  NULL FOREIGN KEY 

Πίνακας 2.5: Πίνακας Diplomatiki 
 

 
 
2.4.1.6 Certificate 
 
      Ο πίνακας Certificate περιέχει στοιχεία πιστοποιητικών του φοιτητή και 
αποτελείται από τα πεδία CertID, Formal, Rough, StudentAEM .Το πρωτέυον κλειδί 
(primary key) είναι το πεδίο CertID το οποίο είναι τύπου integer ενώ το πεδίο 
StudentAEM είναι Foreign Key. 
 

Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Null/Not Null Key 

CertID int NOT  NULL PRIMARY KEY 
(autonumber) 

Formal int  NULL  
Rough int  NULL  
StudentAEM varchar(10) NOT  NULL FOREIGN KEY 

Πίνακας 2.6: Πίνακας Certificate 
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Κεφάλαιο 3: Υλοποίηση 
 
      Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με την 
υλοποίηση του συστήματος. Για την υλοποίηση του συστήματος σαν γλώσσα 
προγραμματισμού χρησιμοποιήθηκε η PHP 4.3.10 ( PHP Hypertext Processor). 
Ειδικότερα για την κατασκευή των web services χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με 
την PHP  το πακέτο NuSOAP. Επίσης σαν web server εγκαταστάθηκε ο Apache 
1.3.33. Επίσης για την κατασκευή και διαχείριση της βάσης δεδομένων του 
πανεπιστημίου χρησιμοποιήθηκε η Mysql  5.0.0-alpha-nt ενώ για την κατασκευή και 
διαχείριση της βάσης δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η 
Microsoft SQL Server 2000. Για την εγκατάσταση του Apache,  της PHP και της 
Mysql χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Easyphp. 
 
 
3.1 PHP ( PHP Hypertext Processor) 
 
      H PHP (PHP Hypertext Processor), το οποίο σημαίνει προεπεξεργαστής κειμένου 
PHP, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα (open source), μια 
γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη ειδικά για το Web. H 
PHP μπορεί να ενσωματωθεί σε μια HTML σελίδα και να εκτελείται κάθε φορά που 
επισκεπτόμαστε την σελίδα.  [2] 
      Η PHP είναι μια  αντικειμενοστρεφής γλώσσα η οποία είναι ιδανική για 
κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών (web services). Είναι πολύ αποτελεσματική και 
μπορεί να εξυπηρετήσει εκατομμύρια επισκέψεων καθημερινά. Η PHP έχει εγγενείς 
συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων. Εκτός από τη Mysql  και την 
Microsoft SQL Server μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν με τις βάσεις δεδομένων 
PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, Hyperwave, Interbase, Sybase, μεταξύ άλλων. 
Επίσης είναι διαθέσιμη για πολλά λειτουργικά συστήματα, και ο κώδικας της 
συνήθως δουλεύει χωρίς αλλαγές στα διάφορα συστήματα. Επειδή η PHP 
σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται στο Web, έχει πολλές ενσωματωμένες 
βιβλιοθήκες, που εκτελούν πολλές χρήσιμες λειτουργίες σχετικές με το Web. [8] 
      Η PHP χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πακέτο NuSOAP για την κατασκευή 
διαδικτυακών εφαρμογών (web services). Το NuSOAP είναι μια συλλογή από php 
κλάσεις οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν SOAP 
μηνύματα μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Ένα από τα πλεονεκτήματα του NuSOAP 
είναι το γεγονός ότι είναι γραμμένο εξολοκλήρου σε PHP με αποτελέσμα όλοι οι 
προγραμματιστές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άσχετα με τον web server που 
χρησιμοποιούν. 
      Το NuSOAP περιλαμβάνει μια κύρια κλάση η οποία παρέχει χρήσιμες μεθόδους 
για την διαχείριση των μεταβλητών και των φακέλων SOAP (SOAP envelopes), 
καθώς επίσης πληροφορίες για namespaces κ.α. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
διαδικτυακών εφαρμογών (web services) επιτυγχάνεται μέσω μιας ανωτέρου 
επιπέδου κλάσης, της soapclient κλάσης. Μέσω αυτής της κλάσης οι 
προγραμματιστές έχουν την δυνατότητα να ορίζουν HTTP authorization credentials 
(διαπιστευτήρια εξουσιοδότησης), HTTP proxy information καθώς επίσης και την 
διαχείριση της αποστολής και της λήψης SOAP μηνυμάτων. 
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      Για την εκτέλεση μιας λειτουργίας SOAP απαιτείται να περαστεί σαν παράμετρος 
το όνομα της λειτουργίας στην μέθοδο call(). Αν η υπηρεσία παρέχει WSDL αρχείο 
τότε η κλάση soapclient δέχεται το URL του WSDL αρχείου σαν παράμετρο του 
constructor της και χρησιμοποιεί την κλάση wsdl για να ‘διαβάσει’ το WSDL αρχείο 
και να εξάγει όλα τα δεδομένα. 
      Όταν ένας χρήστης καλεί μια διαδικτυακή εφαρμογή, η κλάση soapclient 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα του WSDL αρχείου για την κωδικοποίηση των 
παραμέτρων και για την δημιουργία των φaκέλων SOAP (SOAP envelopes). Αφού 
γίνει η κλήση της  διαδικτυακής εφαρμογής τότε η κλάση soapclient χρησιμοποιεί την 
κλάση soap_transport_http για την αποστολή του μηνύματος αίτησης και την λήψη 
της απάντησης. Το μήνυμα της απάντησης ‘διαβάζεται’ με τη βοήθεια της κλάσης 
soap_parser. To παρακάτω διάγραμμα περιγράφει την διαδικασία κλήσης μιας 
διαδικτυακής εφαρμογής (web service) χρησιμοποιώντας το NuSOAP. 
 

 
Σχήμα 3.1: Κλήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας χρησιμοποιώντας το NuSOAP  

 
      Εάν η διαδικτυακή υπηρεσία δεν παρέχει WSDL αρχείο τότε κατά την κλήση της 
εφαρμογής ακολουθείται μία άλλη διαδικασία. Το URL της υπηρεσίας περνά σαν 
παράμετρος στην κλάση soapclient. Οι λειτουργίες εκτελούνται πάλι μέσω της 
μεθόδου call() της κλάσης soapclient αλλά οι λεπτομέρειες οι οποίες πριν παρέχονταν 
από το WSDL αρχείο, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να περαστούν σαν παράμετροι 
στη μέθοδο call(). Οι συνηθισμένοι τύποι παραμέτρων μπορούν να αναπαρασταθούν 
με τη βοήθεια της κλάσης soapval. [3] 
 
 
3.1.1 Παράδειγμα ενός PHP NuSOAP Client 
 
      Μια διαδικτυακή εφαρμογή αποτελείται από ένα client (πελάτη) και από ένα 
server (εξυπηρετητή). Ένα παράδειγμα ενός PHP NuSOAP client αποτελεί το αρχείο 
nusoap-hello-client.php . 
 
 
<? php 
 
      /*  Include the NuSOAP classes and functions: */ 
      require_once ( ‘ nusoap.php ’); 
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     /* Create  a new SOAP client using NuSOAP’s soapclient class: */ 
        $client = new soapclient (‘http://localhost/nusoap/nusoap-hello-server.php’); 
 
    /* Define the parameters we want to send to the server’s helloworld() function. 
        Note that these arguments should be sent as an array: */ 
        $params = array (‘message’ => ‘World’ ) ; 
 
    /* Send a request to the server, and store its response in $response:  */ 
        $response = $client -> call (‘helloworld’,$params); 
 
    /* Check to see if there was an error generated by the server: */ 
       if ($client->fault) 
           { 
              /* If  there was an error, print an error message: */ 
                print “Error! “.$client->faultstring.”\n”; 
            } else { 
              /* Print the server response: */ 
                 print  $response; 
                  } 
              ?>            

Σχήμα 3.2: Αρχείο  nusoap-hello-client.php [1] 
 
      Το παραπάνω script αποτελεί ένα παράδειγμα client μιας διαδικτυακής 
εφαρμογής (web service). Αρχικά πραγματοποιεί μια σύνδεση με την υπηρεσία 
nusoap-hello-server.php, στέλνει ένα αίτημα, δέχεται την απάντηση, ελέγχει εάν 
πραγματοποιήθηκε κάποιο λάθος και στέλνει ένα μήνυμα στον χρήστη. 
 
 
3.1.2 Παράδειγμα ενός PHP NuSOAP Server 
 
      Ένα παράδειγμα ενός PHP NuSOAP Server αποτελεί το αρχείο nusoap-hello-
server.php . 
 
 
<? php  
       /* Include the NuSOAP classes and functions: */ 
        require_once(‘nusoap.php’); 
 
       /* Create a new soap server using NuSOAP’s  soap_server  class 
       $server = new soap_server(); 
 
      /* Here we register a function in our SOAP-server. We need to  
          do this with all functions that we want the server to handle: */ 
          $server -> register (‘helloworld’); 
 
      /* We also need to define all the functions that we can request for  
           through our server: */ 
           function helloworld($message) 
           { 
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       /* Generate a SOAP error if the argument was not valid */ 
       if ($message = = ‘’) 
          { 
             /* The SOAP error is generated by NuSOAP’s soap_fault class: */ 
                return new soap_fault (‘12345’, ‘client’, ‘You must supply a valid string!’); 
           } else { 
            /* If the argument is okay, we submit our return message: */ 
                return “Hello $message!”; 
            } 
            } 
 
            /* The following line starts the actual service: */ 
                $server -> service($HTTP_RAW_POST_DATA); 
   
           /* Always make sure you end execution after the service is started. 
               This should be done to make sure that no additional characters will 
               be sent: */ 
               exit(); 
 
        ?> 

Σχήμα 3.2: Αρχείο  nusoap-hello-server.php [1] 
 

            Το παραπάνω script αποτελεί ένα παράδειγμα server μιας διαδικτυακής 
εφαρμογής (web service). Αρχικά δημιουργούμε ένα soap server με τη βοήθεια της 
κλάσης soap_server(), στη συνέχεια καταχωρούμε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο 
server, ορίζουμε τις μεθόδους αυτές, ελέγχουμε για τυχόν σφάλματα και αν είναι όλα 
καλά επιστρέφουμε το αποτέλεσμα στον client. H διαδικασία αρχίζει με την μέθοδο 
service(). 
 
 
 
 
3.2 MySQL 
 
 
      H βάση δεδομένων του πανεπιστημίου έχει κατασκευαστεί με την MySQL 5.0.0-
alpha-nt. H MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μια βάση 
δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση, ταξινόμηση και ανάκληση των 
δεδομένων αποτελεσματικά. Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα 
δεδομένα, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να δουλεύουν πολλοί χρήστες 
ταυτόχρονα, παρέχει γρήγορη πρόσβαση και διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι 
χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς, η MySQL είναι  ένας πολυνηματικός 
διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL (Structured Query 
Language), την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων, παγκόσμια. 
Επίσης η MySQL έχει υψηλή απόδοση και είναι αρκετά γρήγορη, είναι διαθέσιμη 
δωρεάν αφού είναι προιον ανοικτού κώδικα (open source) και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα. [2] 
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3.2.1 Δημιουργία πινάκων της βάσης δεδομένων του 
πανεπιστημίου 

 
      Η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου περιέχει τους παρακάτω πίνακες: Student, 
Course, Student_Course, Diplomatiki, Userlogin και Certificate. Η δημιουργία τους 
στη βάση δεδομένων έγινε με το αρχείο grammateia.sql το οποίο παρατίθεται 
παρακάτω: 
 
 
CREATE TABLE STUDENT ( 
 
StudentAEM      varchar(10)      NOT NULL   PRIMARY KEY, 
FirstName       varchar(25)      NOT NULL, 
LastName        varchar(25)      NOT NULL, 
FathersName     varchar(25)      NOT NULL, 
IdentityNumber  varchar(10)      NOT NULL, 
AdmissionDate   date             NOT NULL, 
Street          varchar(50)      NOT NULL, 
LocalNumber     varchar(4)           NULL, 
City            varchar(25)      NOT NULL, 
AreaCode        varchar(5)       NOT NULL, 
PhoneNumber     varchar(11)          NULL, 
Mobile          varchar(11)          NULL, 
Email           varchar(30)          NULL ); 
 
 
CREATE INDEX STUDENT_IDX ON STUDENT (LastName,IdentityNumber); 
 
 
 
 
CREATE TABLE COURSE ( 
 
CourseCode     varchar(10)      NOT NULL    PRIMARY KEY, 
Name           varchar(100)     NOT NULL, 
Units          int unsigned     NOT NULL, 
ProfessorName  varchar(100)         NULL, 
Category       varchar(1)       NOT NULL, 
Semester       varchar(1)       NOT NULL ); 
 
CREATE UNIQUE INDEX COURSE_IDX ON COURSE(Name); 
 
 
 
 
CREATE TABLE STUDENT_COURSE ( 
 
StudentAEM     varchar(10)      NOT NULL, 
CourseCode     varchar(10)      NOT NULL, 
Grade          int unsigned         NULL ); 
 
ALTER TABLE STUDENT_COURSE  ADD 
CONSTRAINT STUD_COU_PK      PRIMARY KEY(StudentAEM,CourseCode); 
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CREATE TABLE USERLOGIN ( 
 
UserID        int     AUTO_INCREMENT   NOT NULL   PRIMARY KEY, 
LogIN         varchar(10)              NOT NULL, 
Password      varchar(8)               NOT NULL, 
StudentAEM    varchar(10)              NOT NULL ); 
 
CREATE UNIQUE INDEX USERLOGIN_IDX ON USERLOGIN(LogIN,Password); 
 
CREATE TABLE DIPLOMATIKI ( 
 
DiplID        int    AUTO_INCREMENT    NOT NULL   PRIMARY KEY, 
Name          varchar(150)                 NULL, 
ProfessorName varchar(100)                 NULL, 
StudentAEM    varchar(10)              NOT NULL ); 
 
CREATE UNIQUE INDEX DIPLOMATIKI_IDX ON 
DIPLOMATIKI(ProfessorName,StudentAEM); 

Σχήμα 3.3: Αρχείο grammateia.sql  (MySQL) 
 

3.2.2  Διαχείριση των πινάκων της βάσης δεδομένων από την 
εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης 

 
      Η βάση δεδομένων του πανεπιστημίου χρησιμοποιείται για την δημοσίευση 
πληροφοριών στο φοιτητή σχετικά με θέματα του πανεπιστημίου.   
      Κατά την είσοδο του φοιτητή στο σύστημα, ο φοιτητής καλείται να 
πληκτρολογήσει ένα login και ένα password, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Στη συνέχεια 
πραγματοποιείται ένα ερώτημα στο πίνακα Userlogin και ελέγχεται αν ο φοιτητής 
έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής μέσω των πεδίων Login και Password, δηλαδή 
αν τα στοιχεία που πληκτρολόγησε ο φοιτητής υπάρχουν στον πίνακα Userlogin. Εάν 
υπάρχουν τότε επιτρέπεται η είσοδος του φοιτητή στο σύστημα.   
      Όταν ο φοιτητής ζητά πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τότε η βάση 
δεδομένων δέχεται ένα πολύπλοκο ερώτημα. Ζητείται το όνομα του μαθήματος από 
τον πίνακα Course και ο βαθμός του συγκεκριμένου μαθήματος από τον πίνακα 
Student_Course, για τα μαθήματα με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 5 και μόνο τα 
μαθήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο φοιτητή. 
      Όταν ο φοιτητής ζητά τον υπολογισμό του μέσου όρου τότε ζητείται το άθροισμα 
των βαθμών των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 
5 καθώς επίσης και ο αριθμός των μαθημάτων αυτών από τον πίνακα Student_Course 
και στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος σύμφωνα με τον τύπο: 

∑
∑

b
ba *

 

όπου a είναι ο βαθμός του μαθήματος και b οι διδακτικές μονάδες του μαθήματος. 
      Όταν ο φοιτητής ζητά την παρουσίαση της καρτέλας του τότε το ερώτημα που 
δέχεται η βάση είναι το ίδιο με αυτό της περίπτωσης της αναλυτικής βαθμολογίας με 
τη διαφορά ότι ο βαθμός δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερος του 5. 
      Όταν ο φοιτητής επιθυμεί να κάνει δήλωση μαθημάτων τότε πραγματοποιείται 
ένα insert στο πίνακα Student_Course με τους κωδικούς των μαθημάτων τα οποία 
θέλει να δηλώσει ο φοιτητής και αυτόματα ενημερώνεται ο αντίστοιχος πίνακας στη 
βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας 
(web service). 
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       Όταν επιθυμεί να κάνει δήλωση θέματος διπλωματικής τότε πραγματοποιείται 
ένα insert στο πίνακα Student_Course με τον κωδικό της διπλωματικής και ένα άλλο 
insert στον πίνακα της διπλωματικής με το όνομα της διπλωματικής και το όνομα του 
επιβλέποντος καθηγητή και αυτόματα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες στη 
βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας 
(web service). 
      Τέλος όταν επιθυμεί να κάνει αίτηση πιστοποιητικού τότε πραγματοποιείται ένα 
insert στο πίνακα Diplomatiki στα πεδία Formal & Rough και αυτόματα 
ενημερώνεται ο αντίστοιχος πίνακας στη βάση δεδομένων των διοικητικών 
υπηρεσιών μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας (web service). 
 
 
 
3.3 Microsoft SQL Server 2000 
 
      Η Microsoft SQL Server 2000 είναι επίσης ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων, όπως η MySQL. Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών του 
πανεπιστημίου κατασκευάστηκε και διαχειρίζεται από την Microsoft SQL Server. Η 
Microsoft SQL Server 2000 είναι επίσης ένα RDBMS (Relational Database 
Management System) σύστημα, το οποίο επιτρέπει σε ένα χρήστη να δημιουργεί, να  
ενημερώνει και να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων. Η Microsoft SQL Server 2000 
υποστηρίζει την TSQL ( Transact-SQL), η οποία είναι μια επέκταση της SQL 
(Structured Query Language). Επίσης η  Microsoft SQL Server 2000 δίνει την 
δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να εκτελέσει μια 
διαδικασία. Για παράδειγμα με το εργαλείο Enterprise Manager ο χρήστης μπορεί να 
διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος, ενώ με το 
εργαλείο Query Analyzer μπορεί να διαχειρίζεται την βάση δεδομένων μέσω 
προγραμματισμού σε κώδικα. [8] 
 
 
3.3.1 Δημιουργία πινάκων της βάσης δεδομένων των 

διοικητικών υπηρεσιών  του πανεπιστημίου 
 
      Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου περιέχει τους 
παρακάτω πίνακες: Student, Course, Student_Course, Diplomatiki, Userlogin και 
Certificate. Η δημιουργία τους στη βάση δεδομένων έγινε με το αρχείο 
grammateia.sql το οποίο παρατίθεται παρακάτω: 
 
USE grammateia; 
 
CREATE TABLE STUDENT ( 
   
  StudentAEM        char(10)      NOT NULL, 
  FirstName         char(30)      NOT NULL, 
  LastName          char(30)      NOT NULL, 
  FathersName       char(30)      NOT NULL, 
  IdentityNumber    char(10)      NOT NULL, 
  AdmissionDate     datetime      NOT NULL, 
  Street            char(50)      NOT NULL, 
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  LocalNumber       char(4)           NULL, 
  City              char(25)      NOT NULL, 
  AreaCode          char(6)       NOT NULL, 
  PhoneNumber       char(12)      NOT NULL, 
  Mobile            char(12)      NOT NULL, 
  Email             char(100)     NOT NULL, 
 
  CONSTRAINT  StudentPK  PRIMARY KEY (StudentAEM), 
  CONSTRAINT  StudentAK1  UNIQUE (LastName,IdentityNumber) 
      ); 
 
CREATE TABLE COURSE ( 
 
  CourseCode       char(10)      NOT NULL, 
  Name             char(150)     NOT NULL, 
  Units             int          NOT NULL, 
  ProfessorName    char(150)         NULL, 
  Category         char(2)       NOT NULL, 
  Semester         char(2)       NOT NULL, 
 
  CONSTRAINT  CoursePK   PRIMARY KEY (CourseCode), 
  CONSTRAINT  CourseAK1   UNIQUE (Name), 
 
  CONSTRAINT  CategoryValues CHECK 
              (Category IN ('M','O')), 
  CONSTRAINT  SemesterValues CHECK 
              (Semester IN ('A','B','C','D')), 
  CONSTRAINT  UnitsValues    CHECK 
              (Units IN ('3','12')) 
        ); 
 
CREATE TABLE STUDENT_COURSE ( 
 
  StudentAEM       char(10)      NOT NULL, 
  CourseCode       char(10)      NOT NULL, 
  Grade             int              NULL, 
   
  CONSTRAINT StudentCoursePK  PRIMARY KEY (StudentAEM,CourseCode), 
   
  CONSTRAINT StudCouStudFK FOREIGN KEY (StudentAEM) 
             REFERENCES  STUDENT(StudentAEM) 
             ON UPDATE CASCADE 
             ON DELETE CASCADE, 
  CONSTRAINT StudCouCouFK  FOREIGN KEY (CourseCode) 
             REFERENCES  COURSE(CourseCode) 
             ON UPDATE CASCADE 
             ON DELETE CASCADE, 
 
  CONSTRAINT GradeValues  CHECK 
             (Grade IN ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','10')) 
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         ); 
CREATE TABLE USERLOGIN ( 
   
  UserID             int          NOT NULL        IDENTITY(1,1), 
  LogIN             char(10)      NOT NULL, 
  Password          char(10)      NOT NULL,  
  StudentAEM        char(10)      NOT NULL, 
   
  CONSTRAINT UserLoginPK   PRIMARY KEY (UserID), 
  CONSTRAINT UserLoginAK1   UNIQUE (LogIN,Password), 
   
  CONSTRAINT UserLoginFK   FOREIGN KEY (StudentAEM) 
             REFERENCES  STUDENT(StudentAEM) 
             ON UPDATE CASCADE 
             ON DELETE CASCADE 
        ); 
 
CREATE TABLE DIPLOMATIKI ( 
 
  DiplID              int         NOT NULL         IDENTITY(1,1), 
  Name               char(200)        NULL, 
  ProfessorName      char(150)        NULL, 
  StudentAEM         char(10)     NOT NULL, 
  
  CONSTRAINT  DiplomatikiPK  PRIMARY KEY (DiplID), 
  CONSTRAINT  DiplomatikiAK1  UNIQUE (Name,StudentAEM), 
 
  CONSTRAINT  DiplomatikiFK  FOREIGN KEY (StudentAEM) 
             REFERENCES  STUDENT(StudentAEM) 
             ON UPDATE CASCADE 
             ON DELETE CASCADE 
        ); 

 
Σχήμα 3.4: Αρχείο grammateia.sql  (Microsoft SQL Server 2000) 

 
 
 
3.3.2 Διαχείριση των πινάκων της βάσης δεδομένων από την 

εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης 
 
      Η βάση δεδομένων των διοικητικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου 
χρησιμοποιείται για την δημοσίευση πληροφοριών στο φοιτητή σχετικά με θέματα 
του πανεπιστημίου.   
      Όταν η γραμματεία εισάγει ένα φοιτητή στο σύστημα τότε πραγματοποιείται ένα 
insert με τα στοιχεία του φοιτητή στο πίνακα Student, ένα insert με τον κωδικό του 
φοιτητή (StudentAEM) στο πίνακα diplomatiki, ένα insert με  τον κωδικό του 
φοιτητή (StudentAEM) στο πίνακα certificate και inserts στον πίνακα Student_Course 
με τον κωδικό του φοιτητή (StudentAEM) και των κωδικών των υποχρεωτικών 
μαθημάτων (Course_Code) και αυτόματα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες στη 
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βάση δεδομένων του πανεπιστημίου μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας (web 
service). 
      Όταν η γραμματεία εισάγει ένα μάθημα στο σύστημα τότε πραγματοποιείται ένα 
insert με τα στοιχεία του μαθήματος στον πίνακα Course και αυτόματα ενημερώνεται 
ο αντίστοιχος πίνακας στη βάση δεδομένων του πανεπιστημίου μέσω μιας 
διαδικτυακής υπηρεσίας (web service). 
      Όταν η γραμματεία εισάγει ένα βαθμό σε ένα μάθημα ενός φοιτητή τότε 
πραγματοποιείται ένα select στο πίνακα Student_Course για να εξακριβωθεί εάν το 
μάθημα έχει δηλωθεί και έαν έχει όντως δηλωθεί τότε πραγματοποιείται ένα update 
στον ίδιο πίνακα με το βαθμό του μαθήματος και τον κωδικό του φοιτητή και 
αυτόματα ενημερώνεται ο αντίστοιχος πίνακας στη βάση δεδομένων του 
πανεπιστημίου μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας (web service). 
      Όταν η γραμματεία διεκπεραιώνει αιτήσεις πιστοποιητικών τότε 
πραγματοποιείται ένα update στον πίνακα certificate στα πεδία formal & rough και 
τον κωδικό του φοιτητή (StudentAEM)  και αυτόματα ενημερώνεται ο αντίστοιχος 
πίνακας στη βάση δεδομένων του πανεπιστημίου μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας 
(web service). 
 
 
 
3.4 Apache 1.3.33 
 
      O Apache είναι ένας web server, δηλαδή ένα λογισμικό το οποίο τρέχει σε έναν 
υπολογιστή και επιτρέπει σε άλλους υπολογιστές να αποκτούν αντίγραφα των web 
σελίδων που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν. Από τους πιο γνωστούς web servers είναι 
ο Apache. O Apache HTTP server είναι ένας HTTP server ανοικτού κώδικα (open 
source) για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα. Είναι 
ένας ασφαλής, αποδοτικός και επεκτάσιμος server o οποίος παρέχει HTTP υπηρεσίες 
σε συνεργασία  με όλα τα πρωτόκολλα.  
      O Apache είναι ένα λογισμικό το οποίο συντηρείται από μία ομάδα εθελοντών 
που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του 
διαδικτύου για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία τεκμηρίωσης του. 
Εκτός από αυτήν την ομάδα, εκατοντάδες χρήστες έχουν επίσης συμβάλλει στην 
επεκτασή του με ιδέες και χιλιάδες γραμμές κώδικα. [43] 
 
 
3.5 Easyphp 1.8 
 
      To Easyphp είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού το οποίο επιτρέπει στον 
χρήστη να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες και την ευελιξία της γλώσσας 
προγραμματισμού PHP σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρήση βάσεων 
δεδομένων σε περιβάλλον Windows. Tο πακέτο περιλαμβάνει τον Apache server, την 
βάση δεδομένων MySQL, την PHP και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.  [44] 
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Κεφάλαιο 4: Ασφάλεια διαδικτυακών  
υπηρεσιών  
 
      Η ασφάλεια των διαδικτυακών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικός παράγοντας για 
την περαιτέρω ανάπτυξη τους στο διαδίκτυο και αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας 
για τους προγραμματιστές διαδικτυακών υπηρεσιών. Συνεχώς όλο και περισσότερες 
εταιρείες πραγματοποιούν συναλλαγές με τους συνεργάτες τους ή πελάτες τους μέσω 
των διαδικτυακών υπηρεσιών και επιθυμούν οι συναλλαγές τους να μην κινδυνεύουν 
από επιθέσεις τρίτων οι οποίοι έχουν ως σκοπό να υποκλέψουν δεδομένα και 
πληροφορίες και να τους εξαπατήσουν. Επίσης ολοένα και περισσότερες αναμένονται 
να είναι οι ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ προγραμμάτων παρά οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ  χρηστών και  προγραμμάτων. Γι’ αυτό το λόγο η επιστημονική κοινότητα 
αναπτύσσει διαρκώς εφαρμογές λογισμικού οι οποίες καλούνται να διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα των συναλλαγών και γενικά των μηνυμάτων τα οποία ανταλλάσσονται 
στο διαδίκτυο. 
 
 
4.1 Κατηγορίες επιθέσεων  
 
      Οι επιθέσεις που είναι δυνατόν να εκδηλωθούν σε μία διαδικτυακή υπηρεσία 
μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: [15] 
 

• Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Εκμετάλλευση αδυναμιών του μηχανισμού 
ταυτοποίησης των χρηστών με σκοπό να αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
σε ορισμένες λειτουργίες. 

• Υποκλοπή πληροφοριών: Κάποιος ωτακουστής μπορεί παρακολουθώντας την 
ανταλλαγή των μηνυμάτων των δικτυακών υπηρεσιών να αποκτήσει πρόσβαση σε 
σημαντικά εμπιστευτικά δεδομένα (π.χ. αριθμούς πιστωτικών καρτών ). 

• Αλλοίωση απεσταλμένων μηνυμάτων: Εισαγωγή, επανάληψη, αφαίρεση ή 
αλλοίωση του περιεχόμενου του μηνύματος με συνέπεια αυτό να οδηγεί σε 
διαφορετικά  αποτελέσματα από αυτά που επιθυμεί ο αποστολέας. 

• Πλαστογράφηση μηνυμάτων: Δημιουργία ψεύτικων μηνυμάτων και αποστολή τους 
στη διαδικτυακή υπηρεσία με αποτέλεσμα την παραπλάνηση της διαδικτυακής 
υπηρεσίας. 

• Παρουσία ωτακουστή: Κάποιος ωτακουστής παρεμβαίνει στην επικοινωνία δύο 
κόμβων και παριστάνει τον πραγματικό αποστολέα ή τον πραγματικό παραλήπτη με 
αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα να εξαπατήσει τα άτομα που κάνουν χρήση της 
υπηρεσίας. 

• Denial of Service (DoS) : Αποστολή ειδικά επεξεργασμένων ή υπερβολικού όγκου 
μηνυμάτων με σκοπό να θέσουν τη διαδικτυακή υπηρεσία εκτός διαθεσιμότητας για 
τους νόμιμους χρήστες της. 
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4.2 Ενέργειες αντιμετώπισης των επιθέσεων  

• Ασφαλής πιστοποίηση της ταυτότητας όλων όσων κάνουν χρήση της 
διαδικτυακής υπηρεσίας.  Ο παραλήπτης ενός μηνύματος πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να διακρίνει ποιος είναι ο αποστολέας του μηνύματος και να 
επιβεβαιώνει ότι όντως είναι αυτός που ισχυρίζεται. 

• Εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσονται πρέπει να 
προστατεύονται από ενδεχόμενη παρουσία ωτακουστή. 

• Ακεραιότητα των δεδομένων. Δυνατότητα επιβεβαίωσης ότι τα δεδομένα δεν έχουν 
παραποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο ή τυχαίο τρόπο κατά τη μεταφορά τους. 

• Μοναδικότητα των μηνυμάτων. Πρέπει να διασφαλίζεται η μοναδικότητα κάθε 
μηνύματος που αποστέλλεται στην υπηρεσία, αποτρέποντας έτσι τις επιθέσεις 
επανάληψης μηνυμάτων.  

 

 

4.3 Πρωτόκολλα ασφάλειας διαδικτυακών υπηρεσιών  
      Για την αντιμετώπιση των παραπάνω επιθέσεων και την υλοποίηση των 

ενεργειών αντιμετώπισης αυτών έχουν αναπτυχθεί πρωτόκολλα ασφάλειας, ειδικά για 
τις διαδικτυακές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα το πρωτόκολλο SSL και τα 
πρωτόκολλα ασφάλειας XML. Τα πρωτόκολλα αυτά στοχεύουν στην 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων, στην ακεραιότητα των δεδομένων και στην 
πιστοποίηση αυτών που κάνουν χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. 

 
4.3.1  SSL πρωτόκολλο (Secure Socket Layer) 
 
      Το πρωτόκολλο SSL  είναι ένα πρωτόκολλο ασφάλειας το οποίο τοποθετείται 
μεταξύ του πρωτοκόλλου TCP και του πρωτοκόλλου εφαρμογής. Το SSL 
πρωτόκολλο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα πρωτόκολλα (σε ανώτερο 
επίπεδο) όπως το HTTP, το FTP κ.α. Το πρωτόκολλο SSL προσφέρει μία ασφαλή 
σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών, συνήθως ο ένας ονομάζεται server και ο άλλος 
client, και επιτυγχάνει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων (δηλαδή αποκλείει την 
παρουσία κάποιου ωτακουστή), την ακεραιότητα των μηνυμάτων που 
ανταλλάσσονται και την πιστοποίηση των υπολογιστών. Όλα αυτά επιτυγχάνονται 
μεσώ της κρυπτογραφίας, των πιστοποιητικών και των ψηφιακών υπογραφών. To 
SSL αποτελείται στην ουσία από τέσσερα υπο-πρωτόκολλα, το SSL Record Protocol, 
το SSL Handshake Protocol, το SSL ChangeCipherSpec Protocol και το SSL Alert 
Protocol.  
      H SSL σύνδεση περιλαμβάνει δύο φάσεις, την ‘γνωριμία’ (handshake) και την 
φάση της μεταφοράς των δεδομένων (data transpher phase). Για να αρχίσει η 
μεταφορά των δεδομένων πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η φάση της 
‘γνωριμίας’. 
      Μια ασφαλής σύνδεση αρχίζει όταν ένας client (web browser) επισκεφθεί έναν 
ιστοτόπο (web site) της μορφής:    
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https://someserver.com
 
      Στη συνέχεια ο client και ο server συμφωνούν τι είδους κρυπτογράφηση και ποιον 
αλγόριθμο κρυπτογράφησης θα χρησιμοποιήσουν για την κρυπτογράφηση των 
μηνυμάτων που θα ανταλλάξουν. Έπειτα ο client κρυπτογραφεί ένα κοινό κλειδί της 
σύνδεσης χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλείδι (public key) του server. O server για 
την αποκρυπτογράφηση του κοινού κλειδιού θα χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του 
κλειδί (private key). Τελικά ο client στέλνει το κρυπτογραφημένο μήνυμα και ο 
server το αποκρυπτογραφεί με τη βοήθεια του κοινού κλειδιού. [15] 
      Όταν αναπτύχθηκε το SSL θεωρήθηκε ότι θα κάλυπτε τις περισσότερες  
απαιτήσεις  ασφάλειας. Στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να αναπτυχθούν 
και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των διαδικτυακών εφαρμογών. 
Για παράδειγμα το SSL προσφέρει προστασία μόνο ανάμεσα στα δύο άκρα 
μεταφοράς των δεδομένων. Αν υπάρχει ανάγκη να παρεμβληθεί κάποιος κόμβος, 
όπως γίνεται σε περιπτώσεις routing των μηνυμάτων, τότε τα δεδομένα του 
αποστολέα αποκρυπτογραφούνται σε αυτόν, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία 
κρυπτογράφησης για την αποστολή τους στον τελικό παραλήπτη. Με τον τρόπο αυτό, 
δεδομένα που προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη γίνονται ορατά και σε 
ενδιάμεσο κόμβο. Επίσης με το SSL είναι πολύ δύσκολο να κρυπτογραφήσεις κάποιο 
κομμάτι ενός αρχείου, όταν δεν χρειάζεται να κρυπτογραφηθεί ολόκληρο. Τέλος με 
το SSL δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί, σε περίπτωση διαφωνίας, ότι ο παραλήπτης ή 
ο αποστολέας εκτέλεσε όντως κάποια λειτουργία. 
 
 
4.3.2   XML Digital Signature 

To XML Digital Signature του W3C ορίζει μία XML σύνταξη ικανή να 
αναπαραστήσει την ψηφιακή υπογραφή XML κειμένων ή μέρους αυτών καθώς και 
γενικά οποιουδήποτε διαδικτυακού πόρου. Με χρήση τέτοιων ψηφιακών υπογραφών 
είναι δυνατόν να διασφαλιστεί τόσο η πιστοποίηση του αποστολέα ενός μηνύματος 
μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, όσο και η ακεραιότητα των δεδομένων. Ένα από τα 
πλεονεκτήματα του XML Digital Signature είναι η ευελιξία του. [15] 

• Μπορεί να υπογράψει συγκεκριμένα τμήματα ενός XML κειμένου 

• Μπορεί να υπογράψει πολλαπλά τμήματα 

• Είναι δυνατή η υπογραφή τόσο τοπικών όσο και απομακρυσμένων 
αντικειμένων 

• Υπογράφει τόσο XML όσο και μη XML περιεχόμενο, όπως HTML 
δεδομένα, JPG δεδομένα κ.α. 

• Επιτρέπει πολλαπλά επίπεδα υπογραφής (με διαφορετική σημασιολογία) 
στο ίδιο αντικείμενο.  
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Τα βασικά elements του XML Digital Signature είναι: 

• <Signature> : Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία 
και αποτελεί την υπογραφή XML. 

• <SignedInfo> : Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την 
ψηφιακή υπογραφή, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την 
υπογραφή, τη μέθοδο κανονικοποίησης του XML κειμένου, τους πιθανούς 
μετασχηματισμούς του αρχικού αντικειμένου και το που μπορεί να βρεθεί 
το ίδιο το αντικείμενο. 

• <Reference> : Κάθε πόρος που υπογράφεται έχει το δικό του στοιχείο      
<Reference>. 

• <Transforms> : Αυτό το στοιχείο περιέχει τους μετασχηματισμούς τους 
οποίους υπέστει η σύνοψη του μηνύματος (digest message). 

• <Digest Value> : Αυτό το στοιχείο περιέχει την τιμή της σύνοψης του 
μηνύματος. 

• <SignαtureValue> : H Base64 κωδικοποιημένη ψηφιακή υπογραφή.  

• <KeyInfo> : Προαιρετικές πληροφορίες σχετικά με το κλειδί με το οποίο 
έγινε η υπογραφή. 

 
  

 
 

Σχήμα 4.1: Τα elements του XML Digital Signature [45] 
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      Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα αρχείου XML Digital Signature: 
 
 

 
 

Σχήμα 4.2: Παράδειγμα αρχείου XML Digital Signature [45] 
 
 
 
 
 
4.3.3   XML Encryption 
 

      Το XML Encryption Working Group του W3C ορίζει μία διαδικασία για την 
κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση XML κειμένων ή μερών τους καθώς και μία 
XML σύνταξη ικανή να αναπαραστήσει το κρυπτογραφημένο αντικείμενο και τις 
απαραίτητες πληροφορίες και την αποκρυπτογράφησή του. Με τη χρήση XML 
Encryption είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των μηνυμάτων των 
διαδικτυακών υπηρεσιών σε επίπεδο δεδομένων (και προφανώς και στο επίπεδο 
μεταφοράς).  Ένα ακόμα πλεονέκτημα του XML-Encryption σε σχέση με τη χρήση 
HTTPS είναι η δυνατότητα του να κρυπτογραφεί συγκεκριμένα τμήματα του XML 
κειμένου σε αντίθεση με το HTTPS πρωτόκολλο όπου κρυπτογραφείται ολόκληρο το 
μήνυμα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να κρυπτογραφηθούν τα μέρη που 
χρειάζεται να δει ο τελικός παραλήπτης με ένα κλειδί, ενώ άλλα που πρέπει να είναι 
ορατά σε κάποιον ενδιάμεσο να κρυπτογραφηθούν με άλλο κλειδί. 
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 Τα βασικά elements του XML-Encryption είναι τα εξής : 

• <EncryptionMethod> : Προαιρετικό element που περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης. Εάν απουσιάζει, οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι αλλιώς γνωστές στον παραλήπτη. 

• <ds:KeyInfo> :  Έχει την ίδια λειτουργικότητα με το KeyInfo element του 
XML Digiatal Signature, αλλά μπορεί να περιέχει και τα extra πεδία 
<EncryptedKey> και <AggreementMethod> 

• <CipherData> : Περιέχει είτε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα είτε μία 
αναφορά σχετικά με το που μπορούν να βρεθούν αυτά. 

• <EncryptionProperties> : Χρησιμοποιείται ως υποδοχέας επιπρόσθετων 
πληροφοριών σχετικά με την κρυπτογράφηση.  

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα παραγγελίας στο οποίο το 
μοναδικό δεδομένο το οποίο χρειάζεται κρυπτογράφηση είναι ο αριθμός 
της πιστωτικής κάρτας.   

 

 
 

Σχήμα 4.3: Παράδειγμα αρχείου XML Encryption [46] 
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4.3.4  XML Key Management Specification (XKMS) 
 

      To XKMS είναι ένα πρότυπο του W3C που ορίζει ένα σύνολο από πρωτόκολλα 
για τη διανομή και την καταχώρηση δημόσιων κλειδιών. Σκοπός του XMKS είναι να 
απλοποιήσει  την πολυπλοκότητα χρήσης του PKI (Public Key Infrastructure) 
μεταφέροντας την σε έναν XKMS εξυπηρετητή από τον οποίο προσφέρεται μία 
«υπηρεσία εμπιστοσύνης» προς κατάλληλους πελάτες. Ως «υπηρεσία εμπιστοσύνης» 
μπορεί να οριστεί μία διαδικτυακή υπηρεσία που  

• Βασίζεται στα SOAP και WSDL. 

• Αναλύει την πληροφορία που βρίσκεται σε ένα <ds:KeyInfo> element 
όπως αυτό ορίζεται στα XML Digital Signature και XML Encryption 

• Ο πελάτης της μπορεί να χειριστεί μέρος ή όλη την διαδικασία 
επεξεργασίας ενός δημόσιου κλειδιού. 

Το XMKS χωρίζεται σε δύο μέρη: 

1) XML Key Information Service Specification (XKISS): Πρόκειται για ένα 
πρωτόκολλο για μία υπηρεσία επικύρωσης δημόσιων κλειδιών που 
χρησιμοποιούνται είτε στο XML Digital Signature είτε στο XML 
Ecnryption. Με χρήση του KISS μία διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να 
επικυρώσει τα δημόσια κλειδιά που χρησιμοποιεί στις διαδικασίες 
υπογραφής και κρυπτογράφησης.  

2) XML Key Registration Service Specification (XKRSS): Πρόκειται για ένα 
πρωτόκολλο καταχώρησης, ανάκλησης και ανάκτησης δημόσιων 
κλειδιών. Στην ουσία πρόκειται για το πρωτόκολλο μέσω του οποίου 
δημιουργούνται οι καταχωρητές των δημοσιών κλειδιών, οι οποίοι στη 
συνέχεια επικοινωνούν με το XKISS πρωτόκολλο. [47] 

 

 
      Tα παραπάνω πρωτόκολλα είναι μερικά από τα πρωτόκολλα ασφάλειας τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των διαδικτυακών υπηρεσιών. Καθώς όμως θα 
αυξάνεται η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν 
και άλλα πρωτόκολλα με σκοπό να ικανοποιήσουν τις όλο και αυξανόμενες 
απαιτήσεις ασφάλειας των υπηρεσιών αυτών. Ας ελπίσουμε σύντομα να είμαστε σε 
θέση να πραγματοποιούμε απόλυτα ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο μέσω των 
διαδικτυακών υπηρεσιών! 
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα 
 
      Στην παρούσα εργασία έγινε μια αναλυτική περιγραφή των διαδικτυακών 
υπηρεσιών και παρουσιάστηκε μία εφαρμογή γραμματειακής υποστήριξης η οποία 
καλείται να υλοποιήσει μια σειρά από διαδικτυακές υπηρεσίες με σκοπό την 
δημοσίευση πληροφοριών σε φοιτητές ενός πανεπιστημίου. 
      Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη 
επιτυχία σε τομείς και υπηρεσίες με γραφειοκρατία για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη, του φοιτητή, του εργαζόμενου κ.α. Οι τεχνολογίες για την υλοποίηση 
έργων και προγραμμάτων αυτού του είδους υπάρχουν και είναι αρκετά ευέλικτες. Η 
διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών θεωρείται δεδομένη.  
      Για την ευρύτερη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών όμως θα πρέπει να 
διευθετηθεί το θέμα της ασφάλειας. Η ασφάλεια των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι 
ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα της επιστημονικής 
κοινότητας. Τα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα και αφήνουν περιθώρια ανασφάλειας κατά τη χρήση μιας διαδικτυακής 
υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα τα οποία να προσφέρουν 
προστασία σε επίπεδο μηνυμάτων, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη ενός Secure-
Soap πρωτοκόλλου το οποίο θα παρέχει ασφάλεια καθ’όλη την διάρκεια της πορείας 
του μηνύματος στο διαδίκτυο εώς ότου φτάσει στον νόμιμο παραλήπτη του. Θα 
μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν τεχνικές κβαντικής κρυπτογραφίας αφού 
ορισμένες από αυτές τις  τεχνικές φανερώνουν την παρουσία ωτακουστή. Η ασφάλεια 
των διαδικτυακών υπηρεσιών επιβάλλεται στο μέλλον να θεωρείται δεδομένη επίσης 
γιατί η ανασφάλεια που πλανάται σήμερα είναι σημαντικός ανασταλτικός 
παράγοντας για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών. 
      Η παρούσα διπλωματική εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αρχικό βήμα 
για την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών στα πανεπιστήμια με σκοπό τον 
περιορισμό της γραφειοκρατίας σε κάποιες διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί πλήρης η εφαρμογή ή ότι δεν υπάρχουν σημεία  όπου θα 
μπορούσε να διορθωθεί και να βελτιωθεί. Προφανώς υπάρχει πληθώρα ιδεών που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν περαιτέρω προς την κατεύθυνση της επέκτασης της 
εφαρμογής. Επίσης, σαν επίλογος αυτής της εργασίας, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά 
τη διάρκεια ανάπτυξης της παρούσας διπλωματικής το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(εντελώς συμπτωματικά) έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή υπηρεσία σχετικά με 
την ανακοίνωση αναλυτικής βαθμολογίας των φοιτητών, το οποίο σε επίπεδο 
εφαρμογής έχει πολλές ομοιότητες με την υλοποίηση που προτείνει αυτή η εργασία 
για την αντίστοιχη υπηρεσία.  
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