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1. Εισαγωγικά. 
 
1.1 Θέµα εργασίας – Παραδοχές - Ορισµοί. 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε το την τεχνολογία των XML Web 
Services και το πώς µπορεί να εφαρµοσθεί η τεχνολογία αυτή προκειµένου να 
δηµιουργηθεί ένα gateway για Legacy Systems. 
 
Ως Legacy System ορίζουµε οποιαδήποτε εφαρµογή χρησιµοποιεί µία βάση 
δεδοµένων και περιέχει στοιχεία και πληροφορίες που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε 
για προβολή και επεξεργασία από ένα άλλο πληροφοριακό σύστηµα. Η πλατφόρµα 
λειτουργίας, η γλώσσα κατασκευής και η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιεί το 
σύστηµα µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, τεχνολογίας και κατασκευαστή.  
 
Με την έννοια ‘gateway’ ορίζουµε µία ενδιάµεση λογισµική εφαρµογή που θα 
καθιστά εφικτή την δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας του Legacy System µε 
άλλες εφαρµογές, χρησιµοποιώντας  την τεχνολογία των XML Web Services. 
 
1.2 Στόχος – περίληψη εργασίας. 
 
Κύριος στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου µε την µορφή οδηγού 
(Wizard), που θα αυτοµατοποιεί την κατασκευή ενός Web Service server και client, 
για την επίτευξη επικοινωνίας µε κάποιο Legacy System. O χρήστης θα ακολουθεί τα 
βήµατα που του υποδεικνύει ο οδηγός χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις 
προγραµµατιστικές διαδικασίες και τις τεχνικές ανάπτυξης του Web Service server 
και client.  
 
Το παραγόµενο αποτέλεσµα έπειτα από την επιτυχή χρήση του οδηγού, θα έχει δύο 
στόχους. Πρώτον, να δηµιουργήσει για τον χρήστη τα κατάλληλα Web Services που 
θα µπορεί ο ίδιος να τα καλέσει προγραµµατιστικά, προκειµένου  να ενσωµατώσει τα 
δεδοµένα που περιέχουν σε µία νέα εφαρµογή ενός  ευρύτερου πληροφοριακού 
συστήµατος. ∆εύτερον, να δηµιουργήσει για τον χρήστη έναν client που θα 
επικοινωνεί ο ίδιος µε τα Web Services που δηµιουργήθηκαν. Η χρήση αυτού το 
client θα δίνει την δυνατότητα της απευθείας σύνδεσης και επικοινωνίας µε το 
Legacy System χωρίς να χρειάζεται προγραµµατισµός και ανάπτυξη κώδικα από την 
πλευρά του χρήστη. 
 
Επίσης παράλληλα µε την υλοποίηση της προαναφερθείσας εφαρµογής, στόχος είναι 
η  παρουσίαση των τεχνολογιών και πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή των Web Services, του τρόπου λειτουργίας τους, της λογική ανάπτυξης 
και υλοποίησης τους, καθώς και η παρουσίαση των δυνατοτήτων και 
πλεονεκτηµάτων που έχουν.  
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2. Τεχνολογία των Web Services. 
 
2.1 Η εµφάνιση των υπηρεσιών Web. 
 
Ιστορικά, η ανάπτυξη προγραµµάτων γίνεται ενσωµατώνοντας τοπικές υπηρεσίες 
συστήµατος. Αυτό το µοντέλο έδωσε πρόσβαση σε ένα πλούσιο σύνολο από πόρους 
ανάπτυξης και ακριβή έλεγχο σχετικά µε τον τρόπο συµπεριφοράς της εφαρµογής.  
 
Σήµερα η ανάπτυξη  εφαρµογών έχει ήδη προχωρήσει πέρα από αυτό το µοντέλο. Οι 
προγραµµατιστές δηµιουργούν σύνθετα συστήµατα n-tier που ενσωµατώνουν 
ολόκληρες εφαρµογές από όλα τα δίκτυά τους και κατόπιν προσθέτουν µοναδική 
αξία. Αυτό επιτρέπει στους προγραµµατιστές να επικεντρωθούν στη συγκεκριµένη 
αξία της εργασίας τους και όχι στη δηµιουργία υποδοµής. Το αποτέλεσµα είναι 
λιγότερος απαιτούµενος χρόνος υλοποίησης, µεγαλύτερη παραγωγικότητα από τον 
προγραµµατιστή και, τέλος, λογισµικό υψηλότερης ποιότητας.  
 
Επίσης στο Internet, η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις γινόταν και εξακολουθεί 
µέχρι σήµερα να γίνεται σε µεγάλο βαθµό µε ακαθόριστο τρόπο, ο οποίος διαφέρει 
από επιχείρηση σε επιχείρηση. Έτσι, ενώ υπάρχει ένα αρκετά µεγάλο σύνολο από 
παρεχόµενες υπηρεσίες στο Internet, για να µπορεί κάποιος να τις χρησιµοποιήσει θα 
πρέπει για κάθε µία υπηρεσία να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα την καλέσει, 
να ελέγξει αν χρησιµοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας (TCP/IP, Http, κλπ) 
και γενικά να προσαρµόσει όλο το σύστηµά του έτσι ώστε να γίνει συµβατό µε αυτό 
του παροχέα της υπηρεσίας. 
 
Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στη νέα φάση της εποχής των υπολογιστών, σε µια 
φάση που ενεργοποιείται από το Internet, και ειδικότερα από την τεχνολογία-κλειδί 
του Internet, τη γλώσσα Extensible Markup Language (XML). Η γλώσσα XML 
επιτρέπει τη δηµιουργία ισχυρών εφαρµογών, οι οποίες είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν από οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Αυξάνει την εµβέλεια των 
εφαρµογών και επιτρέπει τη συνεχή παράδοση λογισµικού. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ωστόσο, το λογισµικό δεν είναι απλώς κάτι που εγκαθίσταται από ένα CD, αλλά µια 
υπηρεσία, στην οποία µπορεί κανείς να εγγραφεί και να χρησιµοποιήσει µε την χρήση 
κάποιου δικτύου επικοινωνίας.  
 
Αυτό το νέο είδος εφαρµογών ονοµάζεται υπηρεσίες Web (Web Services) και 
αντιπροσωπεύει την επόµενη εξέλιξη της ανάπτυξης των εφαρµογών. Η 
αρχιτεκτονική ανάπτυξης µε το όνοµα  Web Services  έχει θεσπιστεί και τυποποιηθεί 
από το world wide consortium [ www.w3c.org ]. Η αρχιτεκτονική των Web Services  
ορίζει ένα σύνολο από προδιαγραφές και κανόνες µε τους οποίους είναι δυνατή η 
δηµιουργία, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η δυνατότητα διασύνδεσης 
εφαρµογών µέσα  από το  Internet µε απλό τρόπο. 
 
Έτσι τα τελευταία τρία χρόνια οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πήραν νέα διάσταση και 
πλέον κάθε επιχείρηση µπορεί σχετικά εύκολα να δηµιουργεί, να παρέχει και να 
χρησιµοποιεί υπηρεσίες µέσω δικτύου ενοποιώντας τις λογισµικές εφαρµογές της. 
 
Η υπηρεσία δικτύου ή αλλιώς Web Service  είναι µια εφαρµογή που εκθέτει τις 
δυνατότητές της στο Internet ή το Intranet µέσω προγραµµατισµού, 
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χρησιµοποιώντας βασικά πρωτόκολλα Internet, όπως το πρωτόκολλο Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP), και τη γλώσσα XML για την ανταλλαγή των 
µηνυµάτων. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί την έννοια αυτή  ως προγραµµατισµό 
στοιχείων στο Web. 
Η υπηρεσία Web συνήθως δεν είναι µία ολοκληρωµένη εφαρµογή, αλλά  αποτελεί 
ένα λειτουργικό τµήµα µίας ευρύτερης εφαρµογής που αποσκοπεί στην δηµιουργία 
δυνατότητας αλληλεπίδρασης µεταξύ προγραµµάτων λογισµικού. 
 
Παρακάτω παραθέτετε ο ορισµός των Web Services όπως έχει οριστεί από τον 
οργανισµό W3C. 
 
Υπηρεσία δικτύου (Web Service)  είναι ένα λογισµικό σύστηµα που προσδιορίζεται 
από κάποιο URI, και χρησιµοποιεί την ΧΜL γλώσσα για να περιγράψει πλήρως τις 
µεθόδους και την λειτουργικότητα του. Αυτή η περιγραφή χρησιµοποιείται  από 
άλλα λογισµικά συστήµατα για να επιτευχθεί διαδραστικότητα µε την υπηρεσία 
δικτύου (Web Service). Η επικοινωνία  µεταξύ των συστηµάτων γίνεται  µε την 
αποστολή και λήψη  µηνυµάτων σε XML µορφή µέσω πρωτοκόλλων Internet. 
 

Οι προγραµµατιστές ενσωµατώνουν τις υπηρεσίες Web στις εφαρµογές τους 
καλώντας διασυνδέσεις προγραµµατισµού εφαρµογών Web (APIs) όπως ακριβώς 
καλούν τις τοπικές υπηρεσίες. Η διαφορά είναι ότι αυτή η κλήση είναι δυνατό να 
δροµολογηθεί µέσω του Internet σε µια υπηρεσία που βρίσκεται σε ένα 
αποµακρυσµένο σύστηµα. 
 
2.2 Web Services, συστήµατα χωρίς συνεκτική 
σύνδεση. 
 
Η έννοια της κατανοµής της λογικής εφαρµογών (Business Logic) µέσω ενός δικτύου 
δεν είναι νέα. Αντίθετα, η έννοια της κατανοµής και της ενοποίησης λογικής 
εφαρµογών µέσω του Web είναι. 
 
Μέχρι τώρα, η διανοµή λογικής εφαρµογών απαιτούσε ένα κατανεµηµένο µοντέλο 
αντικειµένου, όπως το Distributed Component Object Model της Microsoft (DCOM), 
το Common Object Request Broker Architecture (CORBA) της Object Management 
Group ή το Remote Method Invocation (RMI) της Sun. Χρησιµοποιώντας αυτήν την 
υποδοµή, οι προγραµµατιστές µπορούν να διατηρήσουν µεγάλο µέρος του πλούτου 
και της ακρίβειας που έχουν συνηθίσει στο τοπικό µοντέλο προγραµµατισµού, ενώ 
ταυτόχρονα να χρησιµοποιούν υπηρεσίες σε αποµακρυσµένα συστήµατα.  
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Το πρόβληµα µε αυτά τα συστήµατα είναι, ότι δεν είναι δυνατό να κλιµακωθούν στο 
εύρος του Internet. Το γεγονός ότι στηρίζονται στη συνεκτική σύνδεση του 
καταναλωτή της υπηρεσίας µε την ίδια την υπηρεσία, συνεπάγεται οµογενή υποδοµή 
και συχνά σηµαίνει ότι είναι πολύ ασταθή. Εάν η εφαρµογή αλλάξει στη µία πλευρά, 
χαλάει η άλλη πλευρά. Για παράδειγµα, εάν αλλάξουν τα περιβάλλοντα εργασίας της 
εφαρµογής του διακοµιστή, θα δηµιουργηθεί πρόβληµα στον υπολογιστή-πελάτη.  
 
∆εν υπάρχει τίποτα λάθος στην λογική απαίτησης συνεκτικής υποδοµής και πολλές 
εφαρµογές δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση αυτών των συστηµάτων. Ωστόσο, το 
µοντέλο αυτό πολύ πιθανό να µην κλιµακωθεί µε το πέρασµα του χρόνου γιατί  δεν 
υπάρχει εγγύηση ότι η υπηρεσία µε την οποία θέλουµε να επικοινωνήσουµε θα έχει 
το είδος της υποδοµής που επιθυµούµε. Ίσως να µην γνωρίζουµε το λειτουργικό 
σύστηµα, το αντικείµενο, το µοντέλο ή τη γλώσσα προγραµµατισµού που 
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της. 
 
Αντίθετα, οι υπηρεσίες Web δεν είναι συνεκτικά συνδεδεµένες. Αυτό σηµαίνει ότι 
µπορούµε  να αλλάξουµε την εφαρµογή σε οποιαδήποτε πλευρά της σύνδεσης και η 
εφαρµογή θα συνεχίσει να λειτουργεί. Τεχνικά, αυτό µεταφράζεται σε χρήση 
ασύγχρονης τεχνολογίας για σταθερές επιδόσεις που βασίζεται σε ανταλλαγή 
µηνυµάτων και σε χρήση πρωτοκόλλων Web, όπως το HTTP, το Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP) και, το πιο σηµαντικό, την γλώσσα XML για να επιτευχθεί 
παγκόσµια εµβέλεια.  
 
Τα συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων ενσωµατώνουν τις θεµελιώδεις µονάδες 
επικοινωνίας σε αυτοπροσδιοριζόµενα πακέτα (που ονοµάζονται µηνύµατα), τα οποία 
τοποθετούνται στο καλώδιο του δικτύου. Η βασική διαφορά ανάµεσα σε ένα 
σύστηµα ανταλλαγής µηνυµάτων και ένα σύστηµα κατανεµηµένου αντικειµένου 
είναι η ποσότητα γνώσεων σχετικά µε την υποδοµή του παραλήπτη που απαιτείται 
από τον αποστολέα. Με ένα σύστηµα κατανεµηµένου αντικειµένου, ο αποστολέας 
κάνει πολλές υποθέσεις σχετικά µε τον παραλήπτη, όσον αφορά τον τρόπο µε τον 
οποίο θα ενεργοποιηθεί και θα συναρµολογηθεί η εφαρµογή, την ονοµασία των 
περιβαλλόντων εργασίας κ.ο.κ.  
 
Από την άλλη πλευρά, τα συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων αποτελούν τη 
συµφωνία σε επίπεδο µορφής µηνύµατος. Η µόνη υπόθεση που κάνει ο αποστολέας 
είναι ότι ο παραλήπτης θα είναι σε θέση να κατανοήσει το µήνυµα που αποστέλλεται. 
Ο αποστολέας δεν κάνει υποθέσεις σχετικά µε το τι θα γίνει µετά την παραλαβή του 
µηνύµατος ούτε για το τι θα συµβεί µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη.  
 
Τα πλεονεκτήµατα της  συµφωνίας σε επίπεδο µηνύµατος είναι ξεκάθαρα. Για 
παράδειγµα, επιτρέπει την αλλαγή του παραλήπτη, ανά πάσα στιγµή, χωρίς να 
δηµιουργηθεί πρόβληµα µε τον αποστολέα, εφόσον είναι σε θέση να κατανοήσει τα 
ίδια µηνύµατα. Ο παραλήπτης µπορεί να αναβαθµίσει και να βελτιώσει τις τρέχουσες 
εφαρµογές, χωρίς να δηµιουργήσει πρόβληµα. Επίσης, ο αποστολέας δεν απαιτεί 
ειδικό λογισµικό για να είναι σε θέση να µιλά µε τον παραλήπτη. Εφόσον  
αποστέλλονται  µηνύµατα µε την κατάλληλη µορφή, ο παραλήπτης µπορεί να 
αποκριθεί.  
 
Ας θεωρήσουµε το παρακάτω ‘Πριν’ και ‘Μετά’ σενάριο για να καταλάβουµε την 
σηµασία και τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων χωρίς συνεκτική σύνδεση. 
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Ας υποθέσουµε ότι έχουµε αναπτύξει µία υπηρεσία Web Service που υλοποιείται µε 
την χρήση λειτουργικού συστήµατος Windows 2000 και µε την χρήση κάποιας βάσης 
δεδοµένων σε Oracle. Η υπηρεσία µας ήδη προφέρεται και υπάρχουν πελάτες που την 
χρησιµοποιούν αναπτύσσοντας δικές τους εφαρµογές ή χρησιµοποιώντας κάποιον 
client που τους έχουµε δώσει. Υποθέτουµε ότι για κάποιον λόγο αποφασίζουµε να 
αλλάξουµε το λειτουργικό σύστηµα σε Unix και να µεταφέρουµε την βάση 
δεδοµένων από Oracle σε MySql. Οι πελάτες του Web Service δεν θα καταλάβουν 
καν αυτήν την αλλαγή. ∆εν θα χρειαστεί καθόλου επαναπρογραµµατισµός στις 
εφαρµογές-πελατών, οι οποίες θα εξακολουθούν να επικοινωνούν µε την υπηρεσία 
του Web Service ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως και παλαιότερα.  
 
2.3 Web Services πρωτόκολλα και standards. 
 
Το κλειδί για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών Web και της ετερογενούς 
υποδοµής είναι η συµφωνία σε µια απλή µορφή περιγραφής δεδοµένων και η 
χρησιµοποίηση κοινών τυποποιηµένων πρωτοκόλλων. Το πιο συνηθισµένο µοντέλο 
για τα Web Services προδιαγράφεται ως εξής. 
 
2.3.1 Πρωτόκολλο επικοινωνίας. 
 
Για την επικοινωνία χρησιµοποιείται συνήθως το πρωτόκολλο HTTP, το ίδιο δηλαδή 
πρωτόκολλο που χρησιµοποιούν και οι κοινοί browsers για την πλοήγηση στο 
Internet. Πιο απλά τα δεδοµένα µεταφέρονται όπως ακριβώς µεταφέρονται και οι 
ιστοσελίδες. Βασιζόµενο πάνω στο HTTP πρωτόκολλο χρησιµοποιείται ένα άλλο 
πρωτόκολλο που ονοµάζεται SOAP (Simple Object Access Protocol). Με τη χρήση 
του πρωτοκόλλου αυτού υλοποιείται ένας εξυπηρετητής (Server) ο SOAP Server. 
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2.3.2 Πρωτόκολλο Soap. 
 
Στο κατώτατο επίπεδο, τα συστήµατα πρέπει να χρησιµοποιούν την ίδια γλώσσα. 
Συγκεκριµένα, οι εφαρµογές επικοινωνίας πρέπει να έχουν ένα σύνολο κανόνων 
σχετικά µε τον τρόπο που θα εµφανίζονται οι διαφορετικοί τύποι δεδοµένων (για 
παράδειγµα, οι ακέραιοι αριθµοί και οι πίνακες), καθώς και τον τρόπο εµφάνισης των 
εντολών (δηλαδή, του τρόπου χειρισµού των δεδοµένων). Επίσης, οι εφαρµογές 
χρειάζονται έναν τρόπο επέκτασης αυτής της γλώσσας, εφόσον πρέπει. Το 
πρωτόκολλο Simple Object Access Protocol (SOAP), µια εφαρµογή της XML, 
αντιπροσωπεύει ένα κοινό σύνολο κανόνων σχετικά µε τον τρόπο εµφάνισης και 
επέκτασης των δεδοµένων και των εντολών. 
 
Για κάθε µέθοδο της υπηρεσίας που θέλουµε να προσφέρουµε, ορίζουµε µία 
αντιστοιχία µε µία λειτουργία του SOAP server. Κατόπιν, το σύνολο των λειτουργιών 
του SOAP server καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, περιγράφονται σε ένα 
αρχείο που ονοµάζεται WSDL (Web Service Description Language και το οποίο 
δηµοσιεύεται στο Internet έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο 
χρήστη να µπορεί άµεσα να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία. 
 
Το SOAP (Simple Object Access Protocol) είναι επίσης ένα άλλο standard της W3C 
[W3C Simple Object Access Protocol (SOAP)] και χρησιµοποιείται αρκετά µε στόχο 
την αποστολή απλών αντικειµένων (αρχείων, εφαρµογών, κλπ.) σε XML µορφή.  
 
Γι’ αυτό και κάθε Web Service που χρησιµοποιεί SOAP µπορεί να λάβει αιτήσεις για 
συγκεκριµένες λειτουργίες απλά δεχόµενο αντικείµενα σε XML. Η χρήση του SOAP 
πρωτοκόλλου γίνεται συνήθως πάνω από το πρωτόκολλο HTTP αλλά µπορεί να 
λειτουργήσει και µε άλλα πρωτόκολλα π.x. FTP, SMTP κ.α. 
 
2.3.3 WSDL. 
 
Η WSDL (Web Service Description Language) [W3C Web Services Description 
Language (WSDL)] είναι µία γλώσσα σε XML µορφή η οποία περιγράφει απόλυτα 
ένα web service.  
 
Εφόσον οι εφαρµογές έχουν γενικούς κανόνες σχετικά µε τον τρόπο εµφάνισης των 
τύπων δεδοµένων και των εντολών, χρειάζονται έναν τρόπο περιγραφής των 
συγκεκριµένων δεδοµένων και των εντολών που αποδέχονται. ∆εν αρκεί µια 
εφαρµογή να δέχεται ακέραιους αριθµούς. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος ώστε να 
καθορίζεται ρητά ότι εάν λάβει δύο ακέραιους, θα τους πολλαπλασιάσει. Η γλώσσα 
Web Services Description Language είναι µορφής  XML που οι προγραµµατιστές και 
τα εργαλεία προγραµµατισµού µπορούν να χρησιµοποιήσουν για την εµφάνιση των 
δυνατοτήτων µιας υπηρεσίας Web. Οι προγραµµατιστές δεν θα πρέπει να ανησυχούν 
πολύ αφού υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιµα εργαλεία που δηµιουργούν αυτόµατα 
ένα wsdl αρχείο παράλληλα µε τη δηµιουργία του SOAP server. 
 
Έτσι για κάθε ένα web service που δηµιουργείται, αντίστοιχα πρέπει να 
δηµιουργείται ένα αρχείο WSDL στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες 
για το ίδιο το service.Πιο συγκεκριµένα εκεί καταγράφεται το πού βρίσκεται ο server 
(σε πια διεύθυνση), ποιες λειτουργίες υποστηρίζει καθώς και πως δέχεται και πως 
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επιστρέφει τα δεδοµένα για κάθε λειτουργία. Παραδείγµατα αρχείων WSDL µπορούν 
να βρεθούν σε κάθε διεύθυνση που αναφέρεται σε Web Service.  
 
2.3.4 Πρωτόκολλο UDDI. 
 
Τέλος το UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) [Universal 
Description, Discovery and Integration of Web Services (UDDI)] αποτελεί ένα 
πρωτόκολλο καταχώρησης για web services. Χρησιµοποιείται για να µπορούµε να 
παρέχουµε πληροφορίες για τα Web Services και ένα σύνολο κανόνων, ώστε ένα 
άτοµο ή ένα εργαλείο προγραµµατισµού να είναι σε θέση να ανακαλύψει αυτόµατα 
την περιγραφή µιας υπηρεσίας Web Service.  
 
Κάθε καταχώρηση περιέχει το WSDL αρχείο και τη διεύθυνση που λειτουργεί η 
υπηρεσία στο Internet. Επιπρόσθετα σε κάθε καταχώρηση υπάρχουν και διάφορες 
άλλες πληροφορίες για την υπηρεσία που σχετίζονται µε τον ιδιοκτήτη της, την 
πολιτική του κ.α. 
 
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καταχωρήσεων µίας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριµένα 
υπάρχουν καταχωρήσεις που µπορούν να γίνουν για υπηρεσίες από όλο τον κόσµο 
και που απευθύνονται σε όλο τον κόσµο, αλλά και καταχωρίσεις που απευθύνονται 
µόνο σε εξειδικευµένες επιχειρήσεις προωθώντας έτσι και το Β2Β µοντέλο 
συνεργασίας. Τέλος υπάρχουν και καταχωρήσεις υπηρεσιών για πιο εξειδικευµένες 
περιπτώσεις. 
 
Γνωρίζοντας όµως µία επιχείρηση το UDDI µπορεί µε πολύ απλό τρόπο να 
αναζητήσει και να βρει το αρχείο WSDL για κάποια συγκεκριµένη υπηρεσία και 
κατόπιν να την εκµεταλλευτεί εξίσου απλά και γρήγορα. 
 
Με την χρήση των παραπάνω πρωτοκόλλων και standards  οι προγραµµατιστές 
µπορούν εύκολα να βρουν µια υπηρεσία Web, να την καθορίσουν ως αντικείµενο, να 
την ενοποιήσουν µε τις εφαρµογές τους και να δηµιουργήσουν αρκετή υποδοµή, ώστε 
η εφαρµογή που θα προκύψει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει µε την υπηρεσία 
Web. 
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Η τεχνολογική στοιβάδα των Web Services 

 
 
 
2.4 eXtensible Markup Language XML 
 
Αξίζει να αναφέρουµε κάποια πράγµατα για την γλώσσα XML µιας και ή χρήση της 
στην υλοποίηση Web Services εφαρµογών είναι εκτενέστατη. 
 
H XML είναι µία γλώσσα για τη δόµηση δεδοµένων. Με την έννοια δοµηµένα 
δεδοµένα  εννοούµε µία συλλογή στοιχείων δεδοµένων όπως είναι για παράδειγµα τα 
λογιστικά φύλλα, οι κατάλογοι διευθύνσεων, οι παράµετροι διαµόρφωσης, οι 
οικονοµικές συναλλαγές και τα τεχνικά σχέδια. Η XML είναι, δηλαδή, ένα σύνολο 
κανόνων (ή διαφορετικά ένα πακέτο κατευθυντήριων γραµµών ή συµβάσεων) για το 
σχεδιασµό µορφών κειµένου οι οποίες διευκολύνουν τη δόµηση των δεδοµένων. Η 
XML διευκολύνει τον υπολογιστή να παράγει δεδοµένα, να διαβάζει δεδοµένα και να 
εξασφαλίζει τη σαφήνεια της δοµής των δεδοµένων. Η XML αποφεύγει τις συνήθεις 
παγίδες του σχεδιασµού γλωσσών: είναι επεκτάσιµη, ανεξάρτητη συστήµατος υλικού 
και µπορεί να υποστηρίξει διεθνείς και τοπικές προσαρµογές. Η XML είναι πλήρως 
συµβατή µε Unicode. 
 
Η XML θυµίζει λίγο την HTML. Η XML, όπως η HTML, χρησιµοποιεί ετικέτες 
(tags) (λέξεις µέσα σε γωνιακές αγκύλες '<' και '>') και γνωρίσµατα (τύπου όνοµα = 
"τιµή"). Σε αντίθεση µε την HTML η οποία διευκρινίζει τη σηµασία κάθε ετικέτας 
και γνωρίσµατος και συχνά προσδιορίζει πως θα εµφανίζεται σε φυλλοµετρητή το 
κείµενο το οποίο περιλαµβάνεται σε αυτά, η XML χρησιµοποιεί ετικέτες µόνο για να 
οριοθετήσει κοµµάτια δεδοµένων και αφήνει την ερµηνεία των δεδοµένων στη 
εφαρµογή που τα διαβάζει.  
 
Η XML είναι κείµενο αλλά δεν προορίζεται για ανάγνωση. Τα προγράµµατα που 
παράγουν λογιστικά φύλλα, καταλόγους διευθύνσεων και άλλα δοµηµένα δεδοµένα 
αποθηκεύουν, συχνά, τα εν λόγω δεδοµένα στο σκληρό δίσκο, χρησιµοποιώντας 
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δυαδική µορφή ή µορφή κειµένου. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της µορφής κειµένου 
είναι ότι επιτρέπει στο χρήστη, εάν είναι αναγκαίο, να δει τα δεδοµένα χωρίς το 
πρόγραµµα που τα παρήγαγε. Οι µορφές κειµένου επιτρέπουν, επίσης, στους 
κατασκευαστές λογισµικού να εκσφαλµατώνουν εφαρµογές µε µεγαλύτερη ευκολία. 
Ωστόσο, οι κανόνες των αρχείων XML είναι αυστηροί σε αντίθεση µε τα αρχεία 
HTML. Η παράληψη µίας ετικέτας ή ένα γνώρισµα δίχως αγκύλες καθιστά άχρηστο 
το αρχείο XML ενώ η HTML ανέχεται τέτοιου είδους παραλήψεις και συχνά τις 
επιτρέπει εξολοκλήρου.  
 
Η XML είναι "φλύαρη" γλώσσα. Η XML εµφανίζεται υπό µορφή κειµένου και 
χρησιµοποιεί ετικέτες για την οριοθέτηση των δεδοµένων και για τον λόγο αυτό τα 
αρχεία XML είναι σχεδόν πάντα µεγαλύτερα σε έκταση από συγκρίσιµα αρχεία σε 
δυαδική µορφή. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή των σχεδιαστών της XML. Τα 
πλεονεκτήµατα ενός αρχείου υπό µορφή κειµένου είναι ολοφάνερα και τα 
µειονεκτήµατα αντισταθµίζονται συνήθως σε άλλο επίπεδο 
 
Η XML συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες. Η XML 1.0 είναι η προδιαγραφή που 
ορίζει τι είναι οι "ετικέτες" και τα "γνωρίσµατα". Πέρα από την XML 1.0, "η 
οικογένεια XML" είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόµενο σύνολο λειτουργικών µονάδων 
οι οποίες προσφέρουν χρήσιµες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση σηµαντικών έργων τα 
οποία ανακύπτουν συχνά. H Xlink περιγράφει έναν προκαθορισµένο τρόπο εισαγωγής 
υπερσυνδέσµων σε αρχεία XML. Τα XPointer και τα XFragments είναι συντακτικά 
υπό διαµόρφωση για την υπόδειξη θέσεων ενός εγγράφου XML. Το XPointer µοιάζει 
λίγο µε URL αλλά αντί να υποδεικνύει έγγραφα στον Ιστό, υποδεικνύει κοµµάτια 
πληροφοριών ενός εγγράφου XML. Το CSS, η γλώσσα µορφοποίησης σελίδων, είναι 
δυνατό να εφαρµοστεί σε XML όπως και σε HTML. Το XSL είναι προηγµένη 
γλώσσα (advanced language) µορφοποίησης σελίδων. Βασίζεται στο XSLT, µία 
γλώσσα µετασχηµατισµού η οποία χρησιµοποιείται για την αναδιάταξη, την 
πρόσθεση και την διαγραφή ετικετών και γνωρισµάτων. Το DOM είναι ένα 
προκαθορισµένο σύνολο λειτουργιών για τη διαχείριση αρχείων XML (και HTML) 
από µία γλώσσα προγραµµατισµού. Τα XML Schemas 1 και 2 επιτρέπουν στους 
κατασκευαστές λογισµικού να ορίσουν µε ακρίβεια τις δοµές των δικών τους µορφών 
XML.  
 
Η XML επιδέχεται συνδυασµό διαφορετικών µορφών. Η XML επιτρέπει στο χρήστη 
τον ορισµό νέας µορφής εγγράφου προσφέροντάς του τη δυνατότητα να συνδυάσει 
και να χρησιµοποιήσει άλλες µορφές. Ωστόσο, επειδή δύο διαφορετικές µορφές, οι 
οποίες έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα, ενδέχεται να διαθέτουν στοιχεία ή γνωρίσµατα 
µε το ίδιο όνοµα, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά το συνδυασµό των δύο 
µορφών (το "<p>" µπορεί να σηµαίνει "paragraph" (παράγραφος) στη µία µορφή και 
"person" (πρόσωπο) στην άλλη). Για την αποφυγή σύγχυσης ονοµάτων κατά το 
συνδυασµό µορφών, η XML παρέχει ένα µηχανισµό namespace Παραδείγµατα 
µορφών µε βάση την XML οι οποίες χρησιµοποιούν namespaces είναι η XSL και η 
RDF .Το XML Schema σχεδιάστηκε µε στόχο να επιδείξει την ικανότητα υποστήριξης 
συνδυασµών στο επίπεδο ορισµού δοµών εγγράφου XML καθιστώντας εφικτό το 
συνδυασµό δύο σχηµάτων και την παραγωγή τρίτου το οποίο αντιπροσωπεύει δύο 
συγχωνευµένες δοµές εγγράφου. 
 
Η XML δεν χρειάζεται άδεια χρήσης, λειτουργεί ανεξαρτήτως συστήµατος υλικού 
και τυγχάνει ευρείας υποστήριξης. Η επιλογή της XML ως βάση για την ανάπτυξη 
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µίας εφαρµογής, προσφέρει πρόσβαση σε µια µεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόµενη 
κοινότητα εργαλείων.  
 
2.5 Web Services πλεονεκτήµατα. 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας των 
Web Services. 
 
∆ιαλειτουργικότητα. Ένα Web Service  παρέχει ανεξαρτησία τόσο από λειτουργικό 
σύστηµα όσο και από το hardware. Οποιοδήποτε πρόγραµµα που συµβαδίζει µε αυτή 
τη τεχνολογία µπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει µία τέτοια υπηρεσία. 
 
Ενσωµάτωση. Σε ένα υπάρχον λογισµικό σύστηµα που λειτουργεί µέσα στο Internet 
ή σε κάποιο Intranet,η δηµιουργία ενός Web Service δεν απαιτεί αλλαγές στον 
µηχανισµό του συστήµατος. 
 
∆ιαθεσιµότητα και δηµοσίευση. Οι πληροφορίες για τα Web Services 
δηµοσιεύονται οπότε η εύρεση και η χρήση τους µπορεί να είναι ταχύτατες.  
 
Επέκταση. Ένα έτοιµο Web Service είναι δυνατό να ανανεωθεί µε εύκολο τρόπο 
παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες του. 
 
Μικρό κόστος δηµιουργίας και χρήσης. Εφόσον σε ένα λογισµικό σύστηµα 
υπάρχει ήδη κάποια διαδικασία που χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line  υπηρεσία, η 
δηµιουργία του Web Service κοστίζει ελάχιστα. Επίσης το κόστος ενσωµάτωσης ενός 
Web Service σε κάποιο website ή σε δικτυακή εφαρµογή είναι πάρα πολύ µικρό. 
Ακόµα και στις περιπτώσεις που η χρήση κάποιου Web Service γίνεται µε ενοικίαση 
σίγουρα το συνολικό κόστος της χρήσης είναι αρκετά πιο µικρό από το κόστος 
δηµιουργίας της υπηρεσίας αυτής. 
 
Ευρεία χρήση λογισµικών συστηµάτων. Όλα τα λογισµικά συστήµατα και 
ειδικότερα τα websites που χρησιµοποιούν έτοιµες υπηρεσίες γίνονται πιο 
λειτουργικά και πιο φιλικά αφού παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες. 
 
Ευρέως υιοθετηµένη τεχνολογία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τεχνολογία των Web 
Services έχει υιοθετηθεί σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές εργαλείων 
λογισµικού. Όλες οι γλώσσες υποστηρίζουν την κατασκευή Web Services µέσω 
εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό. Η ανάπτυξη εφαρµογών Web 
Services έχει αυτοµατοποιηθεί κάνοντας την δουλεία του προγραµµατιστή 
ευκολότερη. 
 
∆ηµιουργία νέων επιχειρηµατικών µοντέλων και ευκαιριών. Με την εµφάνιση 
των Web Services δηµιουργείται ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο ανάπτυξης 
υπηρεσιών  και πώλησης σε τρίτους. Οι κατασκευαστές Web υπηρεσιών µπορούν να 
διαθέτουν τις υπηρεσίες τους, σε χρήστες που τις χρειάζονται. Πολύ σηµαντικό το 
πλεονέκτηµα της δυνατότητας διαφοροποιηµένης χρέωσης. Ο καταναλωτής της 
υπηρεσίας θα χρεώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των κλήσεων προς την υπηρεσία και 
όχι µε κάποιο πάγιο κόστος. Έτσι ακόµα και µικρές επιχειρήσεις  και ιδιώτες, 
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µπορούν να αντέξουν το κόστος κατανάλωσης κάποιας υπηρεσίας που σε άλλη 
περίπτωση θα ήταν απαγορευτικό. 
 
2.6 Web Services και Legacy Systems. 
 
Είναι γεγονός ότι κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ένας αρκετά µεγάλος 
αριθµός νέων τεχνολογιών ανάπτυξης λογισµικού έχει εισαχθεί στον τοµέα της 
πληροφορικής. Αυτές οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν µεγαλύτερη λειτουργικότητα, 
ευκολία χρήσης, ταχύτερη  ανάπτυξη και  αυξηµένη  ασφάλεια, µε συνέπεια  η 
υιοθέτηση τους να είναι µονόδροµος για τους κατασκευαστές λογισµικού. Έχει όµως 
πραγµατικά ενδιαφέρον να αναλογιστούµε τη συµβαίνει µε τις εφαρµογές που έχουν 
αναπτυχθεί µε παλαιότερες και ξεπερασµένες πλέον τεχνολογίες στις οποίες 
αναφερόµαστε συχνά µε την ονοµασία ‘Legacy applications’ ή ‘Legacy Systems’.  
 
Τα λεγόµενα ‘Legacy Systems’ µπορεί να εξυπηρετούν άριστα τον χρήστη τους και 
να κάνουν πολύ καλά την δουλεία για την οποία προορίζονται.  Συνήθως όµως 
παρουσιάζουν προβλήµατα όταν πρέπει να επικοινωνήσουν και να διαµοιραστούν 
πληροφορίες µε άλλα νεότερα και σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα µέσω του 
internet ή κάποιου εταιρικού intranet, εξαιτίας της παλαιότερης πλατφόρµας 
λειτουργίας τους και της ξεπερασµένης γλώσσας προγραµµατισµού που 
κατασκευάσθηκαν. Η ιδανικότερη λύση σε αυτό το πρόβληµα θα ήταν να 
µπορούσαµε να µετατρέψουµε αυτόµατα την σύνταξη, τις αναφορές στις βιβλιοθήκες 
και τις κλάσεις που χρησιµοποιεί ο  πηγαίος κώδικας  (source code) της εφαρµογής, 
χωρίς καµία επιπλέον προγραµµατιστική εργασία σε µία σύγχρονη γλώσσα 
προγραµµατισµού που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες µας. Αυτή η λύση όµως δεν είναι 
εφικτή γιατί κάθε γλώσσα προγραµµατισµού χρησιµοποιεί τις δικές της βιβλιοθήκες, 
τρέχει σε δεδοµένο περιβάλλον και πλατφόρµα, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η 
ακριβής και χωρίς σφάλµατα µετάφραση του κώδικα. 
 
Αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, 
είναι  ή ολική αντικατάσταση της παλαιάς εφαρµογής  µε µία νεότερη, έχοντας 
βέβαια την επιβάρυνση του κόστους  αγοράς, υλοποίησης, µεταφοράς των δεδοµένων 
και εκµάθησης. Ποίο συνηθέστερη λύση είναι  η µερική µετατροπή του συστήµατος 
µε µεθοδολογίες που δεν χρησιµοποιούν κάποια κοινώς αποδεκτά πρωτόκολλα, µε 
αποτέλεσµα να λύνουν το πρόβληµα προσωρινά µέχρι η ολική αντικατάσταση του 
συστήµατος να είναι αναπόφευκτη. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων και 
οργανισµών που αναγκάσθηκαν να αλλάξουν τα πληροφοριακά τους συστήµατα 
πολλές φορές προκειµένου να πετύχουν ένα πλήρως ενοποιηµένο περιβάλλον 
λογισµικών εφαρµογών. 
 
Το  πρόβληµα που αναφέρεται είναι ένα από τα συνηθέστερα και  απασχολεί τους I.T 
managers όλων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα ο σύγχρονος τρόπος επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας που φαίνεται να κυριαρχεί µε βάση τις Β2Β ηλεκτρονικές 
συναλλαγές που βασίζονται στην καθηµερινή ανταλλαγή εκατοντάδων µηνυµάτων 
µεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και η υιοθέτηση back-end συστηµάτων όπως ERP 
(Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), KM 
(Knowledge Management)  κ.τ.λ., από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις µεσαίου και 
µεγάλου µεγέθους, καθιστούν το πρόβληµα επικοινωνίας και ενοποίησης των 
µεµονωµένων εφαρµογών λογισµικού της επιχείρησης µεγάλης σηµασίας. 
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Η τεχνολογία των  Web Services µπορεί να δώσει λύση σε προβλήµατα τέτοιου 
είδους (Enterprise Application Integration) και να προσφέρει ένα πραγµατικά 
ενοποιηµένο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων µε εύκολο, γρήγορο, και 
αξιόπιστο τρόπο. Επίσης πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το κόστος υλοποίησης 
ενός ενιαίου και επεκτάσιµου application framework µε βάση την τεχνολογία των 
Web Services είναι πολύ µικρό, αφού δεν προϋποθέτει την κατάργηση των Legacy 
Systems αλλά τα ενσωµατώνει χωρίς πρόβληµα στο ευρύτερο πληροφοριακό 
σύστηµα διατηρώντας την υπάρχουσα πλατφόρµα λειτουργίας τους και την γλώσσα 
κατασκευής τους. 
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3. Εργαλεία ανάπτυξης. 
 
Η ανάπτυξη και υλοποίηση των Web Services µπορεί να γίνει µε σχεδόν µε όλες τις 
γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού για τον λόγο ότι η δηµιουργία τους βασίζεται σε 
κοινά πρωτόκολλα δικτύου και στην γλώσσα XML για την µεταφορά των 
µηνυµάτων.  
 
Για την ανάπτυξη της δεδοµένης εργασίας χρησιµοποιήθηκε ή γλώσσα C# και το 
ενιαίο εργαλείο ανάπτυξης εφαρµογών  Visual Studio .NET Enterprise Architect, που 
απευθύνεται σε οµάδες προγραµµατιστών µε έµφαση στο σχεδιασµό σύνθετων 
εφαρµογών, της Microsoft. 
 
Επίσης χρησιµοποιήθηκε ο IIS (Internet Information Services) Server της Microsoft 
έκδοση 5.1, για την τοποθέτηση και δηµοσίευση στο Internet των δηµιουργηµένων 
Web Services. 
 
Το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε είναι τα Windows XP αφού το Visual 
Studio .Net προαπαιτεί λειτουργικό Windows 2000 ή νεότερο. 
 
3.1 Visual Studio .NET 
 
Στην καρδιά του .NET βρίσκεται το CLR ( Common Language Runtime). Είναι η 
κοινή λειτουργική µονάδα που ευθύνεται για τη διαχείριση της µεταγλώττισης και 
στη συνέχεια της εκτέλεσης του κώδικα. Η  Microsoft αποφάσισε να αλλάξει τη 
µορφή των εκτελέσιµων αρχείων και κατ΄ επέκταση τον τρόπο εκτέλεσης των 
εφαρµογών.  
 
Μέχρι σήµερα, η µεταγλώττιση µιας εφαρµογής από τον αντίστοιχο compiler 
δηµιουργούσε εκτελέσιµα αρχεία (exe ή dll). Αυτά περιελάµβαναν απευθείας κώδικα 
µηχανής για την πλατφόρµα x86 και φυσικά µπορούσαν να τρέξουν µόνο σε αυτού 
του είδους τα συστήµατα.  
 
Στο περιβάλλον .NET η µεταγλώττιση από έναν compiler, δηµιουργεί έναν ενδιάµεσο 
κώδικα, που η Microsoft ονοµάζει MSIL (Microsoft Intermediate Language ). Αυτός 
είναι ανεξάρτητος από τον επεξεργαστή και βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον 
κώδικα µηχανής. Περιλαµβάνει µάλιστα και metadata (στοιχεία µε πληροφορίες για 
τη χρήση τους) που χρησιµοποιεί το CLR για να φορτώσει συγκεκριµένες 
λειτουργίες, να τοποθετήσει αντικείµενα στην µνήµη, να ελέγξει την ασφάλεια και να 
πραγµατοποιήσει µια σειρά από πρόσθετες λειτουργίες. Οι εντολές του MSIL δεν 
µπορούν να εκτελεστούν ως έχουν από τους σηµερινούς επεξεργαστές, καθώς πρέπει 
πρώτα να µεταφραστούν σε γλώσσα µηχανής, στοιχείο που αναλαµβάνει το CLR. Η 
ύπαρξη του MSIL είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να 
εκτελεσθεί ακόµα και το πιο µικρό πρόγραµµα που έχει µεταγλωττιστεί µε το Visual 
Studio .NET σε ένα σύστηµα όπου δεν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρµα του .NET 
Framework. 
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3.2 Πλεονεκτήµατα του Visual Studio .NET. 
 
Τα πλεονεκτήµατα αυτού του τρόπου εκτέλεσης των εφαρµογών είναι πολλά. Πρώτα 
από όλα προσφέρεται ένας ενιαίος τρόπος για τη χρήση των υπηρεσιών του 
λειτουργικού συστήµατος, σε αντίθεση µε την σηµερινή κατάσταση, κατά την οποία 
µερικές υπηρεσίες βρίσκονται σε dll και άλλες σε αρχεία τύπου COM. Στην 
πλατφόρµα .NET υπάρχει πια ο διαχωρισµός των στοιχείων της κάθε εφαρµογής, έτσι 
ώστε όταν αυτή εκτελείται, να φορτώνονται συγχρόνως και τα στοιχεία µε τα οποία 
αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε. Η δυνατότητα της εύκολης µεταφοράς µεταξύ 
διαφορετικών επεξεργαστών και λειτουργικών συστηµάτων και η ευελιξία στον 
προγραµµατισµό µε τη χρήση πολλαπλών γλωσσών συµπληρώνουν τα 
πλεονεκτήµατα της πλατφόρµας .NET. Θεωρητικά, µια εφαρµογή .NET µπορεί να 
εκτελείται σε λειτουργικά συστήµατα διαφορετικά από τα Windows, αρκεί να 
υπάρχει ένα CLR για κάθε διαφορετική συσκευή. 
 
Ένα ακόµα πλεονέκτηµα που αφορά στους προγραµµατιστές είναι ότι το Visual 
Studio .NET επιτρέπει την ενσωµάτωση περισσότερων γλωσσών προγραµµατισµού. 
Μπορεί δηλαδή να δηµιουργήσει κανείς µια κλάση σε C++ που να προέρχεται από 
µια άλλη κλάση σε C#  ή Visual Basic και το αντίστροφο.  
 
3.3 Visual Studio .NET και Web Services.  
 
Ένα από τα νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία του .NET είναι η υποστήριξη 
των Web Services, δηλ. υπηρεσιών που µπορεί να είναι κοινές σε πολλούς 
διακοµιστές. 
 
Μία  υπηρεσία Web Service βρίσκεται σε ένα διακοµιστή Web, ενώ οι διαδικασίες 
και οι υπολογισµοί που διαθέτει µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιαδήποτε 
εφαρµογή έχει πρόσβαση σε αυτόν. Η ανάπτυξη και η συντήρηση της υπηρεσίας 
πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό σηµείο, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµείται  
χρόνος, ενώ καθίσταται δυνατή ακόµη και η εµπορική της εκµετάλλευση.  
 
Η υπηρεσία Web Service  στο Visual Studio .NET είναι ένα αρχείο κειµένου µε την 
κατάληξη .asmx. Το αρχείο µπορεί να περιλαµβάνει κώδικα σε C#, Visual Basic, ή 
JScript και πρέπει να ακολουθεί µια συγκεκριµένη δοµή.  



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

18

 
Το Visual Studio .NET απλοποιεί όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες µπορούν να 
δηµιουργηθούν και  µε έναν απλό editor, όπως το Σηµειωµατάριο. Χρησιµοποιώντας 
όµως  το Visual Studio .NET η δηµιουργία µιας υπηρεσίας Web Service µέσα από το 
περιβάλλον της C#, για παράδειγµα, απλουστεύεται αρκετά. Στο νέο Project υπάρχει 
η αντίστοιχη επιλογή Web Service η οποία θα φτιάξει όλα τα απαιτούµενα για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας αρχεία.  
 

 
 
 
3.4 Η γλώσσα προγραµµατισµού C#. 
 
Πρόκειται για µια νέα γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία στη βάση της δεν διαφέρει 
πολύ από την C++ και την Java . Οι εντολές έχουν µε το ίδιο σχήµα, την ίδια µορφή 
και σχεδόν την ίδια φιλοσοφία. Ο βασικός σκοπός για τον οποίο δηµιουργήθηκε η C# 
ήταν ο συνδυασµός της απλότητας µε την ισχύ.  
 
Η C# διαθέτει την απλότητα που προσφέρει µια γλώσσα όπως η Visual Basic, 
διατηρώντας παράλληλα και αρκετή από την ισχύ που βρίσκει κανείς στη C++ και 
Java. Έτσι, για παράδειγµα, θυσιάζεται η δυνατότητα για τον πλήρη έλεγχο της 
επεξεργασίας, προκειµένου να έχει κανείς ασφάλεια και αυτόµατο garbage collection 
(η διαδικασία Destructor µιας κλάσης καλείται αυτόµατα καθαρίζοντας τη µνήµη από 
αχρησιµοποίητες περιοχές). Ο λόγος είναι απλός και κατανοητός στο σύγχρονο 
προγραµµατισµό: σε ένα περιβάλλον που διαθέτει αυτόµατη συµπλήρωση βοηθώντας 
τον προγραµµατιστή να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του, γιατί να µην 
προσφέρονται και άλλες αυτόµατες λειτουργίες όπως το garbage collection και 
αρχικοποίηση των µεταβλητών. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πετύχει η C#.  
 
Η Microsoft ελπίζει ότι η C# θα αποτελέσει την καλύτερη λύση για την ανάπτυξη 
νέων εφαρµογών, υπηρεσιών και προγραµµάτων µέσα από το περιβάλλον του Visual 
Studio .NET. 
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4. Παρουσίαση εφαρµογής. 
 
4.1 Εισαγωγικά. 
 
Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε έχει την ονοµασία Web Services Wizard και κύριος 
στόχος της είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου µε την µορφή οδηγού (Wizard), που θα 
αυτοµατοποιεί την κατασκευή ενός Web Service server και client, για την επίτευξη 
επικοινωνίας µε κάποιο Legacy System. O χρήστης θα ακολουθεί τα βήµατα που του 
υποδεικνύει ο οδηγός χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις προγραµµατιστικές 
διαδικασίες και τις τεχνικές ανάπτυξης του Web Service server και client.  
 
Το παραγόµενο αποτέλεσµα έπειτα από την επιτυχή χρήση του οδηγού, θα έχει δύο 
στόχους. Πρώτον, να δηµιουργήσει για τον χρήστη τα κατάλληλα Web Services που 
θα µπορεί ο ίδιος να τα καλέσει προγραµµατιστικά, προκειµένου  να ενσωµατώσει τα 
δεδοµένα που περιέχουν σε µία νέα εφαρµογή ενός  ευρύτερου πληροφοριακού 
συστήµατος. ∆εύτερον, να δηµιουργήσει για τον χρήστη έναν client που θα 
επικοινωνεί ο ίδιος µε τα Web Services που δηµιουργήθηκαν. Η χρήση αυτού το 
client θα δίνει την δυνατότητα της απευθείας σύνδεσης και επικοινωνίας µε το 
Legacy System χωρίς να χρειάζεται προγραµµατισµός και ανάπτυξη κώδικα από την 
πλευρά του χρήστη. 
 
Ως Legacy System ορίζουµε οποιαδήποτε εφαρµογή χρησιµοποιεί µία βάση 
δεδοµένων και περιέχει στοιχεία και πληροφορίες που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε 
για προβολή και επεξεργασία από ένα άλλο πληροφοριακό σύστηµα. Η πλατφόρµα 
λειτουργίας, η γλώσσα κατασκευής και η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιεί το 
σύστηµα µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, τεχνολογίας και κατασκευαστή.  
 
4.2 Legacy εφαρµογή παρουσίασης. 
 
Για τις ανάγκες  ανάλυσης του προγράµµατος και  εξήγησης  των παραδειγµάτων που 
θα ακολουθήσουν, είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση κάποιας Legacy εφαρµογής. Η 
εφαρµογή αυτή µπορεί να είναι οποιαδήποτε, αποφασίσθηκε όµως να 
χρησιµοποιηθούν οι εφαρµογές Northwind της Microsoft και η εφαρµογή Επένδυση 
της  Unisoft.  
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
οποιαδήποτε εφαρµογή επιθυµούµε. Αρκεί να έχουµε εγκατεστηµένους στο 
µηχάνηµα που τρέχουµε τον Web Services Wizard τους απαραίτητους ODBC (Open 
Data Base Connection) drivers για να συνδεθούµε µε την βάση δεδοµένων της 
εφαρµογής που µας ενδιαφέρει. 
 
Η εφαρµογή Northwind  εγκαθίσταται αυτόµατα µε κάθε πλήρη εγκατάσταση του 
πακέτου Microsoft Office, σαν συνοδευτική εφαρµογή παρουσίασης των 
δυνατοτήτων της βάσης δεδοµένων Microsoft Access. Παρόµοιες εφαρµογές έχουν 
αναπτυχθεί από σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση κάποιον 
µεµονωµένων επιχειρηµατικών διαδικασιών, και επίσης αρκετά  Web Site 
επιχειρήσεων και οργανισµών που λειτουργούν µε τεχνολογία ASP (Active Server 
Pages)  χρησιµοποιούν Microsoft Access για την διαχείριση των δεδοµένων τους.  
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H εφαρµογή Επένδυση της Unisoft είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα εµπορικής 
διαχείρισης (τήρηση Πελατών, Προµηθευτών, Πωλήσεων, Εµπορευµάτων αποθήκης 
κτλ.). Λειτουργεί σε περιβάλλον MS-DOS και η λογική του είναι παρόµοια µε πολλά 
άλλα λογιστικά και εµπορικά πακέτα όπως και το πολύ γνωστό Κεφάλαιο που 
χρησιµοποιείται από τα λογιστήρια των περισσοτέρων επιχειρήσεων. 
 
Με την χρήση της αναπτυχθείσας εφαρµογής, (Web Services Wizard) θα δούµε πώς 
µπορούµε να δώσουµε µεγαλύτερη αξία σε πληροφοριακά συστήµατα τέτοιου είδους 
ενοποιώντας τα σε ένα ευρύτερο πληροφοριακό σύστηµα και επιτυγχάνοντας  µία 
µοναδική και ενιαία ροή πληροφοριών.   
 
4.3 Υποθετικό σενάριο χρήσης της εφαρµογής 
Web Services Wizard. 
 
Για την κατανόηση των δυνατοτήτων που δίνει η εφαρµογή Web Services Wizard ας 
υποθέσουµε το εξής σενάριο.  
 
Έχουµε µία υποθετική εµπορική επιχείρηση µε έδρα την Θεσσαλονίκη που 
ασχολείται µε την εισαγωγή και πώληση κάποιων προϊόντων. Τα κεντρικά γραφεία 
της επιχείρησης βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη όπου εκεί υπάρχει και η αποθήκη της 
επιχειρήσεως µε τα εισαγόµενα προϊόντα. Η επιχείρηση διατηρεί επίσης 
υποκαταστήµατα στην Αθήνα και Αλεξανδρούπολη µε κύριο  στόχο την 
γνωστοποίηση και πώληση των εµπορευµάτων που εισάγει.  
 
Η επιχείρηση διαθέτει έναν κεντρικό application server που έχει όλες τις εφαρµογές 
που χρησιµοποιούνται και ο χρήστης µπορεί να τις καλέσει µέσα από το τοπικό 
δίκτυο Ethernet. ∆ιαθέτει µόνιµη σύνδεση στο Internet και έχει εγκατεστηµένο έναν 
Internet  και Mail Server. 
 
Η επιχείρηση αυτή µεταξύ των άλλων προγραµµάτων και πληροφοριακών 
συστηµάτων, χρησιµοποιεί την εφαρµογή Επένδυση της Unisoft για την τήρηση των 
προϊόντων αποθήκης, την τήρηση των προµηθευτών, και την επίβλεψη των 
πωλήσεων ανά πωλητή. Επίσης το τµήµα έρευνας αγοράς και marketing  
χρησιµοποιεί την εφαρµογή Northwind προκειµένου να καταχωρεί προµηθευτές και 
προϊόντα για τα οποία πιθανόν να υπάρξει µελλοντική εισαγωγή ανάλογα µε τις 
επιθυµίες και ανάγκες των πελατών. Τέλος η επιχείρηση διαθέτει ένα εταιρικό Web 
Site που παρέχει κάποιες πληροφορίες για την επιχείρηση και για µερικά από τα 
προϊόντα που µπορεί να διαθέσει στους πελάτες της.  
 
4.3.1 Το πρόβληµα. 
 
Ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης  προβληµατίζεται γιατί ακούει συνεχώς 
παράπονα από τους πωλητές που βρίσκονται στα υποκαταστήµατα, σχετικά µε την 
αδυναµία τους να γνωρίζουν την πλήρη λίστα των προϊόντων που έχει η επιχείρηση 
στην αποθήκη της καθώς και των προϊόντων που  είναι σε θέση να διαθέσει έπειτα 
από ειδική παραγγελία των πελατών.  Επίσης οι πωλητές θέλουν να έχουν όλες τις 
πληροφορίες για τους ενεργούς και νέους  πελάτες της επιχείρησης, προκειµένου να 
κανονίζουν ραντεβού επίδειξης των προϊόντων. Οι πωλητές υποστηρίζουν ότι η 



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

21

µέθοδος που χρησιµοποιείται, δηλαδή η  καθηµερινή αποστολή ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας από το τµήµα αποθήκης και από το τµήµα marketing µε τις 
πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν δεν είναι ικανοποιητική. Τα στοιχεία που 
παίρνουν είναι ‘παγωµένα’, αντικατοπτρίζουν δηλαδή µία δεδοµένη χρονική στιγµή, 
ενώ η πραγµατικότητα είναι ότι µεταβάλλονται δεκάδες φορές κατά την διάρκεια της 
ηµέρας. ∆εν είναι λίγες οι φορές που έχουν υποσχεθεί σε πελάτες προϊόντα τα όποια 
όµως δεν υπάρχουν στην αποθήκη γιατί δεσµεύθηκαν από κάποιον άλλον πωλητή 
πριν από λίγο. 
  
Επίσης υπάρχουν παράπονα από τους πελάτες σχετικά µε το Web Site της 
επιχείρησης και συγκεκριµένα µε τις σελίδες παρουσίασης των διαθέσιµων 
προϊόντων. Λένε ότι τα προϊόντα που παρουσιάζονται είναι συνεχώς τα ίδια µε 
αποτέλεσµα ο µόνος τρόπος να µάθουν για τα νεότερα είναι µέσο των πωλητών που 
πολλές φορές όµως δεν είναι εύκολο να κανονίσουν κάποιο άµεσο ραντεβού. 
 

 
 
Ο γενικός διευθυντής, γνωρίζει εδώ και καιρό αυτά τα προβλήµατα διστάζει όµως να 
προβεί σε µεγάλες αλλαγές πληροφοριακών συστηµάτων ή και στην υιοθέτηση ενός 
συστήµατος ΕRP  όπως έχουν κάνει οι ανταγωνιστές του. Το κόστος αλλαγής και 
µεταβολής της υπάρχουσας δοµής είναι µεγάλο για να το αντέξει η επιχείρηση, και 
πιστεύει ότι θα επικρατήσει χάος στη επιχείρηση του µέχρι την εκµάθηση των νέων 
αυτών συστηµάτων. 
 
4.3.2 Η λύση µε την χρήση των XML Web Services. 
 
Παρόµοια προβλήµατα τέτοιου είδους αντιµετωπίζουν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις. 
Με βάση αυτό το υποθετικό σενάριο θα δείξουµε πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
τεχνολογία των Web Services και συγκεκριµένα το εργαλείο Web Services Wizard, 
προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα διατηρώντας την υπάρχουσα υποδοµή και τα ίδια 
πληροφοριακά συστήµατα. 
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Η χρήση της εφαρµογής Web Services Wizard δίνει δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης 
κατασκευής υπηρεσιών Web (Web Services). Τα Web Services θα τοποθετηθούν 
στον Internet Server της επιχείρησης και θα στέλνουν XML µηνύµατα µε real-time 
δεδοµένα από τις εφαρµογές Επένδυση και Northwind. Θα αναπτυχθούν  Web 
Services για χρήση από τους πελάτες και για χρήση από τους πωλητές. Τα Web 
Services µε τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους πελάτες θα είναι προσβάσιµα 
µέσα από το Web Site της επιχείρησης, ενώ για την πρόσβαση στα Web Services µε 
τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους πωλητές θα χρησιµοποιείται η εφαρµογή Web 
Service Client που παράγεται αυτόµατα έπειτα από την χρήση του εργαλείου Web 
Services Wizard 
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5. Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης και 
ανάλυση του κώδικα υλοποίησης του Web 
Services Wizard. 
 
Η ικανοποίηση κάθε λειτουργικής απαίτησης από µία εφαρµογή λογισµικού 
υλοποιείται ως µια αλληλουχία ενεργειών που εκτελούνται από το λογισµικό, 
αλληλεπιδρώντας είτε µε κάποιον χρήστη (φυσικό πρόσωπο), είτε µε άλλα 
συστήµατα (λ.χ. άλλες εφαρµογές λογισµικού, εξωτερικές συσκευές, εξωτερικές 
πηγές δεδοµένων). Μια τέτοια αλληλεπίδραση παράγει ένα αποτέλεσµα επιθυµητό 
για το χρήστη της εφαρµογής λογισµικού, δηλαδή ικανοποιεί µια λειτουργική 
απαίτησή του και ονοµάζεται Περίπτωση Χρήσης. 
 
Μια Περίπτωση Χρήσης (Use Case) είναι µια αλληλουχία ενεργειών που εκτελεί το 
λογισµικό αλληλεπιδρώντας µε το χρήστη ή µε εξωτερικά συστήµατα, προκειµένου 
να ικανοποιήσει µία λειτουργική απαίτηση. 
 
Ένας Χρήστης είναι µια κατηγορία χρηστών ή µια εξωτερική οντότητα µε την οποία 
αλληλεπιδρά το λογισµικό κατά την εκτέλεση των ενεργειών µιας Περίπτωσης 
Χρήσης. 
 
Στην εφαρµογή µας (Web Services Wizard) η έννοια Χρήστης αναφέρεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί την εφαρµογή για να δηµιουργήσει Web Services. 
Αυτά τα Web Services θα επικοινωνούν µε τον Client που δηµιουργείται αυτόµατα, ή 
θα χρησιµοποιούνται και θα επικοινωνούν µε  άλλες εφαρµογές προκειµένου να 
δηµιουργηθούν ευρύτερες λογισµικές εφαρµογές για την εξυπηρέτηση διαφόρων 
απαιτήσεων.  
 

 
Σχεδιάγραµµα  µε τις περιπτώσεις χρήσης της εφαρµογής. 
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Η εγκατάσταση της εφαρµογής γίνεται τρέχοντας το αρχείο Setup.Exe. 
Ακολουθώντας τα βήµατα της εγκατάστασης, η εφαρµογή θα εγκατασταθεί στο 
µηχάνηµα µας. Για να ξεκινήσουµε την εφαρµογή µπορούµε να  επιλέγουµε Start → 
Programs → Web Services Wizard,ή αλλιώς την συντόµευση που έχει δηµιουργηθεί 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 
 
Η εφαρµογή ξεκινάει και εµφανίζει την πρώτη φόρµα του οδηγού. Η φόρµα αυτή 
είναι εισαγωγική και περιέχει πληροφορίες για τα βήµατα εγκατάστασης. Η χρήση 
του οδηγού ολοκληρώνεται σε πέντε βήµατα. Τα δύο πρώτα βήµατα αποσκοπούν 
στην επιλογή και  σύνδεση µε την βάση δεδοµένων. Στο τρίτο βήµα ο χρήστης 
επιλέγει πεδία και πίνακες από την βάση δεδοµένων, στο τέταρτο δηµιουργείται το 
Web Service αρχείο και τέλος στο πέµπτο δηµιουργείται ο Web Service Client. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

25

5.1 Βήµα Πρώτο - Επιλογή τρόπου  σύνδεσης. 
 
5.1.1 Προδιαγραφή περίπτωσης χρήσης:  Επιλογή 
τρόπου σύνδεσης µε την Β.∆. 
 

1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης 
 

Επιλογή τρόπου σύνδεσης µε την επιθυµητή Βάση ∆εδοµένων. 
 

2. Σύντοµη Περιγραφή 
 
Ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο σύνδεσης µε την Βάση ∆εδοµένων        
χρησιµοποιώντας µία φόρµα διαλόγου που του  παρουσιάζει η εφαρµογή. 
 

3. Ροή γεγονότων 
 

3.1 Βασική Ροή 
 

1    Η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα διαλόγου που περιέχει δύο radio     
      Buttons που αντιστοιχούν στους δύο διαθέσιµους τρόπους σύνδεσης  
      µε  την βάση δεδοµένων (OleDb και ODBC) και ένα κουµπί µε τίτλο     
      ‘Next’ για µετάβαση στην επόµενη φόρµα. 
 
2   Ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο σύνδεσης που επιθυµεί. 

 
3 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Next’ για να µεταβεί στην 

επόµενη φόρµα. 
 
3.2 Εναλλακτικές Ροές 

 
3.2.1 Εναλλακτική ροή 1 

 
2.α  Ο χρήστης επιλέγει από το παράθυρο ελέγχου της φόρµας   

διαλόγου, το κουµπί κλεισίµατος ‘Χ’. 
 

  3.α Η εφαρµογή τερµατίζεται. 
 

3.2.2 Εναλλακτική ροή 2 
 
2.β     Ο χρήστης δεν επιλέγει τρόπο σύνδεσης και πατάει το κουµπί   
        µετάβασης στην επόµενη φόρµα. 
 
3.β     Το σύστηµα εµφανίζει ένα µήνυµα προειδοποίησης που τον   
          ενηµερώνει ότι πρέπει να επιλέξει τρόπο σύνδεσης. 

 
4.β Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο  2 της Βασικής   
     Ροής. 

 
4. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
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∆εν υπάρχουν για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
 

5. Κατάσταση εισόδου 
 

            ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις εισόδου για αυτήν την περίπτωση χρήσης 
 

6. Κατάσταση εξόδου 
 
H εφαρµογή  έχει αποθηκεύσει τον τρόπο σύνδεσης µε την Βάση ∆εδοµένων 
και κατευθύνει τον χρήστη στις αντίστοιχες φόρµες ανάλογα µε τον τρόπο 
σύνδεσης µε την Β.∆. 

 
 
5.1.2 Ανάλυση και παρουσίαση κώδικα υλοποίησης. 
 
Επιλέγοντας το πλήκτρο Νext στην φόρµα εισαγωγής εµφανίζεται η επόµενη φόρµα 
διαλόγου της εφαρµογής Web Services Wizard. Η φόρµα αυτή µας πληροφορεί ότι 
πρέπει να διαλέξουµε τον τρόπο σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων της εφαρµογής 
που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. Για τις ανάγκες της εργασίας αναπτύχθηκαν δύο 
τρόποι σύνδεσης. Σύνδεση µε  OLE DB και σύνδεση µε ODBC driver.  
 

 
 
Η σύνδεση χρησιµοποιώντας ODBC driver, µπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις 
περιπτώσεις  µιας και όλοι οι κατασκευαστές βάσεων δεδοµένων έχουν κατασκευάσει 
ODBC driver για χρήση µε την βάση δεδοµένων τους. Υπάρχουν όµως κάποια 
µειονεκτήµατα στην χρήση ODBC driver που στην δεδοµένη εφαρµογή δυσκολεύουν 
την χρήση του οδηγού Web Services Wizard. Το µειονέκτηµα χρησιµοποιώντας 
ODBC driver είναι ότι δεν µπορούµε να πάρουµε τα ονόµατα των πινάκων και των 
πεδίων της βάσης δεδοµένων που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. Έτσι ο χρήστης 
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πρέπει να θυµάται ο ίδιος τα ονόµατα των πινάκων και πεδίων που τον ενδιαφέρουν, 
προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του Web Service.  
 
Αντίθετα χρησιµοποιώντας σύνδεση OLE DΒ το πρόβληµα αυτό εξαλείφεται. Το 
µειονέκτηµα όµως της σύνδεσης OLE DB είναι ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από όλες τις βάσεις δεδοµένων αλλά µόνο από όσες υποστηρίζουν αυτόν τον τρόπο 
σύνδεσης. Η Microsoft Access ή dBase και άλλες, υποστηρίζουν τέτοιο τρόπο 
σύνδεσης. Ο χρήστης εάν γνωρίζει ότι η βάση δεδοµένων που θέλει να 
χρησιµοποιήσει υποστηρίζει σύνδεση OLE DB είναι προτιµότερο να επιλέξει αυτόν 
τον τρόπο σύνδεσης από την σύνδεση µε ODBC driver. 
 
Εµείς κατά την παρουσίαση του συγκεκριµένου παραδείγµατος χρήσης της 
εφαρµογής Web Services Wizard επιλέγουµε την σύνδεση OLE DB, για τον λόγο ότι 
θα χρησιµοποιήσουµε την εφαρµογή Northwind που είναι γραµµένη σε Access και 
εποµένως υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο σύνδεσης. 
 
Από προγραµµατιστικής άποψης το τµήµα αυτό της εφαρµογής δεν παρουσιάζει 
κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αυτόν τον λόγο δεν γίνεται καµία αναφορά στον 
κώδικα που χρησιµοποιήθηκε για τη κατασκευή του.   
 
5.2 Βήµα δεύτερο (OLE DB) – Επιλογή Βάσης 
∆εδοµένων. 
 
5.2.1 Προδιαγραφή περίπτωσης χρήσης:  Επιλογή Β.∆ 
µε σύνδεση OleDb. 
 

1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης 
 

Επιλογή της επιθυµητής Βάσης ∆εδοµένων χρησιµοποιώντας σύνδεση 
OleDb. 

 
2. Σύντοµη Περιγραφή 
 

Ο χρήστης επιλέγει την Βάση ∆εδοµένων που τον ενδιαφέρει, 
χρησιµοποιώντας µία φόρµα διαλόγου που του  παρουσιάζει η εφαρµογή. 

 
3. Ροή γεγονότων 

 
3.1 Βασική Ροή 
 
1 Η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα διαλόγου που περιέχει ένα 

πλαίσιο κειµένου textbox, ένα κουµπί πλοήγησης φακέλων και 
αρχείων µε τίτλο Browse, ένα κουµπί ελέγχου της σύνδεσης µε την 
βάση δεδοµένων µε τίτλο Έλεγχος Σύνδεσης και δύο κουµπιά 
µετάβασης στην προηγούµενη και επόµενη φόρµα µε τίτλους Back και 
Next. 

 
2 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο Browse. 
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3 Η εφαρµογή εµφανίζει ένα παράθυρο πλοήγησης και επιλογής στους 

φακέλους του συστήµατος. 
 

4 Ο χρήστης επιλέγει την επιθυµητή βάση δεδοµένων χρησιµοποιώντας 
το παράθυρο πλοήγησης φακέλων και αρχείων. 

 
5 Η εφαρµογή εµφανίζει την πλήρη διαδροµή και το όνοµα του αρχείου 

της Βάσης ∆εδοµένων στο πλαίσιο κειµένου. 
 

6  Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο Έλεγχος Σύνδεσης 
 

7 Η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα ενηµέρωσης σχετικά µε την επιτυχία 
σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων. 

 
8 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Next’ για να µεταβεί στην 

επόµενη φόρµα. 
 

 
3.2 Εναλλακτικές Ροές 

 
3.2.1 Εναλλακτική ροή 1 
 

2.α Ο χρήστης δεν επιλέγει Βάση ∆εδοµένων και πατάει το κουµπί  
µετάβασης στην επόµενη φόρµα µε τίτλο ‘Νext’. 

 
3.α  Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι πρέπει να επιλέξει Βάση ∆εδοµένων. 
 

4.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  
Ροής. 

 
3.2.2 Εναλλακτική ροή 2 

 
6.α  Ο χρήστης δεν επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Έλεγχος Σύνδεσης’ 

και επιλέγει το κουµπί µετάβασης στην επόµενη φόρµα µε 
τίτλο ‘Νext’. 

 
7.α  Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι πρέπει να επιλέξει το κουµπί µε τίτλο ‘Έλεγχος 
Σύνδεσης’ για να γίνει επιβεβαίωση της δυνατότητας  
σύνδεσης  µε την Β.∆. 

 
8.α Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 6 της Βασικής  

Ροής. 
       

3.2.3 Εναλλακτική ροή 3 
 

7.α Η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα ότι η σύνδεση µε την 
επιλεγµένη Β.∆ δεν είναι εφικτή. 
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8.α Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  

Ροής. 
 

4. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
 
∆εν υπάρχουν για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
 

5. Κατάσταση εισόδου 
 

            O χρήστης πρέπει να έχει δικαίωµα χρήσης της Β.∆ που επέλεξε. 
 

6. Κατάσταση εξόδου 
 

Έχει η επιλεγεί η επιθυµητή Β.∆ και έχει γίνει έλεγχος ότι η σύνδεση µε την Β.∆ είναι 
εφικτή. 
 
 
5.2.2 Ανάλυση και παρουσίαση κώδικα υλοποίησης. 
 
Στο δεύτερο βήµα παρουσιάζεται µία φόρµα που παραθέτει στον χρήστη ένα πλαίσιο 
κειµένου για να εισάγει την διαδροµή του αρχείου της Βάσης ∆εδοµένων που θέλει 
να χρησιµοποιήσει. Εµείς χρησιµοποιώντας το κουµπί µε τίτλο Browse, µέσα από το 
παράθυρο πλοήγησης και επιλογή αρχείων που εµφανίζεται επιλέγουµε την βάση 
δεδοµένων Northwind.mdb.  
 
Για να είναι ο χρήστης βέβαιος ότι η σύνδεση µε την βάση δεδοµένων που επέλεξε 
είναι εφικτή, µπορεί να χρησιµοποιήσει το κουµπί µε τίτλο έλεγχος σύνδεσης. Ο 
κώδικας που υπάρχει πίσω από αυτό το κουµπί δηµιουργεί µία νέα σύνδεση µε την 
βάση δεδοµένων, την ανοίγει και έπείτα την κλείνει. Αν η σύνδεση είναι εφικτή η 
εφαρµογή µας εµφανίζει µήνυµα επιτυχίας, σε αντίθετη περίπτωση µας εµφανίζει 
µήνυµα αποτυχίας.  
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Παρακάτω παραθέτεται ο κώδικάς που δηµιουργεί την νέα σύνδεση και κάνει τον  
έλεγχο.  
 
public  void butTestOleDbCon_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
 
///ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑ ΒΆΣΗ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ/////  
  

try 
 { 
 this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
 
 OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
     

string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source="+dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 

     
cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 

     
 cnOleDb.Open(); 
  

MessageBox.Show("Σύνδεση Εφικτή"); 
  

cnOleDb.Close(); 
  

validDb=true; 
 
 this.Cursor=Cursors.Default;  
 }  
  

catch (Exception ex) 
 { 
 MessageBox.Show("Αποτυχία Σύνδεσης"); 
 } 
    
 finally 
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 {   
 this.Cursor=Cursors.Default; 
 }  
} 
 
5.3 Βήµα Τρίτο (OLE DB) – Επιλογή ∆εδοµένων. 
 
5.3.1  Προδιαγραφή περίπτωσης χρήσης:  Επιλογή 
δεδοµένων από την Β.∆ µε την χρήση σύνδεσης  
OleDb. 
 

1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης 
 

Επιλογή δεδοµένων από την Β.∆ µε την χρήση σύνδεσης OleDb. 
 

2. Σύντοµη Περιγραφή 
 

Ο χρήστης επιλέγει από την Βάση ∆εδοµένων του πίνακες, τις στήλες και τα 
κριτήρια αναζήτησης που επιθυµεί να εµπεριέχει  το Web Service 
χρησιµοποιώντας µία φόρµα διαλόγου που παρουσιάζει η εφαρµογή. Η 
εργασία επαναλαµβάνεται µέχρι ο χρήστης να επιλέξει το κουµπί µε τίτλο 
‘Next’ για να µεταβεί στην επόµενη φόρµα .  
 

3. Ροή γεγονότων 
 

3.1 Βασική Ροή 
 

 
1 Η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα διαλόγου που περιέχει: Ένα 

κουµπί µε τίτλο ‘Εµφάνιση δεδοµένων’. Ένα list box που 
εµφανίζει  τους πίνακες της Β.∆. ∆ύο check boxes που περιέχουν 
τις στήλες των πινάκων της Β.∆. Ένα κουµπί µε τίτλο ‘Εφαρµογή 
κριτηρίων’. Ένα δεύτερο list box στο οποίο εµφανίζονται τα SQL 
ερωτήµατα που επιλέγει ο χρήστης. Ένα κουµπί µε τίτλο 
‘Ακύρωση κριτηρίων’,  και δύο κουµπιά µετάβασης στην 
προηγούµενη και επόµενη φόρµα µε τίτλους Back και Next. 

 
2 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Εµφάνιση ∆εδοµένων’ 

 
3 Η εφαρµογή εµφανίζει στο list box του πίνακες της Β.∆ και στα 

δύο check Boxes τις στήλες του πρώτου πίνακα στο list box. 
 

4 O χρήστης επιλέγει από το list box µε τίτλο ‘Πίνακες’ τον πίνακα 
που τον ενδιαφέρει. 

 
5 Ο χρήστης επιλέγει από το check box µε τίτλο ‘Στήλες’ τις στήλες 

που τον ενδιαφέρουν. 
 



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

32

6 Ο χρήστης επιλέγει από το check box µε τίτλο ‘SQL’ το κριτήριο 
αναζήτησης που τον ενδιαφέρει. 

 
7 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί εφαρµογή κριτηρίων. 

 
8 Η εφαρµογή δηµιουργεί και εµφανίζει το SQL ερώτηµα που θα 

χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία του Web Service µε βάση τα 
κριτήρια που έθεσε ο χρήστης. 

 
9 Ο έλεγχος επανέρχεται στο βήµα 3. 

 
 

3.2 Εναλλακτικές Ροές 
 

3.2.1 Εναλλακτική ροή 1 
 

2.α Ο χρήστης  πατάει το κουµπί µετάβασης στην επόµενη φόρµα 
µε τίτλο ‘Νext’. 

 
3.α  Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι πρέπει να επιλέξει δεδοµένα από την Β.∆. 
 

4.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  
Ροής. 

 
3.2.2 Εναλλακτική ροή 2 

 
5.α Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί εφαρµογή κριτηρίων. 
 
6.α Η εφαρµογή δηµιουργεί και εµφανίζει το SQL ερώτηµα που θα  

χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία του Web Service  
επιλέγοντας όλες τις στήλες του επιλεγµένου πίνακα και  
χωρίς να προσθέσει κριτήριο αναζήτησης SQL. 
 

 7.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 3της Βασικής  
Ροής. 

   
3.2.3 Εναλλακτική ροή 3 
 
     6.α  Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί εφαρµογή κριτηρίων. 
 

  7.α  Η εφαρµογή δηµιουργεί και εµφανίζει το SQL ερώτηµα που θα  
χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία του Web Service  
χωρίς να προσθέσει κριτήριο αναζήτησης SQL. 

  
  8.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 3της Βασικής  

Ροής. 
 
3.2.4 Εναλλακτική ροή 4 
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      8.α  Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Ακύρωση Κριτηρίων’. 
 
      9.α  Η εφαρµογή διαγράφει όλα τα SQL ερωτήµατα που  

 έχει επιλέξει ο χρήστης και αδειάζει το list box που τα   
 περιέχει.   
 

  10.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 3της  
  Βασικής Ροής. 
 

4 Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
 
∆εν υπάρχουν για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
 

5 Κατάσταση εισόδου 
 

            Πρέπει να έχει γίνει η επιλογή και ο έλεγχος σύνδεσης της βάσης δεδοµένων    
            που θα χρησιµοποιηθεί.  

 
6 Κατάσταση εξόδου 

 
Έχουν επιλέγει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα (SQL queries) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία του Web Service. 

 
5.3.2 Ανάλυση και παρουσίαση κώδικα υλοποίησης. 
 
Το τρίτο βήµα του οδηγού Web Services Wizard αποσκοπεί στην δηµιουργία των 
SQL ερωτηµάτων που  θα χρησιµοποιηθούν για την  δηµιουργία του Web Service. Ο 
χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει την σύνταξη SQL εντολών. Τα ερωτήµατα SQL 
δοµούνται αυτόµατα έπειτα από την επιλογή των πινάκων, των στηλών και των 
κριτηρίων αναζήτησης που εισάγει ο χρηστής στα αντίστοιχα πεδία, στα list και 
check boxes που του παραθέτει η εφαρµογή. Έχει αναπτυχθεί ένας Query Builder που 
µε την χρήση των παραµέτρων που εισάγει ο χρήστης δηµιουργεί αυτόµατα τα 
αντίστοιχα SQL ερωτήµατα.  
 
Τα SQL ερωτήµατα που δηµιουργεί ο Query Builder είναι ερωτήµατα επιλογής 
δεδοµένων από έναν πίνακα. Είναι αυτονόητο ότι για της ανάγκες της παρούσας 
πτυχιακής εργασίας που ασχολείται µε την χρήση των Web Service τεχνολογιών, η 
κατασκευή ενός σύνθετου  Query Builder µε δυνατότητες επιλογής από πολλαπλούς 
πίνακες δεν είναι στους άµεσους στόχους.  Σε περίπτωση όµως που  επιλογή 
δεδοµένων από πολλαπλούς πίνακες είναι απαραίτητη τότε ο χρήστης µπορεί να 
κάνει ένα από τα παρακάτω.  
Να µεταβάλει µόνος του το SQL ερώτηµα που βρίσκεται µέσα στο αρχείο του Web 
Service. Η λύση αυτή βέβαια προϋποθέτει την γνώση της SQL.     
Να  κατασκευάσει  έναν νέο πίνακα ή VIEW που θα περιέχει τις στήλες από τους  
διάφορους πίνακες. Έπειτα θα µπορεί να καλέσει µέσα από τον Query Builder της 
εφαρµογής τον νέο πίνακα ή View και να δηµιουργήσει το Web Service. 
 
Η φόρµα διαλόγου επιλογής δεδοµένων έχει την µορφή που φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα. 
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Ο χρήστης επιλέγοντας το κουµπί ‘Εµφάνιση δεδοµένων’ εµφανίζονται στο list box 
µε τίτλο ‘Πίνακες’, οι πίνακες που υπάρχουν στην βάση δεδοµένων. Καθώς ο 
χρήστης µετακινείται από τον έναν πίνακα στον άλλο, µεταβάλλονται αυτόµατα τα 
περιεχόµενα των δύο checked list box, µε τίτλους ‘Στήλες’ και ‘Επιλογή κριτηρίων 
SQL’, τα οποία εµφανίζουν τα τις αντίστοιχες στήλες του κάθε πίνακα. 
  
Παρακάτω εµφανίζεται  κώδικας που εκτελείται πατώντας το κουµπί µε τίτλο 
‘Εµφάνιση δεδοµένων’, καθώς και ο κώδικας που εκτελείται κατά την αλλαγή 
επιλογής πίνακα. 
  
Ο κώδικας πίσω από το κουµπί  ‘Εµφάνιση δεδοµένων’: 
 
 private void showTables_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
///METATREPO SE WAIT CURSOR 
this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
    
///SYNDEOMAI ME THN BASH KAI ANOIGO SYNDESH 
OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source="+dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
cnOleDb.Open(); 
    
///FTIAXNO ENA DATATABLE POY PERIEXEI TA ONOMATA TON PINAKON 
DataTable schemaTable = 
cnOleDb.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables,new object[] 
{null, null, null, "TABLE"}); 
    
//SINDEO TO LISTBOX1 ME TO DATATABLE 
listBox1.DataSource=schemaTable; 
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//PAROYSIAZO TA DEDOMENA TOY DATABLE (DILADI TA ONOMATA PINAKON) STO 
LISTBOX1 
listBox1.DisplayMember="TABLE_NAME"; 
    
//KLEINO THN SINDESI ME THN BASI 
cnOleDb.Close(); 
    
//METATREPO SE KANONIKO CURSOR 
this.Cursor=Cursors.Default; 
} 
 
O κώδικας κατά την µεταβολή του επιλεγµένου πίνακα: 
 
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 
System.EventArgs e) 
{ 
//KATHARIZO TA CHECEDLISTBOXES GIA NA PAROYN TA NEA DEDOMENA 
checkedListBox1.Items.Clear(); 
checkedListBox2.Items.Clear(); 
    
///SYNDEOMAI ME THN BASH KAI ANOIGO SYNDESH 
OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source="+dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
cnOleDb.Open(); 
 
//DIMIOYRGO ENA DATAREADER POY THA PAIRNEI TA ONOMATA TON ROWS  
OleDbDataReader dr; 
 
OleDbCommand cmd=new OleDbCommand(); 
cmd.CommandText="Select * from "+listBox1.Text.ToString(); 
cmd.Connection=cnOleDb; 
dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
    
//DIMIOYRGO ENA DATATABLE KAI TO SINDEO ME TO DATAREADER 
DataTable tblSchema = dr.GetSchemaTable(); 
    
//PAIRNO TA STOIXEIA APO TO DATATABLE KAI TA EMFANIZO STA CHECKED 
LIST BOXES 
foreach (DataRow drs in tblSchema.Rows) 
 { 
  string text=drs["ColumnName"].ToString(); 
  checkedListBox2.Items.Add(text); 
  checkedListBox1.Items.Add(text); 
 } 
    
//KLEINO TH SINDESI 
cnOleDb.Close(); 
} 
 
Επιλογή δεδοµένων από την εφαρµογή Northwind. 
 
Με βάση το υποθετικό σενάριο που παρουσιάσαµε παραπάνω, επιλέγουµε δεδοµένα 
από τρεις πίνακες (Customers, Products,Suppliers).  
 
Πιο συγκεκριµένα: 
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• Για τα δεδοµένα πελατών. θεωρούµε ότι χρειαζόµαστε όλα τα στοιχεία του 

πίνακα Customers και επίσης θέλουµε να έχουµε δυνατότητα αναζήτησης µε 
βάση το όνοµα του πελάτη. 

• Για τα δεδοµένα των προϊόντων. Θεωρούµε ότι χρειαζόµαστε τις 
πληροφορίες για την ονοµασία, την τιµή και για τις µονάδες που έχουν 
παραγγελθεί. Επίσης θέλουµε να έχουµε δυνατότητα αναζήτησης µε βάση το 
όνοµα του προϊόντος. 

• Για τα δεδοµένα των προµηθευτών. Θεωρούµε ότι χρειαζόµαστε όλα τα 
δεδοµένα χωρίς κριτήριο αναζήτησης. 

 
Για να επιλέξουµε τα παραπάνω στοιχεία µε την χρήση του Query Builder πρέπει να 
κάνουµε τις εξής εργασίες. 
 

• Για τα δεδοµένα πελατών. Επιλέγουµε από το list box µε ονοµασία Πίνακες 
τον πίνακα µε τίτλο Customers. Από το checked list box µε τίτλο Στήλες δεν 
επιλέγουµε τίποτα. Από το checked list box µε τίτλο Επιλογή Κριτηρίων SQL  
επιλέγουµε το πεδίο µε τίτλο CompanyName. Τέλος πατάµε το κουµπί µε 
τίτλο Εφαρµογή Κριτηρίων.  

• Για τα δεδοµένα των προϊόντων. Επιλέγουµε από το list box µε ονοµασία 
Πίνακες τον πίνακα µε τίτλο Products. Από το checked list box µε τίτλο 
Στήλες επιλέγουµε τα πεδία  µε τίτλο ProductName, UnitPrice και 
UnitsInStock. Από το checked list box µε τίτλο Επιλογή Κριτηρίων SQL  
επιλέγουµε το πεδίο µε τίτλο ProductName. Τέλος πατάµε το κουµπί µε τίτλο 
Εφαρµογή Κριτηρίων.  

• Για τα δεδοµένα προµηθευτών. Επιλέγουµε από το list box µε ονοµασία 
Πίνακες τον πίνακα µε τίτλο Suppliers. Από το checked list box µε τίτλο 
Στήλες δεν επιλέγουµε τίποτα. Από το checked list box µε τίτλο Επιλογή 
Κριτηρίων SQL επίσης δεν επιλέγουµε τίποτα. Τέλος πατάµε το κουµπί µε 
τίτλο Εφαρµογή Κριτηρίων.  

 
Παρατηρούµε ότι καθώς πατάµε το κουµπί εφαρµογής κριτηρίων, στο list box 
ακριβώς από κάτω εµφανίζεται το SQL ερώτηµα δοµηµένο όπως ακριβώς θα 
χρησιµοποιηθεί από το Web Service. Έπειτα από την επιλογή των δεδοµένων και από 
τρεις πίνακες, το list box µε τα SQL ερωτήµατα θα πρέπει να είναι όπως το 
παρακάτω. 
 

 
 
Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας του Query Builder ο οποίος ενεργοποιείτε µε το 
πάτηµα του κουµπιού Εφαρµογής κριτηρίων. 
 
private void newQuery_Click(object sender, System.EventArgs e) 
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{ 
    
////////////////////////ONOMA TIS METHODOY-PINAKA ////////////////// 
 
string WebMethodName=listBox1.Text.ToString(); 
 
  
//////////////////////////////ROWS/////////////////////////////////
  
////brisko ta rows poy  dialekse o xristis kai ftiaxno ena string 
///tme to ena dipla sto allo me koma (,) anamesa 
     
string SelectedRows = ""; 
     
for(int x = 0; x <= checkedListBox1.CheckedItems.Count - 1 ; x++) 
  { 

SelectedRows = SelectedRows + 
checkedListBox1.CheckedItems[x].ToString()+","; 

  } 
     
//sbino to teleytaio koma (,) apo to string me ta rows 
char[] MyChar = {','}; 
string TrimedSelectedRows=SelectedRows.TrimEnd(MyChar); 
 
    
////////////////////SQL CRITERIA///////////////////////////////////// 
    
////brisko ta kritiria pou ebale sto sql/////// 
 
string SqlCriteria = ""; 
     
for(int x = 0; x <= checkedListBox2.CheckedItems.Count - 1 ; x++) 
  { 
   SqlCriteria = SqlCriteria + " "+   
   checkedListBox2.CheckedItems[x].ToString()+" like 
'%\"+@"+checkedListBox2.CheckedItems[x].ToString()+"+\"%'"+" AND"; 
  } 
     
//// sbino to telytaio AND 
char[] MyChar2 = {'A','N','D'}; 
string TrimedSqlCriteria=SqlCriteria.TrimEnd(MyChar2); 
 
  
/////////////////////TO SQL QUERY SE TELIKH MORFI/////////////////// 
 
string QueryString=""; 
    
if (checkedListBox1.CheckedItems.Count==0 && 
checkedListBox2.CheckedItems.Count==0) 
  { 
  QueryString="SELECT * FROM "+WebMethodName; 
  } 
     
else if(checkedListBox1.CheckedItems.Count>0 && 
checkedListBox2.CheckedItems.Count==0 ) 
  { 
  QueryString="SELECT "+TrimedSelectedRows+" FROM 
"+WebMethodName; 
  } 
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else if(checkedListBox1.CheckedItems.Count==0 && 
checkedListBox2.CheckedItems.Count >0) 
  { 
  QueryString="SELECT * FROM "+WebMethodName+" 
WHERE"+TrimedSqlCriteria;  
  } 
     
else 
  { 
  QueryString="SELECT "+TrimedSelectedRows+" FROM 
"+WebMethodName+" WHERE"+TrimedSqlCriteria;  
  } 
 
    
////////////PARAMETROI POY MPAINOYN OTAN KALO THN METHODO/////////// 
    
string MethodVariables=""; 
for(int x = 0; x <= checkedListBox2.CheckedItems.Count - 1 ; x++) 
  { 
  MethodVariables = MethodVariables+"string 
"+checkedListBox2.CheckedItems[x].ToString()+",";  
  } 
char[] MyChar3 = {','}; 
string WebMethodVariables=MethodVariables.TrimEnd(MyChar3); 
 
    
////BAZO TA DEDOMENA POY EPELEKSE O XRISTSIS STO PINAKA 
 myArray.Add(WebMethodName); 
 myArray.Add(WebMethodVariables); 
 myArray.Add(QueryString); 
  
 //to kataxoro giati to xreiazomai sthn dimiourgia toy client. 
 string LabelButtonName; 
  

if (checkedListBox2.CheckedItems.Count==0) 
 { 
  LabelButtonName=" "; 
  myArray.Add(LabelButtonName); 
 }  
  
 if( checkedListBox2.CheckedItems.Count>0) 
 { 
  for(int x = 0; x <= checkedListBox2.CheckedItems.Count - 
1 ; x++) 
  {      

LabelButtonName=checkedListBox2.CheckedItems[x].ToS
tring(); 

      myArray.Add(LabelButtonName); 
  } 
 } 
 
///KATHARIZO TA CHECKBOX GIA THN NEA EPILOGH//////////////////////// 
checkedListBox1.Items.Clear(); 
checkedListBox2.Items.Clear(); 
  
///EMFANIZO TO EROTIMA STO LISTBOX 
listBox2.Items.Add(QueryString.ToString()); 

}    
} 
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Αν ρίξουµε µία µατιά στον παραπάνω κώδικα, θα δούµε ότι στόχος του δεν είναι η 
µόνο η δηµιουργία τους SQL ερωτήµατος. Αντίθετα παρατηρούµε ότι δηµιουργούµε 
τέσσερις αλφαριθµητικές µεταβλητές (strings)  που αξίζει να τις αναλύσουµε. Αυτές 
οι µεταβλητές είναι απαραίτητες και χρειάζονται για την δηµιουργία του Web 
Service. 
 

1) µεταβλητή WebMethodName. Περιέχει την ονοµασία του επιλεγµένου 
πίνακα, και επίσης αυτό θα είναι το όνοµα της µεθόδου που θα περιέχει το 
Web Service αρχείο για να καλέσει τα δεδοµένα του συγκεκριµένου πίνακα. Η 
µεταβλητή αυτή έχει πάντα τιµή. 

 
2) µεταβλητή WebMethodVariables. Περιέχει ένα αλφαριθµητικό που µπαίνει 

στις παραµέτρους της µεθόδου που αναφέραµε παραπάνω. Οι παράµετροι τις 
µεθόδου είναι απαραίτητες εφόσον ο χρήστης επέλεξε κάποιο κριτήριο SQL 
κατά την δηµιουργία του ερωτήµατος. Σε περίπτωση µη επιλογής κριτηρίου 
SQL η µεταβλητή αυτή είναι κενή. 

 
3) µεταβλητή QueryString. Περιέχει το δοµηµένο SQL ερώτηµα όπως ακριβώς 

θα χρησιµοποιηθεί από την αντίστοιχη µέθοδο, για την επιλογή των 
δεδοµένων Η µεταβλητή αυτή έχει πάντα τιµή. 

 
4) µεταβλητή LabelButtonName. Περιέχει την ονοµασία του κριτηρίου SQL 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά την δηµιουργία του Web Service Client. 
Σε περίπτωση µη επιλογής κριτηρίου SQL η µεταβλητή αυτή είναι κενή. 

 
Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει το κουµπί Εφαρµογή κριτηρίων, δηµιουργούνται 
αυτές οι τέσσερις µεταβλητές και έπειτα αποθηκεύονται σε έναν πίνακα. Η 
δηµιουργία του πίνακα γίνεται  µε την χρήση του παρακάτω κώδικα. 
 
//∆ΙΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΤΗΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/////////////////// 
ArrayList myArray= new ArrayList(); 
 
Ο πίνακας myArray είναι δυναµικός πίνακας τύπου ArrayList(), δηλαδή δεν 
χρειάζεται να γνωρίζουµε εκ των προτέρων ποιο θα είναι το µέγεθός του. Η χρήση 
ενός πίνακα τέτοιου τύπου είναι ιδανική για την περίπτωση µας, γιατί δεν ξέρουµε 
πόσους πίνακες από την βάση δεδοµένων θα επιλέξει ο χρήστης ώστε να 
αρχικοποιήσουµε έναν πίνακα µε συγκεκριµένες διαστάσεις.  
 
Στο παράδειγµα µας εµείς επιλέξαµε δεδοµένα από τρεις πίνακες, εποµένως µέσα 
στον πίνακα myArray θα υπάρχουν 3Χ4=12 µεταβλητές. Οι µεταβλητές αυτές 
καταχωρούνται πάντα µε την ίδια σειρά και εποµένως µε την δηµιουργία ενός 
βρόγχου µπορούµε να πάρουµε όποιες µεταβλητές θέλουµε. 
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Ο πίνακας  myArray στην µορφή που έχει κατά το τέλος του παραδείγµατος. 
 

Θέση 1 (όνοµα 
µεθόδου W.S) 

Customers 

Θέση 2 (παράµετροι 
µεθόδου) 

string CompanyName 

Θέση 3 (ερώτηµα SQL) SELECT * FROM Customers 
WHERE CompanyName like 
'%"+@CompanyName+"%' 
 

Θέση 4 (µεταβλητή για 
χρήση στον W.S Client) 

CompanyName 

Μεταβλητές που 
χρειάζονται για την 
W.S µέθοδο που θα 
καλεί τα δεδοµένα 

Πελατών 

Θέση 5 (όνοµα 
µεθόδου W.S) 

Products 

Θέση 6 (παράµετροι 
µεθόδου) 

string ProductName 

Θέση 7 (ερώτηµα SQL) SELECT 
ProductName,UnitPrice,UnitsOnOrder 
FROM Products WHERE 
ProductName like 
'%"+@ProductName+"%' 

Θέση 8 (µεταβλητή για 
χρήση στον W.S Client) 

ProductName 

Μεταβλητές που 
χρειάζονται για την 
W.S µέθοδο που θα 
καλεί τα δεδοµένα 

Προϊόντων. 

Θέση 9 (όνοµα 
µεθόδου W.S) 

Suppliers 

Θέση 10 (παράµετροι 
µεθόδου) 

Κενή µεταβλητή 

Θέση 11 (ερώτηµα 
SQL) 

SELECT * FROM Suppliers 

Θέση 12 (µεταβλητή 
για χρήση στον W.S 

Client) 

Κενή µεταβλητή 

Μεταβλητές που 
χρειάζονται για την 
W.S µέθοδο που θα 
καλεί τα δεδοµένα 
Προµηθευτών 

 
Τον παραπάνω πίνακα τον περνάµε στην επόµενη φόρµα του οδηγού για να 
δηµιουργήσουµε το Web Service αρχείο. 
 
5.4 Βήµα Τέταρτο – ∆ηµιουργία αρχείου Web 
Service 
 
5.4.1 Προδιαγραφή περίπτωσης χρήσης:  ∆ηµιουργία 
αρχείου Web Service. 
 

1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης 
 

∆ηµιουργία αρχείου Web Service. 
 

2. Σύντοµη Περιγραφή 
 

∆ηµιουργία  του αρχείου Web Service µε βάση τις παραµέτρους που έχει θέση 
ο χρήστης, χρησιµοποιώντας µία φόρµα διαλόγου που παρουσιάζει η 
εφαρµογή. 
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3. Ροή γεγονότων 

 
3.1 Βασική Ροή 

 
1. Η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα διαλόγου που περιέχει: Τρία πλαίσια 

κειµένου, ένα κουµπί µε τίτλο ‘∆ηµιουργία Αρχείου’, ένα list box που θα 
εµφανίσει τον κώδικα (source code) του Web Service, και δύο κουµπιά 
µετάβασης στην προηγούµενη και επόµενη φόρµα µε τίτλους Back και 
Next. 

 
2. Ο χρήστης εισάγει στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Ονοµασία Web 

Service’ το όνοµα µε το οποίο θα δηµιουργηθεί το αρχείο. 
 

3. Ο χρήστης εισάγει στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Περιγραφή Web 
Service’ την περιγραφή του αρχείου. 

 
4. O χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Browse’ 

 
5. Η εφαρµογή εµφανίζει ένα παράθυρο πλοήγησης και επιλογής στους 

φακέλους του συστήµατος. 
 

6. Ο χρήστης επιλέγει το directory που θα αποθηκευθεί το αρχείο 
χρησιµοποιώντας το παράθυρο πλοήγησης. 

 
7. Η εφαρµογή εµφανίζει στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Φάκελος 

Αποθήκευσης’ την διαδροµή και το directory που επέλεξε ο χρήστης. 
 

8. Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘∆ηµιουργία Αρχείου’. 
 

9. Η εφαρµογή  δηµιουργεί το αρχείο και εµφανίζει στο list  box το source 
code του αρχείου. 

 
10. Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Next’ για να µεταβεί στην 

επόµενη φόρµα. 
 

3.2 Εναλλακτικές Ροές 
 

3.2.1 Εναλλακτική ροή 1 
 

2.α Ο χρήστης  πατάει το κουµπί µετάβασης στην επόµενη φόρµα 
µε τίτλο ‘Νext’. 

 
3.α  Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι το Web Service αρχείο δεν έχει κατασκευαστεί. 
 

4.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  
Ροής. 

 
3.2.2 Εναλλακτική ροή 2 
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2.β Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘∆ηµιουργία Αρχείου’. 
 
3.β Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι δεν έχουν ορισθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την κατασκευή του αρχείου Web Service. 

 
 4.β  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  

Ροής. 
   

4. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
 
Στο σύστηµα πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένος ο I.I.S. (Internet Information 
Services) της Microsoft, και το αρχείο Web Service να αποθηκευθεί σε έναν 
φάκελο µέσα στο directory wwwroot του I.I.S.. 
 

5. Κατάσταση εισόδου 
 

5.1 Έχει επιλεγεί τρόπος σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων 
 
5.2 Έχει επιλεγεί βάση δεδοµένων. 

 
5.3 Έχουν επιλεγεί δεδοµένα (πίνακες, στήλες) από την Β.∆. 
 

6. Κατάσταση εξόδου 
 
Έχει δηµιουργηθεί  το αρχείο Web Service. (αρχείο µε κατάληξη .asmx και µε  
όνοµα το όνοµα που έχει ορίσει ο χρήστης). 

 
5.4.2 Ανάλυση και παρουσίαση κώδικα υλοποίησης. 
 
Το τέταρτο βήµα του οδηγού αποσκοπεί στην δηµιουργία και εγγραφή του αρχείου 
Web Service. Ο χρήστης εισάγει κάποια απαραίτητα στοιχεία στην φόρµα διαλόγου 
που του παρουσιάζεται, και έπειτα µαζί µε τα δεδοµένα που έχουµε καταχωρίσει στον 
πίνακα myArray δηµιουργούµε το Web Service. Η φόρµα όταν παρουσιάζεται στον 
χρήστη έχει την εξής µορφή. 
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Στο πρώτο πλαίσιο κειµένου ο χρήστης εισάγει την ονοµασία του αρχείου Web 
Service. H ονοµασία αυτή µαζί µε την κατάληξη .asmx θα αποτελεί το αρχείο που θα 
περιέχει τον κώδικα του Web service. 
 
Στο πλαίσιο µε τίτλο ‘Περιγραφή Web Service’ ο χρήστης εισάγει µία περιγραφή για 
το Web service που θα δηµιουργηθεί. 
 
Στο πλαίσιο µε τίτλο ‘Web Service Namespace’ ο χρήστης εισάγει το Namespace του 
Web Service.Θα εξηγήσουµε αργότερα τι είναι το Web Service Namespace και σε τι 
χρησιµεύει. 
 
Τέλος στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Φάκελος αποθήκευσης’ ο χρήστης επιλέγει τον 
φάκελο που θα δηµιουργηθεί το αρχείο. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι το Web Service 
αρχείο πρέπει να αποθηκευθεί µέσα στον φάκελο wwwroot του I.I.S (Internet 
Information Services) της Microsoft ώστε να µπορούν να το καλέσουν όσοι 
επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν της υπηρεσίες που παρέχει. 
 
Εµείς συνεχίζοντας το παράδειγµα µας, εισάγουµε ως ονοµασία Web Service την 
ονοµασία ‘northwind’, στο πλαίσιο περιγραφής Web Service εισάγουµε ‘get 
customers, products, suppliers from northwind’, στο Web Service Namespace 
εισάγουµε ‘http://mycompany.com/webservices/’ και τέλος για φάκελο αποθήκευσης 
την διαδροµή ‘C:\Inetpub\wwwroot\webservices\northwind’ 
 
Έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο µε τίτλο ‘∆ηµιουργία Αρχείου’. Παρατηρούµε ότι ο 
κώδικας του αρχείου εµφανίζεται στο List Box, και αν κοιτάξουµε στον φάκελο που 
επιλέξαµε βλέπουµε ότι έχει δηµιουργηθεί το αρχείο ‘northwind.asmx’. 
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5.4.2.1 Ανάλυση κώδικα Web Service αρχείου 
 
Αν ανοίξουµε το αρχείο µε κάποιον editor θα δούµε ότι περιέχει τον παρακάτω 
κώδικα. 
 
<%@ WebService Language="c#" Class="northwind"%> 
using System; 
using System.Web.Services; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Data.Odbc; 
 
[WebService(Namespace="http://mycompany/webservices/",Name 
="northwind",Description="get customers, products, suppliers from northwind")] 
public class northwind : System.Web.Services.WebService 
{ 
 
[WebMethod(Description="Get Data From Customers Table")] 
public DataSet getCustomers(string CompanyName) 
{ 
OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
Data Source=C:\data_bases\Northwind.mdb"; 
cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Customers 
WHERE CompanyName like '%"+@CompanyName+"%' ",cnOleDb); 
DataSet ds = new DataSet("Customers"); 
da.Fill(ds,"Customers"); 
return ds; 
} 
 
[WebMethod(Description="Get Data From Products Table")] 
public DataSet getProducts(string ProductName) 
{ 
OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
Data Source=C:\data_bases\Northwind.mdb"; 
cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT 
ProductName,UnitPrice,UnitsInStock FROM Products WHERE ProductName like 
'%"+@ProductName+"%' ",cnOleDb); 
DataSet ds = new DataSet("Products"); 
da.Fill(ds,"Products"); 
return ds; 
} 
 
[WebMethod(Description="Get Data From Suppliers Table")] 
public DataSet getSuppliers() 
{ 
OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
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string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
Data Source=C:\data_bases\Northwind.mdb"; 
cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM 
Suppliers",cnOleDb); 
DataSet ds = new DataSet("Suppliers"); 
da.Fill(ds,"Suppliers"); 
return ds; 
} 
 
} 
 
Όπως βλέπουµε και από τον κώδικα του αρχείου northwind.asmx, για να 
δηµιουργήσουµε ένα Web Service µε την χρήση του .net framework και την γλώσσα 
C# πρέπει πρώτα από όλα να χρησιµοποιήσουµε τo System.Web.Services namespace. 
Έπειτα προσθέτουµε στην κλάση µας την ιδιότητα (attribute) WebService για να 
δηλώσουµε ότι πρόκειται για Web Service. 
  
Στο παράδειγµα µας αυτό γίνεται µε τον κώδικα: 
 [WebService(Namespace="http://mycompany/webservices/",Name 
="northwind",Description="get customers, products, suppliers from northwind")] 
public class northwind : System.Web.Services.WebService 
{ 
 
Παράλληλα µε την Web service ιδιότητα, δηλώνουµε και κάποιες πληροφορίες 
σχετικά µε το Web Service όπως το ‘Namespace’, την ονοµασία ‘Name’ και την 
περιγραφή ‘Description’. Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία 
του WSDL αρχείου, δηλαδή του αρχείου περιγραφής του Web Service. Τα στοιχεία 
αυτά συµπληρώνονται µε τα στοιχεία που έβαλε ο χρήστης στα αντίστοιχα πλαίσια 
κειµένου της φόρµας διαλόγου του τέταρτου βήµατος. 
 
To Web service Namespace χρειάζεται προκειµένου οι εφαρµογές - πελάτες να 
µπορούν να ξεχωρίσουν το συγκεκριµένο Web Service από κάποιο άλλο µε το ίδιο 
όνοµα, µέσα στο δίκτυο. Για αυτόν το λόγο η συνηθέστερη πρακτική είναι να 
χρησιµοποιούµε το domain της εταιρείας µας ή κάποιο άλλο domain name το οποίο 
µπορούµε να χρησιµοποιούµε µόνο εµείς. 
 
Τέλος ο κώδικας του αρχείου Web Service northwind.asmx συµπληρώνεται µε την 
δηµιουργία τριών µεθόδων, τις getCustomers, getProducts και getSuppliers. 
Παρατηρούµε ότι οι τρεις αυτές µέθοδοι αναφέρονται στους τρεις πίνακες που 
επέλεξε ο χρήστης στο τρίτο βήµα (επιλογής δεδοµένων) του οδηγού. Είναι 
ορισµένες ως public και έχουν την ιδιότητα [WebMethod]. Αυτά τα δύο 
χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα προκειµένου µία µέθοδος να οριστεί ως Web 
Service και να είναι προσβάσιµη από εφαρµογές - πελάτες. 
 
Και οι τρεις µέθοδοι επιστρέφουν ένα dataset µε τα δεδοµένα που ενδιαφέρουν τον 
χρήστη. Για την δηµιουργία τους χρησιµοποιούνται οι µεταβλητές του πίνακα που 
δηµιουργήθηκε στο προηγούµενο βήµα της εφαρµογής. Στο παράδειγµα µας ο 
πίνακας έχει καταχωρηµένες δώδεκα µεταβλητές, τέσσερις για κάθε µέθοδο. Έτσι µε 
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την χρήση ενός βρόγχου ανά τέσσερις θέσεις παίρνουµε τις µεταβλητές που µας 
χρειάζονται.   
Στην πρώτη θέση κάθε τετράδας βρίσκεται η µεταβλητή που χρησιµοποιείται για το 
όνοµα τις µεθόδου, στην δεύτερη η µεταβλητή µε τις παραµέτρους τις µεθόδου 
(εφόσον έχει επιλέξει ο χρήστης κάποιο κριτήριο αναζήτησης), και στην τρίτη θέση 
το SQL ερώτηµα. Η µεταβλητή στην τέταρτη θέση χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή του Web Service Client και δεν µας απασχολεί προς το παρόν. 
  
Στην µέθοδο που παρουσιάζεται παρακάτω, την πρώτη από τις τρεις, βλέπουµε µε 
έντονους χαρακτήρες τα σηµεία που χρησιµοποιούνται οι µεταβλητές που µόλις 
αναφέραµε. 
 
[WebMethod(Description="Get Data From Customers Table")] 
public DataSet getCustomers(string CompanyName) 
{ 
OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
Data Source=C:\data_bases\Northwind.mdb"; 
cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Customers 
WHERE CompanyName like '%"+@CompanyName+"%' ",cnOleDb); 
DataSet ds = new DataSet("Customers"); 
da.Fill(ds,"Customers"); 
return ds; 
} 
 
5.4.2.2  Ανάλυση κώδικα υλοποίησης Web Service αρχείου.   
 
Ο κώδικας που δηµιουργεί το Web Service ενεργοποιείται κατά το πάτηµα του 
κουµπιού µε τίτλο ∆ηµιουργία Αρχείου και είναι ο παρακάτω. 
 
private void CreateCode_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
 
Πρώτα γίνεται έλεγχος  για το αν ο χρήστης έχει συµπληρώσει όλα τα πεδία της 
φόρµας δηµιουργίας του Web Service αρχείου.  
 
///ελενχο ανα ο xristis ebale ola ta dedomena 
    
if (WebServiceName.Text=="") 
 { 
 MessageBox.Show("∆εν βάλατε όνοµα για το Web Service"); 
 } 
if (WebServiceDescription.Text=="") 
 { 
 MessageBox.Show("∆εν βάλατε περιγραφή για το Web Service"); 
 } 
if (WebServiceNamespace.Text=="") 
 { 
 MessageBox.Show("∆εν βάλατε namespace για το Web Service"); 
 } 
 if (webServiceDir.Text=="") 
 { 
 MessageBox.Show("∆εν βάλατε διαδροµή αποθήκευσης"); 
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 } 
 
///an ta ebale ola grafo to web service 
if (webServiceDir.Text!="" && WebServiceName.Text!="" && 
WebServiceDescription.Text!="" && WebServiceNamespace.Text!="") 
{ 
listBox1.Items.Clear(); 
 
Αρχικοποιούνται οι µεταβλητές που θα πάρουν τι τιµές από τα πλαίσια κειµένου της 
φόρµας καθώς και από τον πίνακα µε τις τιµές για τα επιλεγµένα δεδοµένα. 
    
//////////METABLITES POY XREIAZOMAI GIA NA KANO TO WEB SERVICE 
 
//sql query 
string selectedQuery=""; 
//onoma tis method 
string selectedMethod=""; 
//web method variables 
string selectedWebMethodVariables=""; 
//data base location 
string selectedDb=DataBaseLocation.Text.Trim().ToString(); 
//directory path 
string selectedDir=webServiceDir.Text.Trim().ToString(); 
   
    
//dimioyrgo antikeimeno stream writer kai ftiaxno to path kai thn 
//onomasia tou arxeioy web service 
 
StreamWriter sw= new 
StreamWriter(@""+selectedDir+"\\"+WebServiceName.Text.Trim().ToString
()+".asmx"); 
 
∆ηµιουργείται ένα νέος πίνακας τύπου Array List που θα γεµίσει µε τις γραµµές που 
θα αποτελούν τον κώδικα του αρχείου. Επιλέχθηκε αυτός ο τύπος πίνακα, που δεν 
χρειάζεται προσδιορισµό των διαστάσεων του, γιατί δεν γνωρίζουµε πόσες ακριβώς 
µεθόδους θα δηµιουργήσουµε και εποµένως πόσες θέσεις χρειαζόµαστε στον πίνακα 
 
ArrayList lineArray = new ArrayList( ); 
    
lineArray.Add("<%@ WebService Language=\"c#\" 
Class=\""+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+"\"%>"); 
 
lineArray.Add("using System;"); 
lineArray.Add("using System.Web.Services;"); 
lineArray.Add("using System.Data;"); 
lineArray.Add("using System.Data.OleDb;"); 
lineArray.Add("using System.Data.Odbc;"); 
lineArray.Add(""); 
 
lineArray.Add("[WebService(Namespace=\""+WebServiceNamespace.Text.Tri
m().ToString()+"\",Name 
=\""+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+"\",Description=\""+WebSer
viceDescription.Text.Trim().ToString()+"\")]");  
     
lineArray.Add("public class "+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+" 
: System.Web.Services.WebService"); 
     
lineArray.Add("{"); 
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Εδώ γίνεται ο βρόγχος στα στοιχεία του πίνακα ανά τέσσερις θέσεις. Κάθε µεταβλητή 
παίρνει την αντίστοιχη της τιµή από τη συγκεκριµένη θέση του πίνακα και έπειτα 
δηµιουργείται η µέθοδος. Ο βρόγχος σταµατάει όταν τα στοιχεία του πίνακα 
τελειώσουν. 
    
for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
 { 
 selectedMethod=myArray[i].ToString(); 

selectedWebMethodVariables=myArray[i+1].ToString(); 
 selectedQuery=myArray[i+2].ToString(); 
     
 
lineArray.Add("[WebMethod(Description=\"Get Data From 
"+selectedMethod+" Table\")]"); 
      
lineArray.Add("public DataSet 
get"+selectedMethod+"("+selectedWebMethodVariables+")"); 
      
lineArray.Add("{"); 
lineArray.Add("OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection();"); 
lineArray.Add("string 
strOleDb=@\"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"); 
 
lineArray.Add("Data Source="+selectedDb+"\";"); 
lineArray.Add("cnOleDb.ConnectionString=strOleDb;"); 
lineArray.Add("OleDbDataAdapter da = new 
OleDbDataAdapter(\""+selectedQuery+"\",cnOleDb);"); 
 
lineArray.Add("DataSet ds = new DataSet(\""+selectedMethod+"\");"); 
lineArray.Add("da.Fill(ds,\""+selectedMethod+"\");"); 
lineArray.Add("return ds;"); 
lineArray.Add("}"); 
} 
lineArray.Add("}"); 
 
/////////////emfanizo ton kodika sto listbox//////////////////////// 
 for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
  { 
  listBox1.Items.Add(lineArray[i]);  
  } 
    
Τέλος  κάθε γραµµή του πίνακα µε τον κώδικα του αρχείου γράφεται στον δίσκο. 
 
///////////grafo to arxeio/////////////////////////////////////////// 
 for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
  { 
  sw.WriteLine(lineArray[i].ToString());  
  } 
 
  sw.Close(); 
    
MessageBox.Show("Το web service αρχείο κατασκευάστηκε επιτύχως"); 
codeCreated=true; 
 } 
} 
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5.4.3 Έλεγχος του αρχείου Web Service. 
 
Ένα από τα πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (.net 
framework), είναι η δυνατότητα ελέγχου των Web Service εφαρµογών που 
κατασκευάσθηκαν. Αν ανοίξουµε τον Internet Explorer και ζητήσουµε την διεύθυνση 
του αρχείου Web Service τότε θα δούµε µία σελίδα µε την παρακάτω µορφή. 
 

 
Η πρόσβαση σε αυτήν την σελίδα είναι εφικτή µόνο από το τοπικό µηχάνηµα 
ανάπτυξης. Εδώ εµφανίζονται  όλες οι µέθοδοι που αποτελούν το Web Service και τις 
οποίες µπορεί να καλέσει µία εφαρµογή πελάτης. Aν επιλέξουµε την µέθοδο 
getProducts τότε εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα. 
 

 



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

50

 
Η µέθοδος getProducts χρειάζεται την παράµετρο ProductName (όπως είχαµε ζητήσει 
στο τρίτο στάδιο (επιλογής δεδοµένων) του οδηγού. Εµείς µε βάση το παράδειγµα 
µας θεωρούµε ότι θέλουµε να µας επιστραφούν τα στοιχεία των προϊόντων τα οποία 
περιέχουν µέσα στο πεδίο ProductName τους χαρακτήρες ‘Cr’.  Εισάγουµε την τιµή 
‘Cr’ µέσα στο πλαίσιο παραµέτρων και πατάµε το κουµπί µε ονοµασία ‘Invoke’.  
Ουσιαστικά δηλαδή, στέλνουµε ένα SOAP µήνυµα αίτησης µέσω HTTP στον Web 
Service server. Ο server λαµβάνει το SOAP µήνυµα και έπειτα θα µας στείλε ένα 
SOAP µήνυµα που θα περιέχει τα δεδοµένα που µας ενδιαφέρουν. 
  

Το SOAP µήνυµα αίτησης µέσω HTTP στον Web Service server. 
POST /webservices/northwind/northwind.asmx HTTP/1.1 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 
SOAPAction: "http://mycompany/webservices/getProducts" 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <getProducts xmlns="http://mycompany/webservices/"> 
      <ProductName>Cr</ProductName> 
    </getProducts> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
 
To SOAP µήνυµα που θα σταλεί από τον server του Web Service στις εφαρµογές - 
πελάτες θα έχει την παρακάτω µορφή. 
 
 Το SOAP µήνυµα απόκρισης µέσω HTTP από τον Web Service server. 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <getProductsResponse xmlns="http://mycompany/webservices/"> 
      <getProductsResult> 
        <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</getProductsResult> 
    </getProductsResponse> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
 
Αναλυτικότερα θα µας επιστραφεί το παρακάτω XML αρχείο που θα περιέχει και τα 
δεδοµένα της αναζήτησης µας. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <DataSet xmlns="http://mycompany/webservices/"> 
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- <xs:schema id="Products" xmlns="" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"> 

- <xs:element name="Products" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="el-
GR"> 

- <xs:complexType> 
- <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 

- <xs:element name="Products"> 
- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 
  <xs:element name="ProductName" 

type="xs:string" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="UnitPrice" 

type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="UnitsInStock" 

type="xs:short" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
  </xs:element> 

  </xs:choice> 
  </xs:complexType> 

  </xs:element> 
  </xs:schema> 
- <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" 

xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1"> 
- <Products xmlns=""> 

- <Products diffgr:id="Products1" msdata:rowOrder="0"> 
  <ProductName>Northwoods Cranberry Sauce</ProductName>  
  <UnitPrice>40</UnitPrice>  
  <UnitsInStock>6</UnitsInStock>  

  </Products> 
- <Products diffgr:id="Products2" msdata:rowOrder="1"> 

  <ProductName>NuNuCa Nuß-Nougat-Creme</ProductName>  
  <UnitPrice>14</UnitPrice>  
  <UnitsInStock>76</UnitsInStock>  

  </Products> 
- <Products diffgr:id="Products3" msdata:rowOrder="2"> 

  <ProductName>Boston Crab Meat</ProductName>  
  <UnitPrice>18.4</UnitPrice>  
  <UnitsInStock>123</UnitsInStock>  

  </Products> 
- <Products diffgr:id="Products4" msdata:rowOrder="3"> 

  <ProductName>Tarte au sucre</ProductName>  
  <UnitPrice>49.3</UnitPrice>  
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>  

  </Products> 
  </Products> 

  </diffgr:diffgram> 
  </DataSet> 
 
Αν κοιτάξουµε το παραπάνω XML αρχείο, θα δούµε ότι µας έχουν επιστραφεί 
πληροφορίες για τέσσερα προϊόντα τα οποία πληρούν το κριτήριο αναζήτησης που 
θέσαµε. Όπως βλέπουµε η ανάγνωση του αρχείου XML είναι πολύ εύκολη και 
µπορούµε µε µία µατιά να ξεχωρίσουµε τα προϊόντα και τις τιµές τους. Η εφαρµογή 
πελάτης µπορεί έπειτα να κάνει parsing το µήνυµα χρησιµοποιώντας κάποιον SAX ή   
DOM parser να πάρει τα δεδοµένα και να τα χρησιµοποιήσει όπως θέλει. 
 
 



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

52

5.4.4 Web Service Proxy. 
 
Το ευχάριστο γεγονός για τους προγραµµατιστές των XML Web Services είναι ότι η 
παραπάνω διαδικασία µπορεί να αυτοµατοποιηθεί πλήρως. Η δηµιουργία των SOAP 
µηνυµάτων και η έπειτα επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται αυτόµατα µε την χρήση 
κάποιου SOAP proxy. O SOAP proxy είναι µία ενδιάµεση κλάση που 
χρησιµοποιείται από την εφαρµογή-πελάτη του Web Service όπως όλες οι κλάσεις. 
Για σχεδόν όλες τις γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού έχουν αναπτυχθεί tool kits 
από διάφορους κατασκευαστές που δηµιουργούν Web Services Soap proxies. 
 
Στην περίπτωση ανάπτυξης Web Services εφαρµογών µε την χρήση του .net 
Framework, o SOAP proxy είναι µία τυπική .net Framework κλάση που περιέχει όλες 
τις µεθόδους που υπάρχουν σε ένα Web Service και καθρεφτίζουν την 
λειτουργικότητα του. Κάθε µέθοδος του proxy καλείται µε τον ίδιο τρόπο και παίρνει 
τις ίδιες ακριβώς παραµέτρους µε την αντίστοιχη της µέθοδο στο Web Service. H 
εφαρµογή - πελάτης όταν θέλει να καλέσει µία µέθοδο ενός Web Service πχ. την 
getCustomers στο παράδειγµα µας, απλά καλεί την µέθοδο getCustomers που 
βρίσκεται στον proxy. O proxy έπειτα αναλαµβάνει την σύνθεση των SOAP 
µηνυµάτων επικοινωνίας, επικοινωνεί, κάνει το parsing των XML µηνυµάτων µε τα 
αποτελέσµατα που έστειλε ο Web Service Server, και τέλος επιστρέφει τα δεδοµένα 
στην εφαρµογή πελάτη. Έτσι η χρησιµοποίηση µίας µεθόδου ενός Web Service που 
µπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στο Internet γίνεται µε τον ίδιο απλό τρόπο όπως 
καλούµε µία µέθοδο κάποιας κλάσης που βρίσκεται τοπικά στο µηχάνηµα µας.  
 
5.4.5 ∆ηµιουργία του Web Service Proxy µε την χρήση 
του WSDL έγγραφου. 
 
Χρησιµοποιώντας το Visual Studio .net, η δηµιουργία του Web Service proxy είναι 
απλή διαδικασία και µπορεί να γίνει µε  δύο τρόπους. Μέσα από το περιβάλλον 
ανάπτυξης εφαρµογών χρησιµοποιώντας την καρτέλα Add Web Reference ή 
χρησιµοποιώντας το εργαλείο WSDL.exe από την γραµµή εντολών.  
 
Η εφαρµογή Web Services Wizard χρησιµοποιεί το εργαλείο WSDL.EXE. O proxy 
για το Web Service που κατασκεύασε ο χρήστης (northwind.asmx στο παράδειγµά 
µας) µε την χρήση του οδηγού, δηµιουργείται στο πέµπτο και τελευταίο βήµα της 
εφαρµογής όπου γίνεται και η δηµιουργία του Web Service Client. Ο proxy 
δηµιουργείται στο τελευταίο βήµα µαζί µε το compilation του Client, για τον µόνο 
λόγο ότι έτσι ο χρήστης θα πρέπει να βγει στην γραµµή εντολών µόνο µία φορά. 
Επειδή όµως η λογική κατασκευής Web Services εφαρµογών ακολουθεί την σειρά 
κατασκευής πρώτα του Web Service proxy και έπειτα του Client, παρουσιάζουµε σε 
αυτό το σηµείο πως δηµιουργείται οWeb Service proxy µε την χρήση του εργαλείου 
WSDL.EXE.  
 
Το εργαλείο WSDL.EXE όπως δείχνει και το όνοµα του έχει σχέση µε την Web 
Service Description Language (WSDL). Το εργαλείοWSDL.exe µπορεί να 
δηµιουργήσει έναν proxy για κάποιο Web Service, γνωρίζοντας µόνο την τοποθεσία 
του αρχείου WSDL του Web Service δηλαδή το αρχείο περιγραφής του. Μέσα στο 
αρχείο WSDL καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για το ίδιο το service.Πιο 
συγκεκριµένα εκεί καταγράφεται το πού βρίσκεται ο server (σε πια διεύθυνση), ποιες 
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λειτουργίες υποστηρίζει καθώς και πως δέχεται και πως επιστρέφει τα δεδοµένα για 
κάθε λειτουργία.  
 
5.4.6 Το WSDL έγγραφο. 
 
Το WSDL αρχείο του Web Service δηµιουργείται αυτόµατα όταν χρησιµοποιούµε 
ένα σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης εφαρµογών όπως το Visual Studio .net. H σύνταξη 
του WSDL εγγράφού είναι πολύπλοκη διαδικασία και η µη αυτοµατοποιηµένη 
κατασκευή του από κάποιο εργαλείο µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε λάθη. Το WSDL 
του Web Service που κατασκευάσαµε στο παράδειγµα βρίσκεται στην διεύθυνση που 
τοποθετήσαµε το αρχείο Northwind.asmx. To WSDL αρχείο δηµιουργείται ‘on the 
fly’ µε το που ζητήσουµε την διεύθυνση του Web Service, προσθέτοντας στο τέλος 
τους χαρακτήρες ‘?WSDL’.  
 
Έτσι συνεχίζοντας το παράδειγµα µας, αν γράψουµε στον Internet Explorer την 
διεύθυνση ‘http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx?WSDL’ θα 
εµφανιστεί το WSDL που θα περιγράφει το Web Service µας. 
 
Το αρχείο WSDL όπως εµφανίζεται στο παράθυρο του Internet Explorer. 
 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:s0="http://mycompany/webservices/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
targetNamespace="http://mycompany/webservices/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

- <types> 
- <s:schema elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://mycompany/webservices/"> 
  <s:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" />  
- <s:element name="getCustomers"> 

+ <s:complexType> 
  </s:element> 
- <s:element name="getCustomersResponse"> 

- <s:complexType> 
- <s:sequence> 

- <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="getCustomersResult"> 

- <s:complexType> 
- <s:sequence> 

  <s:element ref="s:schema" />  
  <s:any />  

  </s:sequence> 
  </s:complexType> 

  </s:element> 
  </s:sequence> 

  </s:complexType> 
  </s:element> 
- <s:element name="getProducts"> 

- <s:complexType> 
- <s:sequence> 
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  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ProductName" type="s:string" />  

  </s:sequence> 
  </s:complexType> 

  </s:element> 
- <s:element name="getProductsResponse"> 

- <s:complexType> 
- <s:sequence> 

- <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="getProductsResult"> 

- <s:complexType> 
- <s:sequence> 

  <s:element ref="s:schema" />  
  <s:any />  

  </s:sequence> 
  </s:complexType> 

  </s:element> 
  </s:sequence> 

  </s:complexType> 
  </s:element> 
- <s:element name="getSuppliers"> 

  <s:complexType />  
  </s:element> 
- <s:element name="getSuppliersResponse"> 

- <s:complexType> 
- <s:sequence> 

- <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="getSuppliersResult"> 

- <s:complexType> 
- <s:sequence> 

  <s:element ref="s:schema" />  
  <s:any />  

  </s:sequence> 
  </s:complexType> 

  </s:element> 
  </s:sequence> 

  </s:complexType> 
  </s:element> 

  </s:schema> 
  </types> 
- <message name="getCustomersSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:getCustomers" />  
  </message> 
- <message name="getCustomersSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:getCustomersResponse" />  
  </message> 
- <message name="getProductsSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:getProducts" />  
  </message> 
- <message name="getProductsSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:getProductsResponse" />  
  </message> 
- <message name="getSuppliersSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:getSuppliers" />  
  </message> 
- <message name="getSuppliersSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:getSuppliersResponse" />  
  </message> 
- <portType name="northwindSoap"> 

- <operation name="getCustomers"> 
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  <documentation>Get Data From Customers Table</documentation>  
  <input message="s0:getCustomersSoapIn" />  
  <output message="s0:getCustomersSoapOut" />  

  </operation> 
- <operation name="getProducts"> 

  <documentation>Get Data From Products Table</documentation>  
  <input message="s0:getProductsSoapIn" />  
  <output message="s0:getProductsSoapOut" />  

  </operation> 
- <operation name="getSuppliers"> 

  <documentation>Get Data From Suppliers Table</documentation>  
  <input message="s0:getSuppliersSoapIn" />  
  <output message="s0:getSuppliersSoapOut" />  

  </operation> 
  </portType> 
- <binding name="northwindSoap" type="s0:northwindSoap"> 

  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="document" />  

- <operation name="getCustomers"> 
  <soap:operation 

soapAction="http://mycompany/webservices/getCustomers" 
style="document" />  

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

  </input> 
- <output> 

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

  </operation> 
- <operation name="getProducts"> 

  <soap:operation 
soapAction="http://mycompany/webservices/getProducts" 
style="document" />  

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

  </input> 
- <output> 

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

  </operation> 
- <operation name="getSuppliers"> 

  <soap:operation 
soapAction="http://mycompany/webservices/getSuppliers" 
style="document" />  

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

  </input> 
- <output> 

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

  </operation> 
  </binding> 
- <service name="northwind"> 

  <documentation>get customers, products, suppliers from 
northwind</documentation>  

- <port name="northwindSoap" binding="s0:northwindSoap"> 
  <soap:address 

location="http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx" 
/>  

  </port> 
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  </service> 
  </definitions> 
 
Παρατηρούµε ότι το έγγραφο WSDL είναι αρκετά µεγάλο και καταλαβαίνουµε ότι η 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία µας γλιτώνει από πολύ κόπο. Επίσης η δηµιουργία του 
WSDL ‘on the fly’ έχει το πλεονέκτηµα ότι αντικατοπτρίζει πάντα τις τελευταίες 
αλλαγές στον κώδικα µας. 
 
5.4.7 ∆ηµιουργία και παρουσίαση του κώδικα του Web 
Service Proxy. 
 
Για να δηµιουργήσουµε τον Web Service proxy, γνωρίζοντας πλέον την τοποθεσία 
του WSDL για το Web Service Northwind, βγαίνουµε στην γραµµή εντολών και 
γράφουµε την παρακάτω εντολή σε µία γραµµή. 
 
wsdl.exe /language:CS /namespace:dotNetProxy /out:Proxy.cs 
http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx?WSDL 
 
Με αυτή την εντολή δηλώνουµε ότι θέλουµε να δηµιουργηθεί ένας proxy για το 
WSDL στην τοποθεσία 
http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx?WSDL, να έχει ονοµασία 
Proyx.cs, namespace dotNetProxy, και να είναι γραµµένος σε γλώσσα C#. 
Αν όλα πάνε καλά τότε θα δηµιουργηθεί στο directory που βρισκόµαστε ένα αρχείο 
µε ονοµασία Proxy.cs. 
 
Αν ανοίξουµε µε κάποιον editor το αρχείο Proxy.cs θα δούµε τον παρακάτω κώδικα. 
 
//------------------------------------------------------------------------------ 
// <autogenerated> 
//     This code was generated by a tool. 
//     Runtime Version: 1.1.4322.573 
// 
//     Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if  
//     the code is regenerated. 
// </autogenerated> 
//------------------------------------------------------------------------------ 
 
//  
// This source code was auto-generated by wsdl, Version=1.1.4322.573. 
//  
namespace dotNetProxy { 
    using System.Diagnostics; 
    using System.Xml.Serialization; 
    using System; 
    using System.Web.Services.Protocols; 
    using System.ComponentModel; 
    using System.Web.Services; 
     
     
    /// <remarks/> 
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
    [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] 
    [System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="northwindSoap", 
Namespace="http://mycompany/webservices/")] 
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    public class northwind : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol { 
         
        /// <remarks/> 
        public northwind() { 
            this.Url = "http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx"; 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://mycompany/webservices/getC
ustomers", RequestNamespace="http://mycompany/webservices/", 
ResponseNamespace="http://mycompany/webservices/", 
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 
        public System.Data.DataSet getCustomers(string CompanyName) { 
            object[] results = this.Invoke("getCustomers", new object[] { 
                        CompanyName}); 
            return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        public System.IAsyncResult BegingetCustomers(string CompanyName, System.AsyncCallback 
callback, object asyncState) { 
            return this.BeginInvoke("getCustomers", new object[] { 
                        CompanyName}, callback, asyncState); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        public System.Data.DataSet EndgetCustomers(System.IAsyncResult asyncResult) { 
            object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 
            return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://mycompany/webservices/getPr
oducts", RequestNamespace="http://mycompany/webservices/", 
ResponseNamespace="http://mycompany/webservices/", 
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 
        public System.Data.DataSet getProducts(string ProductName) { 
            object[] results = this.Invoke("getProducts", new object[] { 
                        ProductName}); 
            return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        public System.IAsyncResult BegingetProducts(string ProductName, System.AsyncCallback 
callback, object asyncState) { 
            return this.BeginInvoke("getProducts", new object[] { 
                        ProductName}, callback, asyncState); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        public System.Data.DataSet EndgetProducts(System.IAsyncResult asyncResult) { 
            object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 
            return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
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[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://mycompany/webservices/getSu
ppliers", RequestNamespace="http://mycompany/webservices/", 
ResponseNamespace="http://mycompany/webservices/", 
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 
        public System.Data.DataSet getSuppliers() { 
            object[] results = this.Invoke("getSuppliers", new object[0]); 
            return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        public System.IAsyncResult BegingetSuppliers(System.AsyncCallback callback, object asyncState) 
{ 
            return this.BeginInvoke("getSuppliers", new object[0], callback, asyncState); 
        } 
         
        /// <remarks/> 
        public System.Data.DataSet EndgetSuppliers(System.IAsyncResult asyncResult) { 
            object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 
            return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 
        } 
    } 
} 
 
Το αρχείο του Web Service proxy αν το ενσωµατώσουµε στην κλάση του Web 
Service Client, θα µπορούµε να καλέσουµε τις µεθόδους που αντιστοιχούν στις 
µεθόδους του Web Service. 
 
5.5 Βήµα πέµπτο – ∆ηµιουργία Web Service 
Client. 
 
5.5.1 Προδιαγραφή περίπτωσης χρήσης:  ∆ηµιουργία 
αρχείου Web Service Client. 
 

1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης 
 

∆ηµιουργία αρχείου Web Service client. 
 

2. Σύντοµη Περιγραφή 
 

∆ηµιουργία  του αρχείου Web Service client µε βάση τις παραµέτρους που 
έχει θέση ο χρήστης χρησιµοποιώντας µία φόρµα διαλόγου που παρουσιάζει η 
εφαρµογή.  
 

3. Ροή γεγονότων 
 

 
3.3 Βασική Ροή 

 
1. Η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα διαλόγου που περιέχει: Τρία πλαίσια 

κειµένου, ένα κουµπί µε τίτλο ‘∆ηµιουργία Αρχείου Client’, ένα list box 
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που θα εµφανίσει τον κώδικα (source code) του Web Service Client, και 
ένα κουµπί µε τίτλο ‘Finish’. 

 
2. Ο χρήστης εισάγει στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Ονοµασία Client’ το 

όνοµα µε το οποίο θα δηµιουργηθεί το αρχείο client του Web Service. 
 
3. Ο χρήστης εισάγει στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Web service URL’ την 

τοποθεσία URL που βρίσκεται το Web Service στο οποίο θα αναφέρεται ο 
client. 

 
4. O χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Browse’ 

 
5. Η εφαρµογή εµφανίζει ένα παράθυρο πλοήγησης και επιλογής στους 

φακέλους του συστήµατος. 
 

6. Ο χρήστης επιλέγει το directory που θα αποθηκευθεί το αρχείο του client 
χρησιµοποιώντας το παράθυρο πλοήγησης. 
 

7. Η εφαρµογή εµφανίζει στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Φάκελος 
Αποθήκευσης’ την διαδροµή και το directory που επέλεξε ο χρήστης. 

 
8. Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘∆ηµιουργία Αρχείου Client’. 

 
9. Η εφαρµογή  δηµιουργεί το αρχείο του Web Service Client και εµφανίζει 

στο list  box το source code του αρχείου. Επίσης δηµιουργεί και ένα 
αρχείο µε ονοµασία ‘compile.bat’. 

 
10. Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Finish’ . 

 
11.  Η εφαρµογή τερµατίζεται και το παράθυρο διαλόγου κλείνει. 

 
12. Ο χρήστης εκτελεί από command line το αρχείο µε ονοµασία 

‘compile.bat’. 
 

13. H εφαρµογή δηµιουργεί ένα αρχείο µε όνοµα ‘Proxy.cs’ καθώς και το 
εκτελέσιµο αρχείο του Web Service Client µε κατάληξη ‘.exe’. 

 
3.4  Εναλλακτικές Ροές 

 
3.4.1 Εναλλακτική ροή 1 

 
2.α Ο χρήστης πατάει το κουµπί µε τίτλο ‘Finish’. 

 
3.α   H εφαρµογή τερµατίζεται. 

 
 

3.4.2 Εναλλακτική ροή 2 
 

2.β Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘∆ηµιουργία Αρχείου  
Client’. 
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3.β Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι δεν έχουν ορισθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την κατασκευή του αρχείου Web Service Client. 

 
 4.β  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  

Ροής. 
   
 

4. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
 

4.1 Στο σύστηµα πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένος ο I.I.S. (Internet Information 
Services) της Microsoft, και το αρχείο Web Service Client  να αποθηκευθεί 
στον ίδιο φάκελο που υπάρχει το Web Service αρχείο (*.asmx) µέσα στο 
directory wwwroot του I.I.S..  
 

4.2 Στο σύστηµα πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένος κάποιος C# compiler τον 
οποίο να µπορεί να καλέσει ο χρήστης. 

 
5. Κατάσταση εισόδου 

 
To αρχείο Web Service (*.asmx) που αναφέρεται ο Web Service Client, 
έχει ήδη δηµιουργηθεί και υπάρχει στο directory που θα αποθηκευθεί ο το 
αρχείο του Web Service Client. 

 
6. Κατάσταση εξόδου 

 
4.1 Έχει δηµιουργηθεί  το αρχείο Web Service Client (αρχείο µε κατάληξη .cs 

και µε  όνοµα το όνοµα που έχει ορίσει ο χρήστης). 
 

4.2 Έχει δηµιουργηθεί ένα αρχείο µε ονοµασία ‘Compile.bat’ 
 
4.3 Έχει δηµιουργηθεί  το εκτελέσιµο αρχείο Web Service Client (αρχείο µε 

κατάληξη .exe και µε  όνοµα το όνοµα που έχει ορίσει ο χρήστης). 
 
4.4 Έχει δηµιουργηθεί ένα αρχείο µε ονοµασία ‘Proxy.cs’ 

 
 
5.5.2 Ανάλυση και παρουσίαση κώδικα υλοποίησης. 
 
Το πέµπτο και τελευταίο βήµα του οδηγού σκοπεύει στην αυτοµατοποιηµένη 
διαδικασία ενός Client που θα επικοινωνεί απευθείας µε το Web Service που 
κατασκευάστηκε στα προηγούµενα βήµατα. Ο client θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από οποιονδήποτε χρήστη έχει εγκατεστηµένο στο σύστηµα του το .net framework 
και µία σύνδεση στο Internet. ∆εν χρειάζεται καµία ρύθµιση και εγκατάσταση. 
 
Για την δηµιουργία του ο χρήστης του οδηγού πρέπει να συµπληρώσει την παρακάτω 
φόρµα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 
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Εµείς µε βάση το παράδειγµα των προηγούµενων βηµάτων συµπληρώνουµε τα πεδία 
ως εξής. 
 

• Για ονοµασία Clientβάζουµε ‘northwind’. 
• Για Web Service URL 

‘http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx’. Αντί για localhost, 
αν έχουµε καταχωρήσει το Web Service σε κάποιο πραγµατικό domain τότε 
εισάγουµε την πραγµατική διεύθυνση πχ. 
‘http://myCompany/webservices/northwind/northwind.asmx’ 

• Τέλος επιλέγουµε τον φάκελο αποθήκευσης 
‘C:\Inetpub\wwwroot\webservices\northwind’. 

 
Έπειτα επιλέγουµε το πλήκτρο ‘∆ηµιουργία αρχείου Client’. Το αρχείο αποθηκεύεται 
στο directory που επιλέξαµε µε ονοµασία ‘Northwind.cs’. 
 
5.5.2.1 Παρουσίαση του κώδικα του αρχείου Client. 
 
Αν ανοίξουµε το αρχείο Northwind.cs µε κάποιον editor θα δούµε τον παρακάτω 
κώδικα (πλάγια γράµµατα). 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using dotNetProxy; 
 
namespace northwindnmspc 

{ 
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form 
{ 
private northwind service =new northwind(); 
private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1; 
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private System.Windows.Forms.Button Customers; 
private System.Windows.Forms.Button Products; 
private System.Windows.Forms.Button Suppliers; 
private System.Windows.Forms.TextBox CompanyName; 
private System.Windows.Forms.Label CompanyNameLabel; 
private System.Windows.Forms.TextBox ProductName; 
private System.Windows.Forms.Label ProductNameLabel; 
private System.Windows.Forms.Label infoLabel; 
private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
public Form1() 
{ 
InitializeComponent(); 
} 

 
protected override void Dispose( bool disposing ) 
{ 
if( disposing ) 

{ 
if (components != null)  

{ 
components.Dispose(); 
} 

} 
base.Dispose( disposing ); 
} 

private void InitializeComponent() 
{ 
this.dataGrid1 = new System.Windows.Forms.DataGrid(); 
this.Customers = new System.Windows.Forms.Button(); 
this.Products = new System.Windows.Forms.Button(); 
this.Suppliers = new System.Windows.Forms.Button(); 
this.CompanyName = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
this.CompanyNameLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
this.ProductName = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
this.ProductNameLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
this.infoLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).BeginInit(); 
this.SuspendLayout(); 
// dataGrid1 
this.dataGrid1.Anchor = 
((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | 
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) | 
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right))); 
this.dataGrid1.DataMember = ""; 
this.dataGrid1.HeaderForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText; 
this.dataGrid1.Location = new System.Drawing.Point(8, 156); 
this.dataGrid1.Name = "dataGrid1"; 
this.dataGrid1.Size = new System.Drawing.Size(720, 374); 
this.dataGrid1.TabIndex = 0; 
//Customers 
this.Customers.Location = new System.Drawing.Point(8, 50); 
this.Customers.Name = "Customers"; 
this.Customers.Size = new System.Drawing.Size(136, 23); 
this.Customers.Text = "Get Customers"; 
this.Customers.Click += new System.EventHandler(this.Customers_Click); 
//Products 
this.Products.Location = new System.Drawing.Point(8, 82); 
this.Products.Name = "Products"; 
this.Products.Size = new System.Drawing.Size(136, 23); 
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this.Products.Text = "Get Products"; 
this.Products.Click += new System.EventHandler(this.Products_Click); 
//Suppliers 
this.Suppliers.Location = new System.Drawing.Point(8, 114); 
this.Suppliers.Name = "Suppliers"; 
this.Suppliers.Size = new System.Drawing.Size(136, 23); 
this.Suppliers.Text = "Get Suppliers"; 
this.Suppliers.Click += new System.EventHandler(this.Suppliers_Click); 
//CompanyName 
this.CompanyName.Location = new System.Drawing.Point(160, 50); 
this.CompanyName.Name = "CompanyName"; 
this.CompanyName.Size = new System.Drawing.Size(120, 20); 
//ProductName 
this.ProductName.Location = new System.Drawing.Point(160, 82); 
this.ProductName.Name = "ProductName"; 
this.ProductName.Size = new System.Drawing.Size(120, 20); 
//CompanyNameLabel 
this.CompanyNameLabel.Location = new System.Drawing.Point(285, 50); 
this.CompanyNameLabel.Name = "ProductNameLabel"; 
this.CompanyNameLabel.Size = new System.Drawing.Size(155, 23); 
this.CompanyNameLabel.Text = "Εισάγετε CompanyName"; 
this.CompanyNameLabel.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
//ProductNameLabel 
this.ProductNameLabel.Location = new System.Drawing.Point(285, 82); 
this.ProductNameLabel.Name = "ProductNameLabel"; 
this.ProductNameLabel.Size = new System.Drawing.Size(155, 23); 
this.ProductNameLabel.Text = "Εισάγετε ProductName"; 
this.ProductNameLabel.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
//infoLabel 
this.infoLabel.Location = new System.Drawing.Point(8, 8); 
this.infoLabel.Name = "infoLabel"; 
this.infoLabel.Size = new System.Drawing.Size(700,33); 
this.infoLabel.Text = "Πρόγραµµα σύνδεσης και µεταφοράς δεδοµένων απο το Web Service στην 
τοποθεσία http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx"; 
this.infoLabel.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
// Form1 
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(6, 15); 
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(736, 552); 
this.Controls.Add(this.Customers); 
this.Controls.Add(this.Products); 
this.Controls.Add(this.Suppliers); 
this.Controls.Add(this.CompanyName); 
this.Controls.Add(this.CompanyNameLabel); 
this.Controls.Add(this.ProductName); 
this.Controls.Add(this.ProductNameLabel); 
this.Controls.Add(this.infoLabel); 
this.Controls.Add(this.dataGrid1); 
this.Name = "Form1"; 
this.Text = "WEB SERVICE CLIENT"; 
this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load); 
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).EndInit(); 
this.ResumeLayout(false); 
} 
 
[STAThread] 
static void Main()  

{ 
Application.Run(new Form1()); 

} 
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private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
} 
 
private void Customers_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
dataGrid1.DataSource= service.getCustomers(CompanyName.Text.Trim().ToString()); 
this.Cursor=Cursors.Default; 
} 
 
private void Products_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
dataGrid1.DataSource= service.getProducts(ProductName.Text.Trim().ToString()); 
this.Cursor=Cursors.Default; 
} 
 
private void Suppliers_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
dataGrid1.DataSource= service.getSuppliers(); 
this.Cursor=Cursors.Default; 
} 
 
} 
} 
 
Ο παραπάνω κώδικας δηµιουργείται αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία που έχουµε 
εισάγει στα διάφορα στάδια του οδηγού. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στον πίνακα 
myArray που είχαµε δηµιουργήσει στο τρίτο βήµα του οδηγού (Επιλογή δεδοµένων) 
και στα πλαίσια κειµένου που συµπλήρωσε ο χρήστης στο πέµπτο βήµα (∆ηµιουργία 
Client). 
 
Η λογική δηµιουργίας του αρχείου Client είναι ίδια µε αυτήν της δηµιουργίας του 
αρχείου Web Service. ∆ηµιουργούµε έναν πίνακα τύπου ArrayList που περιέχει τις 
γραµµές µε τον κώδικα και έπειτα γράφουµε το αρχείο. 
  
O κώδικας που δηµιουργεί το αρχείο Client παρουσιάζεται παρατώ (πλάγια 
γράµµατα) και ενεργοποιείται µε την επιλογή από τον χρήστη του κουµπιού 
‘∆ηµιουργία αρχείου Client’. 
 
private void createClientCode_Click(object sender, System.EventArgs 
e) 
   
{ 
 
Εδώ γίνεται ο έλεγχος αν ο χρήστης έχει εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αν τα 
στοιχεία είναι ελλιπή τότε η εφαρµογή παρουσιάζει µήνυµα που ενηµερώνει τον 
χρήστη τι πρέπει να κάνει. 
 
   ///ελενχο ανα ο xristis ebale ola ta dedomena 
    
   if (ClientName.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε όνοµα για τον 
Client"); 
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   } 
   if (serviceURL.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε URL"); 
   } 
   if (clientDirectory.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε διαδροµή 
αποθήκευσης"); 
   } 
   ///an ta ebale ola grafo to web service 
   if (ClientName.Text!="" && serviceURL.Text!="" && 
clientDirectory.Text!="") 
   { 
     
 
Επειδή δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε εκ των προτέρων την αρχική µορφή του 
Client πρέπει να µετρήσουµε πόσες σειρές χρειαζόµαστε για να τοποθετήσουµε τα 
πλήκτρα και πεδία που θα καλούν τις µεθόδους του Web Service. Αυτό το 
πετυχαίνουµε µετρώντας τις σειρές που υπάρχουν µέσα στον πίνακα myArray. Κατά 
την ανάλυση της τοποθέτησης των στοιχείων µέσα στον πίνακα (Βήµα τρίτο), είχαµε 
πει ότι κάθε τέσσερις γραµµές του πίνακα myArray αντιστοιχούν σε µία µέθοδο του 
Web Service. Έτσι διαβάζοντας τα στοιχεία του πίνακα µπορούµε να βρούµε σε ποιο 
ακριβώς σηµείο θα τοποθετήσουµε το Data Grid Control που θα παρουσιάζει τα 
δεδοµένα, αφήνοντας τον απαραίτητο χώρο που χρειάζονται και τα υπόλοιπα 
αντικείµενα της φόρµας του Client. 
 
//////////βρισκο ποσα κοuµπια χρειαζοµαι kai tpotheto epeita to 
datagrid sto sosto shmeio 
    int numberOfButtons=(myArray.Count/4)-1; 
     
    int datatgridypoint=90+(numberOfButtons*33); 
    int datatgridysize=440-(numberOfButtons*33); 
 
    //////////////////////////////////////// 
     
 
Εδώ αρχίζουµε την δηµιουργία του κώδικα του Client. 
 
     
    StreamWriter sw= new 
StreamWriter(@""+clientDirectory.Text.ToString()+"\\"+ClientName.Text
.Trim().ToString()+".cs"); 
    ArrayList lineArray = new ArrayList( ); 
    
    lineArray.Add("using System;"); 
    lineArray.Add("using System.Drawing;"); 
    lineArray.Add("using System.Collections;"); 
    lineArray.Add("using 
System.ComponentModel;"); 
    lineArray.Add("using System.Windows.Forms;"); 
    lineArray.Add("using System.Data;"); 
    lineArray.Add("using dotNetProxy;"); 
    lineArray.Add("namespace 
"+ClientName.Text.Trim().ToString()+"nmspc"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("public class Form1 : 
System.Windows.Forms.Form"); 
    lineArray.Add("{"); 



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

66

     
 
Εδώ αρχικοποιούµε ένα νέο στιγµιότυπο µε ονοµασία service της κλάσης που 
υπάρχει στον Web Service proxy. Η ονοµασία της κλάσης του Web Service proxy 
βρίσκεται στην µεταβλητή webServiceClass και είναι η ονοµασία που είχε εισάγει ο 
χρήστης για το Web Service στην τέταρτη φόρµα (∆ηµιουργίας αρχείου Web 
Service). Σε αυτήν την κλάση περιέχονται όλες οι µέθοδοι που θα καλούµε για να 
επικοινωνούµε µε το Web Service.     
 
lineArray.Add("private "+webServiceClass+" service =new 
"+webServiceClass+"();"); 
 
 
    lineArray.Add("private 
System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;"); 
 
 
Έπειτα βρίσκουµε τα ονόµατα που θα χρησιµοποιήσουµε για την δηµιουργία των 
κουµπιών του Client. Η ονοµασία είναι η ονοµασία του πίνακα που είχε διαλέξει ο 
χρηστής και βρίσκεται µέσα στον πίνακα myArray στην πρώτη θέση ανά τέσσερις  
θέσης του πίνακα.   
 
for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
{ 
buttonName=myArray[i].ToString(); 
lineArray.Add("private System.Windows.Forms.Button "+buttonName+";"); 
} 
 
Έπειτα βρίσκουµε τα ονόµατα που θα χρησιµοποιήσουµε για την δηµιουργία των 
labels και των textboxes του Client. Η ονοµασία τους είναι η ονοµασία του κριτηρίου 
αναζήτησης  που είχε διαλέξει ο χρηστής, και βρίσκεται µέσα στον πίνακα myArray 
στην τέταρτη θέση ανά τέσσερις  θέσης του πίνακα.  Αν ο χρήστης για κάποιον 
πίνακα δεν επέλεξε κριτήριο αναζήτησης τότε η τιµή αυτή είναι κενή και έτσι δεν 
δηµιουργούµε ούτε label ούτε textbox. 
    
for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
{ 
      

if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
{ 

 textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
     
 labelName=myArray[i+3].ToString(); 
  

lineArray.Add("private System.Windows.Forms.TextBox 
"+textBoxName+";"); 
lineArray.Add("private System.Windows.Forms.Label 
"+labelName+"Label;"); 

 } 
} 
 
 
Με την ίδια λογική ορίζουµε και δηµιουργούµε όλα τα στοιχεία που περιέχει η φόρµα 
του Client. 
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    lineArray.Add("private 
System.Windows.Forms.Label infoLabel;"); 
    lineArray.Add("private 
System.ComponentModel.Container components = null;"); 
    lineArray.Add("public Form1()"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("InitializeComponent();"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("protected override void 
Dispose( bool disposing )"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("if( disposing )"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("if (components != null) "); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("components.Dispose();"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("base.Dispose( disposing );"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("private void 
InitializeComponent()"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1 = new 
System.Windows.Forms.DataGrid();"); 
    
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     buttonName=myArray[i].ToString(); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+" = 
new System.Windows.Forms.Button();"); 
    
    } 
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
     
 textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
     
 labelName=myArray[i+3].ToString(); 
     
 lineArray.Add("this."+textBoxName+" = new 
System.Windows.Forms.TextBox();"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label = new 
System.Windows.Forms.Label();"); 
     } 
    } 
     
    lineArray.Add("this.infoLabel = new 
System.Windows.Forms.Label();"); 
   
 lineArray.Add("((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this
.dataGrid1)).BeginInit();"); 
    lineArray.Add("this.SuspendLayout();"); 
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    lineArray.Add("// dataGrid1"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Anchor = 
((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorSt
yles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) | 
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) | 
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.DataMember = 
\"\";"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.HeaderForeColor 
= System.Drawing.SystemColors.ControlText;"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Location = new 
System.Drawing.Point(8, "+datatgridypoint+");"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Name = 
\"dataGrid1\";"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Size = new 
System.Drawing.Size(720, "+datatgridysize+");"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.TabIndex = 
0;"); 
    
    int ypoint=50; 
     
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     buttonName=myArray[i].ToString(); 
   
     lineArray.Add("//"+buttonName); 
    
 lineArray.Add("this."+buttonName+".Location = new 
System.Drawing.Point(8, "+ypoint+");"); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Name 
= \""+buttonName+"\";"); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Size 
= new System.Drawing.Size(136, 23);"); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Text 
= \"Get "+buttonName+"\";"); 
    
 lineArray.Add("this."+buttonName+".Click += new 
System.EventHandler(this."+buttonName+"_Click);"); 
     
     ypoint=ypoint+32; 
    } 
    
     
    ypoint=50; 
 
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
     
 textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
      
      lineArray.Add("//"+textBoxName); 
     
 lineArray.Add("this."+textBoxName+".Location = new 
System.Drawing.Point(160, "+ypoint+");"); 
     
 lineArray.Add("this."+textBoxName+".Name = 
\""+textBoxName+"\";"); 
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 lineArray.Add("this."+textBoxName+".Size = new 
System.Drawing.Size(120, 20);"); 
     } 
 
     ypoint=ypoint+32; 
    } 
    
    ypoint=50; 
     
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
     
 labelName=myArray[i+3].ToString(); 
      
     
 lineArray.Add("//"+labelName+"Label"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Location = new 
System.Drawing.Point(285, "+ypoint+");"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Name = 
\""+textBoxName+"Label\";"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Size = new 
System.Drawing.Size(155, 23);"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Text = \"Εισάγετε 
"+labelName+"\";"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;"); 
     } 
 
     ypoint=ypoint+32; 
    } 
     
    lineArray.Add("//infoLabel"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Location = new 
System.Drawing.Point(8, 8);"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Name = 
\"infoLabel\";"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Size = new 
System.Drawing.Size(700,33);"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Text = 
\"Πρόγραµµα σύνδεσης και µεταφοράς δεδοµένων απο το Web Service στην 
τοποθεσία "+serviceURL.Text.ToString()+"\";"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;"); 
     
    lineArray.Add("// Form1"); 
    lineArray.Add("this.AutoScaleBaseSize = new 
System.Drawing.Size(6, 15);"); 
    lineArray.Add("this.ClientSize = new 
System.Drawing.Size(736, 552);"); 
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
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     buttonName=myArray[i].ToString(); 
    
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this."+buttonName+");"); 
    } 
 
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
     
 textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
     
 labelName=myArray[i+3].ToString(); 
     
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this."+textBoxName+");"); 
     
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this."+labelName+"Label);"); 
 
     } 
    } 
   
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this.infoLabel);"); 
   
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this.dataGrid1);"); 
    lineArray.Add("this.Name = \"Form1\";"); 
    lineArray.Add("this.Text = \"WEB SERVICE 
CLIENT\";"); 
    lineArray.Add("this.Load += new 
System.EventHandler(this.Form1_Load);"); 
   
 lineArray.Add("((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this
.dataGrid1)).EndInit();"); 
    lineArray.Add("this.ResumeLayout(false);"); 
    lineArray.Add("}"); 
    
    
    lineArray.Add("[STAThread]"); 
    lineArray.Add("static void Main() "); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("Application.Run(new 
Form1());"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("private void Form1_Load(object 
sender, System.EventArgs e)"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("}"); 
    
     
 
Εδώ ορίζουµε τις µεθόδους που θα καλούνται έπειτα από το πάτηµα των αντιστοιχών 
πλήκτρων και θα καλούν τις µεθόδους του Web Service. 
  
 

for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     selectedMethod=myArray[i].ToString(); 
     buttonName=myArray[i].ToString(); 
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     lineArray.Add("private void 
"+buttonName+"_Click(object sender, System.EventArgs e)"); 
     lineArray.Add("{"); 
    
 lineArray.Add("this.Cursor=Cursors.WaitCursor;"); 
      
 
Κοιτάµε αν για την µέθοδο του Web Service που θα καλούµε, χρειάζεται να βάλουµε 
παραµέτρους. Η παράµετρος είναι απαραίτητη µόνο εάν ο χρήστης για την επιλογή 
δεδοµένων από τον πίνακα είχε επιλέξει και κριτήρίο αναζήτησης. 
 
 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
     
 methodArgs=myArray[i+3].ToString(); 
     
 lineArray.Add("dataGrid1.DataSource= 
service.get"+selectedMethod+"("+methodArgs+".Text.Trim().ToString());
"); 
     } 
     else 
     { 
      methodArgs=""; 
     
 lineArray.Add("dataGrid1.DataSource= 
service.get"+selectedMethod+"();"); 
     } 
      
    
 lineArray.Add("this.Cursor=Cursors.Default;"); 
     lineArray.Add("}"); 
    } 
 
    
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("}"); 
    
 
Εµφανίζουµε τον κώδικα του Web Service Client στο listbox. 
 
 
    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     listBox1.Items.Add(lineArray[i]);  
    } 
 
Γράφουµε το αρχείο. 
 
 
    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     sw.WriteLine(lineArray[i].ToString());
  
    } 
 
    sw.Close(); 
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Εδώ τέλος δηµιουργούµε ένα αρχείο µε ονοµασία compile.bat το οποίο περιέχει τις 
εντολές που είναι απαραίτητες για να γίνει το compilation του Web Service proxy και 
του Web Service Client.Για την δηµιουργία του web Service proxy µιλήσαµε στο 
προηγούµενο βήµα. 
 
    
///dimioyrgo arxeio poy kanei compile to arxeio toy proxy kai toy 
client 
    StreamWriter createExecuteFile= new 
StreamWriter(@""+clientDirectory.Text.ToString()+"\\compile.bat"); 
    createExecuteFile.WriteLine("wsdl.exe 
/namespace:dotNetProxy /out:Proxy.cs "+serviceURL.Text.ToString()); 
    createExecuteFile.WriteLine("csc.exe 
/out:"+ClientName.Text.Trim().ToString()+"client.exe /t:exe 
"+ClientName.Text.Trim().ToString()+".cs Proxy.cs"); 
    createExecuteFile.Close(); 
   } 
  } 
 
Η χρήση του οδηγού τερµατίζεται επιλέγοντας το πλήκτρο µε τίτλο ‘Finish’. Αν πάµε 
στο directory που επιλέξαµε για την δηµιουργία του Client θα πρέπει να έχουν 
δηµιουργηθεί δύο νέα αρχεία. To αρχείο του Client και το αρχείο µε τίτλο 
compile.bat. Τέλος ο χρήστης πρέπει να βγει στην γραµµή εντολών του συστήµατος 
και να τρέξει το αρχείο compile.bat. To αρχείο compile.bat εκτελεί δύο εντολές.  
 
 

• Η πρώτη, ‘wsdl.exe /namespace:dotNetProxy /out:Proxy.cs 
http://localhost/webservices/northwind/northwind.asmx’ δηµιουργεί το αρχείο 
proxy.cs που είναι ο Web Service proxy. 

• Η δεύτερη, ‘csc.exe /out:northwindclient.exe /t:exe northwind.cs Proxy.cs’ 
δηµιουργεί το εκτελέσιµο αρχείο του client µε τίτλο ‘northwindclient.exe’ 
χρησιµοποιώντας τα αρχεία ‘northwind.cs’  και ‘Proxy.cs’ 
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5.5.2.2 Τρόπος χρήσης του Web Service Client. 
 
Ο χρήστης µπορεί να τρέξει το αρχείο northwindclient.exe και να χρησιµοποιήσει τον 
Client για να επικοινωνήσει µε το Web Service . O Client του παραδείγµατος µας θα 
έχει την παρακάτω µορφή. 
 

 
 
Ο Web Service Client του παραδείγµατος, περιέχει τρία κουµπιά όσοι και οι πίνακες 
από τους οποίους ο χρήστης επέλεξε τα δεδοµένα. Ο τίτλος των κουµπιών είναι ο 
τίτλος των πινάκων µαζί µε την πρόθεση ‘get’. Για του πίνακες που ο χρήστης 
επέλεξε κριτήριο αναζήτησης δηµιουργήθηκαν αντίστοιχα textboxes για να εισάγει το 
κριτήριο εύρεσης. Τα labels δίπλα από τα textboxes πληροφορούν τον χρήστη σε πιο 
πεδίο του πίνακα αναφέρονται τα κριτήρια αναζήτησης. 
 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε  κουµπί εισάγοντας στο textbox, αν αυτό 
υπάρχει, τα κριτήρια αναζήτησης που θέλει. Ο Web Service Client επικοινωνεί µε τον 
Web Service Server και εµφανίζει τα δεδοµένα πραγµατικού χρόνου στο πλαίσιο στο 
κάτω µέρος της φόρµας. 
 
Εδώ να σηµειώσουµε ότι αν στο πλαίσιο κειµένου του κριτηρίου αναζήτησης δεν 
εισάγουµε τιµή, ο Web Service Client θα µας παρουσιάσει όλα τα δεδοµένα που 
περιέχονται στον πίνακα που καλεί η µέθοδος. 
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5.6 Χρήση του οδηγού µε σύνδεση ODBC driver 
µε την βάση δεδοµένων. 
 
Σε αυτό το σηµείο θα εξηγήσουµε πως πρέπει ο χρήστης να χρησιµοποιήσει την 
εφαρµογή Web Services Wizard, χρησιµοποιώντας κάποιον ODBC driver για να 
συνδεθεί µε την βάση δεδοµένων που θέλει να χρησιµοποιήσει. 
 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω η σύνδεση χρησιµοποιώντας ODBC driver, µπορεί 
να εξυπηρετήσει όλες τις περιπτώσεις  µιας και όλοι οι κατασκευαστές βάσεων 
δεδοµένων έχουν κατασκευάσει ODBC driver για χρήση µε την βάση δεδοµένων 
τους. Υπάρχουν όµως κάποια µειονεκτήµατα στην χρήση ODBC driver που στην 
δεδοµένη εφαρµογή δυσκολεύουν την χρήση του οδηγού Web Services Wizard. Το 
µειονέκτηµα χρησιµοποιώντας ODBC driver είναι ότι δεν µπορούµε να πάρουµε τα 
ονόµατα των πινάκων και των πεδίων της βάσης δεδοµένων που θέλουµε να 
χρησιµοποιήσουµε. Έτσι ο χρήστης πρέπει να θυµάται ο ίδιος τα ονόµατα των 
πινάκων και πεδίων που τον ενδιαφέρουν, προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για την 
κατασκευή του Web Service. 
 
Η εφαρµογή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές χρησιµοποιώντας ODBC drivers 
παρά µόνο στο δεύτερο και τρίτο βήµα που γίνεται η επιλογή της βάσης δεδοµένων 
(βήµα δεύτερο) και έπειτα η επιλογή των δεδοµένων (βήµα τρίτο). Η δηµιουργία του 
Web Service server και client γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για αυτό θα 
αναλύσουµε µόνο αυτά τα δύο βήµατα χρήσης της εφαρµογής. 
 
5.6.1 Βήµα δεύτερο (ODBC) – Επιλογή Βάσης 
∆εδοµένων. 
 
5.6.1.1 Προδιαγραφή περίπτωσης χρήσης :  Επιλογή Β.∆ µε 
σύνδεση ODBC. 
 

1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης 
 

Επιλογή της επιθυµητής Βάσης ∆εδοµένων χρησιµοποιώντας σύνδεση 
ODBC. 

 
2. Σύντοµη Περιγραφή 
 

Ο χρήστης επιλέγει την Βάση ∆εδοµένων που τον ενδιαφέρει, 
χρησιµοποιώντας µία φόρµα διαλόγου που του  παρουσιάζει η εφαρµογή. 

 
3. Ροή γεγονότων 

 
3.3 Βασική Ροή 

 
1 Η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα διαλόγου που περιέχει ένα 

πλαίσιο κειµένου textbox, ένα κουµπί ελέγχου της σύνδεσης µε την 
βάση δεδοµένων µε τίτλο Έλεγχος Σύνδεσης και δύο κουµπιά 
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µετάβασης στην προηγούµενη και επόµενη φόρµα µε τίτλους Back και 
Next. 

 
2 Ο χρήστης επιλέγει την επιθυµητή βάση δεδοµένων πληκτρολογώντας 

µέσα στο πλαίσιο κειµένου το όνοµα του  DSN (Data Source Name) 
που αντιστοιχεί στην βάση δεδοµένων. 

 
3 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο Έλεγχος Σύνδεσης 

 
4 Η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα ενηµέρωσης σχετικά µε την επιτυχία 

σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων. 
 

5 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Next’ για να µεταβεί στην 
επόµενη φόρµα. 

 
3.4 Εναλλακτικές Ροές 

 
3.4.1 Εναλλακτική ροή 1 
 

2.α Ο χρήστης δεν εισάγει κάποιο έγκυρο DSN και πατάει το 
κουµπί µετάβασης στην επόµενη φόρµα µε τίτλο ‘Νext’. 

 
3.α  Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι πρέπει να επιλέξει DSN. 
 

4.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  
Ροής. 

 
3.4.2 Εναλλακτική ροή 2 

 
3.α  Ο χρήστης δεν επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Έλεγχος Σύνδεσης’ 

και επιλέγει το κουµπί µετάβασης στην επόµενη φόρµα µε 
τίτλο ‘Νext’. 

 
4.α  Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  

ενηµερώνει ότι πρέπει να επιλέξει το κουµπί µε τίτλο ‘Έλεγχος 
Σύνδεσης’ για να γίνει επιβεβαίωση της δυνατότητας  
σύνδεσης  µε την Β.∆. 

 
3.α Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 6 της Βασικής  

Ροής. 
       

3.4.3 Εναλλακτική ροή 3 
 

4.α Η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα ότι η σύνδεση µε την 
επιλεγµένη Β.∆ δεν είναι εφικτή. 

 
5.α Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  

Ροής. 
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4. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
 
∆εν υπάρχουν για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
 

5. Κατάσταση εισόδου 
 

            O χρήστης πρέπει να έχει δηµιουργήσει ένα έγκυρο DSN σύνδεσης µε την    
            βάση δεδοµένων που επιθυµεί χρησιµοποιώντας ODBC administration panel   
            των Windows. 

 
6. Κατάσταση εξόδου 

 
Έχει η επιλεγεί η επιθυµητή Β.∆ και έχει γίνει έλεγχος ότι η σύνδεση µε την 
Β.∆ είναι εφικτή.  

 
 
5.6.1.2 Ανάλυση και παρουσίαση κώδικα υλοποίησης. 
 
Στο δεύτερο βήµα (ODBC) παρουσιάζεται µία φόρµα που παραθέτει στον χρήστη ένα 
πλαίσιο κειµένου για να εισάγει το DSN (Data Source Name) που αντιστοιχεί  στην 
Βάση ∆εδοµένων από την οποία θα δηµιουργηθεί το Web Service. Ο χρήστης πρέπει 
να έχει δηµιουργήσει ένα έγκυρο DSN  χρησιµοποιώντας τον ODBC driver που έχει  
εγκαταστήσει στο σύστηµα του και προσφέρει σύνδεση µε την βάση δεδοµένων που 
επιθυµεί. 
 

 
 
Για να είναι ο χρήστης βέβαιος ότι η σύνδεση µε την βάση δεδοµένων που επέλεξε 
είναι εφικτή, µπορεί να χρησιµοποιήσει το κουµπί µε τίτλο έλεγχος σύνδεσης. Ο 
κώδικας που υπάρχει πίσω από αυτό το κουµπί δηµιουργεί µία νέα σύνδεση µε την 
βάση δεδοµένων, την ανοίγει και έπείτα την κλείνει. Αν η σύνδεση είναι εφικτή η 
εφαρµογή µας εµφανίζει µήνυµα επιτυχίας, σε αντίθετη περίπτωση µας εµφανίζει 
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µήνυµα αποτυχίας. Σε περίπτωση επιτυχής σύνδεσης ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε 
τίτλο Next για να µεταβεί στο τρίτο βήµα επιλογής δεδοµένων. 
 
5.6.1.2.1 ∆ηµιουργία του DSN. 
 
Εµείς στο παράδειγµα µας θα χρησιµοποιήσουµε την εφαρµογή Επένδυση της Unisoft 
για να δηµιουργήσουµε κάποιον Web Service server και client. Για αυτόν τον λόγο 
εγκαταστήσαµε στο µηχάνηµα µας τον ODBC driver Unisoft ODBC Driver v. 
1.00.00.11 που παρέχει η Unisoft για την πληροφοριακό σύστηµα Επένδυση. Τον 
συγκεκριµένο driver τον βρήκαµε στο site της Unisoft µαζί µε documentation των 
πινάκων.  
 
Έπειτα πηγαίνοντας Start → Settings → Control Panel → Administrative Tools → 
Data Sources (ODBC) δηµιουργήσαµε ένα νέο DSN µε ονοµασία ependisi, εισάγαµε 
την διαδροµή που βρίσκεται ή εφαρµογή και επιλέξαµε τον αριθµό της εταιρείας που 
θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. 
 
Φόρµα διαλόγου δηµιουργίας DSN. 
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5.6.2 Βήµα τρίτο (ODBC) – Επιλογή ∆εδοµένων. 
 
5.6.2.1 Προδιαγραφή περίπτωσης χρήσης :  Επιλογή 
δεδοµένων από την Β.∆ µε την χρήση σύνδεσης  ODBC. 
 

1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης 
 

Επιλογή δεδοµένων από την Β.∆ µε την χρήση σύνδεσης ODBC. 
 

2. Σύντοµη Περιγραφή 
 

Ο χρήστης επιλέγει από την Βάση ∆εδοµένων του πίνακες, τις στήλες και τα 
κριτήρια αναζήτησης που επιθυµεί να εµπεριέχει  το Web Service 
χρησιµοποιώντας µία φόρµα διαλόγου που παρουσιάζει η εφαρµογή. Η 
εργασία επαναλαµβάνεται µέχρι ο χρήστης να επιλέξει το κουµπί µε τίτλο 
‘Next’ για να µεταβεί στην επόµενη φόρµα .  
 

4. Ροή γεγονότων 
 

4.5 Βασική Ροή 
 

 
1 Η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα διαλόγου που περιέχει: Τρία 

πλαίσια κειµένου. Ένα κουµπί µε τίτλο ‘Εφαρµογή’. Ένα list box 
στο οποίο εµφανίζονται τα SQL ερωτήµατα που επιλέγει ο 
χρήστης. Ένα κουµπί µε τίτλο ‘Ακύρωση κριτηρίων’,  και δύο 
κουµπιά µετάβασης στην προηγούµενη και επόµενη φόρµα µε 
τίτλους Back και Next. 

 
2 Ο χρήστης πληκτρολογεί στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Όνοµα 

Πίνακα’ το όνοµα του πίνακα που περιέχει τα δεδοµένα  
 
 

3 O χρήστης πληκτρολογεί στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Πεδία 
Πίνακα’ τα πεδία που περιέχουν τα δεδοµένα 

 
4 Ο χρήστης πληκτρολογεί στο πλαίσιο κειµένου µε τίτλο ‘Κριτήριο 

SQL’ το πεδίο που θα λειτουργεί ως κριτήριο αναζήτησης. 
 

5 Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Εφαρµογή’. 
 

6 Η εφαρµογή δηµιουργεί και εµφανίζει το SQL ερώτηµα που θα 
χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία του Web Service µε βάση τα 
κριτήρια που έθεσε ο χρήστης. 

 
7 Ο έλεγχος επανέρχεται στο βήµα 2. 

 
 

4.6 Εναλλακτικές Ροές 
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4.6.1 Εναλλακτική ροή 1 

 
2.α Ο χρήστης  πατάει το κουµπί µετάβασης στην επόµενη φόρµα 

µε τίτλο ‘Νext’. 
 

3.α  Το σύστηµα εµφανίζει  µήνυµα προειδοποίησης που τον  
ενηµερώνει ότι πρέπει να επιλέξει δεδοµένα από την Β.∆. 

 
4.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  

Ροής. 
 

4.6.2 Εναλλακτική ροή 2 
 

3.α Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί εφαρµογή κριτηρίων. 
 
4.α Η εφαρµογή δηµιουργεί και εµφανίζει το SQL ερώτηµα που θα  

χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία του Web Service  
επιλέγοντας όλες τις στήλες του επιλεγµένου πίνακα και  
χωρίς να προσθέσει κριτήριο αναζήτησης SQL. 
 

 5.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  
Ροής. 

   
4.6.3 Εναλλακτική ροή 3 
 
     4.α  Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί εφαρµογή κριτηρίων. 
 

  5.α  Η εφαρµογή δηµιουργεί και εµφανίζει το SQL ερώτηµα που θα  
χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία του Web Service  
χωρίς να προσθέσει κριτήριο αναζήτησης SQL. 

  
  6.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της Βασικής  

Ροής. 
 
4.6.4 Εναλλακτική ροή 4 
 
      5.α  Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί µε τίτλο ‘Ακύρωση Κριτηρίων’. 
 
      6.α  Η εφαρµογή διαγράφει όλα τα SQL ερωτήµατα που  

 έχει επιλέξει ο χρήστης και αδειάζει το list box που τα   
 περιέχει.   
 

  7.α  Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το στάδιο 2 της  
  Βασικής Ροής. 
 

5 Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
 
∆εν υπάρχουν για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
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6 Κατάσταση εισόδου 
 

          Πρέπει να έχει γίνει η επιλογή και ο έλεγχος σύνδεσης της βάσης δεδοµένων   
          που θα χρησιµοποιηθεί.  

 
7 Κατάσταση εξόδου 

 
Έχουν επιλέγει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα (SQL queries) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία του Web Service. 

 
 
5.6.2.2 Ανάλυση και παρουσίαση κώδικα υλοποίησης. 
 
Το τρίτο βήµα (ODBC) του οδηγού Web Services Wizard αποσκοπεί στην 
δηµιουργία των SQL ερωτηµάτων που  θα χρησιµοποιηθούν για την  δηµιουργία του 
Web Service. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει την σύνταξη SQL εντολών. Τα 
ερωτήµατα SQL δοµούνται αυτόµατα έπειτα από την εισαγωγή των πινάκων, των 
στηλών και των κριτηρίων αναζήτησης που εισάγει ο χρηστής στα αντίστοιχα πεδία 
που του παραθέτει η εφαρµογή. Έχει αναπτυχθεί ένας Query Builder που µε την 
χρήση των παραµέτρων που εισάγει ο χρήστης δηµιουργεί αυτόµατα τα αντίστοιχα 
SQL ερωτήµατα.  
 
Η φόρµα διαλόγου του τρίτου βήµατος (Επιλογή δεδοµένων µε σύνδεση ODBC) έχει 
την παρακάτω µορφή. 
 

 
 
Στο πρώτο πλαίσιο κειµένου ο χρήστης εισάγει το όνοµα του πίνακα που θέλει να 
χρησιµοποιήσει πχ ‘Customer’. 
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Στο δεύτερο πλαίσιο κειµένου ο χρήστης εισάγει τα ονόµατα των στηλών που θέλει 
να χρησιµοποιήσει βάζοντας κόµµα (,) ανάµεσα από τις ονοµασίες πχ ‘cName, 
cCode’. 
 
Στο τρίτο πλαίσιο κειµένου ο χρήστης εισάγει το την στήλη του πίνακα που θα 
λειτουργεί ως κριτήριο αναζήτησης, εφόσον επιθυµεί να υπάρχει κριτήριο 
αναζήτησης πχ ‘cName’. 
 
Η λογική δηµιουργίας των ερωτηµάτων, είναι παρόµοια µε αυτήν της επιλογής 
δεδοµένων µε σύνδεση OLE DB που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 5.3 και για 
αυτό δεν την αναλύουµε περαιτέρω.  
 
Εµείς για τις ανάγκες του παραδείγµατος επιλέγουµε τα παρακάτω δεδοµένα. 
 

• Από τον πίνακα Customer επιλέγουµε της στήλες cName, cAfm, cCode, 
cAccCity και επιλέγουµε για κριτήριο αναζήτησης την στήλη cName. 

• Από τον πίνακα Supplier επιλέγουµε της στήλες pName, pAfm, pCode, 
pAccCity και επιλέγουµε για κριτήριο αναζήτησης την στήλη pName. 

• Από τον πίνακα StockItem επιλέγουµε της στήλες sCode και sDesc.  
 
Έπειτα επιλέγουµε το πλήκτρο µε τίτλο Next και ο οδηγός συνεχίζει στο τέταρτο 
βήµα (∆ηµιουργία Web Service αρχείου) και έπειτα στο πέµπτο βήµα (∆ηµιουργία 
Web Service client) όπως αναλύσαµε στις παραγράφους 5.4 και 5.8.  
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6. Πηγαίος κώδικας της εφαρµογής 
 
6.1 FormMain.cs 
 
using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
 
namespace WebServicesWizard 
{ 
  
 public class FormMain : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  private System.Windows.Forms.Button goToForm2; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton rdbOleDbCon; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton rdbOdbcCon; 
  private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1; 
  private System.Windows.Forms.Label infoLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label infoLabel2; 
  private System.Windows.Forms.Label infoLabel3; 
   
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public FormMain() 
  { 
   InitializeComponent();  
  } 
 
   
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if (components != null)  
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
   
  private void InitializeComponent() 
  { 
   System.Resources.ResourceManager resources = new 
System.Resources.ResourceManager(typeof(FormMain)); 
   this.goToForm2 = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.rdbOleDbCon = new System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.rdbOdbcCon = new System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 
   this.infoLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.infoLabel2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.infoLabel3 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // goToForm2 
   //  
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   this.goToForm2.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.goToForm2.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.goToForm2.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.goToForm2.Location = new System.Drawing.Point(496, 336); 
   this.goToForm2.Name = "goToForm2"; 
   this.goToForm2.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.goToForm2.TabIndex = 0; 
   this.goToForm2.Text = "Next"; 
   this.goToForm2.Click += new 
System.EventHandler(this.goToForm2_Click); 
   //  
   // rdbOleDbCon 
   //  
   this.rdbOleDbCon.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 
Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
((System.Byte)(161))); 
   this.rdbOleDbCon.Location = new System.Drawing.Point(272, 104); 
   this.rdbOleDbCon.Name = "rdbOleDbCon"; 
   this.rdbOleDbCon.Size = new System.Drawing.Size(152, 24); 
   this.rdbOleDbCon.TabIndex = 1; 
   this.rdbOleDbCon.Text = "Σύνδεση OLE DB"; 
   //  
   // rdbOdbcCon 
   //  
   this.rdbOdbcCon.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 
8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(161))); 
   this.rdbOdbcCon.Location = new System.Drawing.Point(272, 192); 
   this.rdbOdbcCon.Name = "rdbOdbcCon"; 
   this.rdbOdbcCon.Size = new System.Drawing.Size(152, 24); 
   this.rdbOdbcCon.TabIndex = 2; 
   this.rdbOdbcCon.Text = "Σύνδεση ODBC"; 
   //  
   // pictureBox1 
   //  
   this.pictureBox1.Image = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox1.Image"))); 
   this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); 
   this.pictureBox1.Name = "pictureBox1"; 
   this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(240, 368); 
   this.pictureBox1.TabIndex = 3; 
   this.pictureBox1.TabStop = false; 
   //  
   // infoLabel 
   //  
   this.infoLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.infoLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.infoLabel.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 9F, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(161))); 
   this.infoLabel.Location = new System.Drawing.Point(248, 24); 
   this.infoLabel.Name = "infoLabel"; 
   this.infoLabel.Size = new System.Drawing.Size(328, 64); 
   this.infoLabel.TabIndex = 4; 
   this.infoLabel.Text = "  Επιλέξτε τον τρόπο σύνδεσης µε την βάση 
δεδοµένων απο την οπoία θα δηµιουργηθεί" + 
    " το Web Service"; 
   this.infoLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // infoLabel2 
   //  
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   this.infoLabel2.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.infoLabel2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 
9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(161))); 
   this.infoLabel2.Location = new System.Drawing.Point(264, 136); 
   this.infoLabel2.Name = "infoLabel2"; 
   this.infoLabel2.Size = new System.Drawing.Size(296, 23); 
   this.infoLabel2.TabIndex = 5; 
   this.infoLabel2.Text = "Microsoft Acess,  dBase κτλ."; 
   //  
   // infoLabel3 
   //  
   this.infoLabel3.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.infoLabel3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 
9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(161))); 
   this.infoLabel3.Location = new System.Drawing.Point(264, 224); 
   this.infoLabel3.Name = "infoLabel3"; 
   this.infoLabel3.Size = new System.Drawing.Size(296, 23); 
   this.infoLabel3.TabIndex = 6; 
   this.infoLabel3.Text = "Με την χρήση ενός έγκυρου DSN"; 
   //  
   // FormMain 
   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control; 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(591, 365); 
   this.Controls.Add(this.infoLabel3); 
   this.Controls.Add(this.infoLabel2); 
   this.Controls.Add(this.infoLabel); 
   this.Controls.Add(this.pictureBox1); 
   this.Controls.Add(this.rdbOdbcCon); 
   this.Controls.Add(this.rdbOleDbCon); 
   this.Controls.Add(this.goToForm2); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.MinimizeBox = false; 
   this.Name = "FormMain"; 
   this.SizeGripStyle = System.Windows.Forms.SizeGripStyle.Hide; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard - ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 1/5   
(Επιλογή Τρόπου Σύνδεσης" + 
    ")"; 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
 
   
  [STAThread] 
  static void Main()  
  { 
   Application.Run(new FormMain()); 
  } 
 
   
  private void goToForm2_Click(object sender, System.EventArgs e) 
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  { 
   if (rdbOleDbCon.Checked==true) 
   { 
   Form2OleDb form2oledb=new Form2OleDb(); 
   form2oledb.Owner=this; 
   form2oledb.Show(); 
   } 
   if (rdbOdbcCon.Checked==true) 
   { 
    Form2Odbc form2odbc=new Form2Odbc(); 
    form2odbc.Owner=this; 
    form2odbc.Show(); 
   } 
 
   else if (rdbOdbcCon.Checked==false && rdbOleDbCon.Checked==false) 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν διαλέξατε τρόπο σύνδεσης"); 
   } 
  } 
 
   
 } 
} 
 
6.2 Form2Odbc.cs 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WebServicesWizard 
{ 
  
 public class Form2Odbc : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1; 
  private System.Windows.Forms.TextBox nameDSN; 
  private System.Windows.Forms.Button testConn; 
  private System.Windows.Forms.Button back; 
  private System.Windows.Forms.Button next; 
  private System.Windows.Forms.Label infoLabel; 
  
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public Form2Odbc() 
  { 
    
   InitializeComponent(); 
 
  } 
 
   
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
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    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
  /// <summary> 
  /// Required method for Designer support - do not modify 
  /// the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  { 
   System.Resources.ResourceManager resources = new 
System.Resources.ResourceManager(typeof(Form2Odbc)); 
   this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 
   this.infoLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.nameDSN = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.testConn = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.back = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.next = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // pictureBox1 
   //  
   this.pictureBox1.Image = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox1.Image"))); 
   this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); 
   this.pictureBox1.Name = "pictureBox1"; 
   this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(240, 368); 
   this.pictureBox1.TabIndex = 0; 
   this.pictureBox1.TabStop = false; 
   //  
   // infoLabel 
   //  
   this.infoLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.infoLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.infoLabel.Location = new System.Drawing.Point(248, 88); 
   this.infoLabel.Name = "infoLabel"; 
   this.infoLabel.Size = new System.Drawing.Size(336, 56); 
   this.infoLabel.TabIndex = 8; 
   this.infoLabel.Text = "Εισάγετε το DSN που αντιστοιχεί στην  βάση 
δεδοµένων που θέλετε να χρησιµοποιήσετ" + 
    "ε."; 
   this.infoLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // nameDSN 
   //  
   this.nameDSN.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.nameDSN.Location = new System.Drawing.Point(248, 176); 
   this.nameDSN.Name = "nameDSN"; 
   this.nameDSN.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.nameDSN.TabIndex = 9; 
   this.nameDSN.Text = ""; 
   this.nameDSN.TextChanged += new 
System.EventHandler(this.nameDSN_TextChanged); 
   //  
   // testConn 
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   //  
   this.testConn.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.testConn.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.testConn.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.testConn.Location = new System.Drawing.Point(248, 224); 
   this.testConn.Name = "testConn"; 
   this.testConn.Size = new System.Drawing.Size(160, 23); 
   this.testConn.TabIndex = 10; 
   this.testConn.Text = "Έλεγχος Σύνδεσης"; 
   this.testConn.Click += new System.EventHandler(this.testConn_Click); 
   //  
   // back 
   //  
   this.back.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.back.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.back.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.back.Location = new System.Drawing.Point(392, 336); 
   this.back.Name = "back"; 
   this.back.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.back.TabIndex = 11; 
   this.back.Text = "Back"; 
   this.back.Click += new System.EventHandler(this.back_Click); 
   //  
   // next 
   //  
   this.next.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.next.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.next.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.next.Location = new System.Drawing.Point(496, 336); 
   this.next.Name = "next"; 
   this.next.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.next.TabIndex = 12; 
   this.next.Text = "Next"; 
   this.next.Click += new System.EventHandler(this.next_Click); 
   //  
   // Form2Odbc 
   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(594, 368); 
   this.ControlBox = false; 
   this.Controls.Add(this.next); 
   this.Controls.Add(this.back); 
   this.Controls.Add(this.testConn); 
   this.Controls.Add(this.nameDSN); 
   this.Controls.Add(this.infoLabel); 
   this.Controls.Add(this.pictureBox1); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.Name = "Form2Odbc"; 
   this.ShowInTaskbar = false; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard - ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 2/5 
(Επιλογή Βάσης ∆εδοµένων)"; 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
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  #endregion 
 
  private void back_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
  this.Close(); 
  } 
   
   
  bool validDb; 
 
  private void testConn_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   ///code gia sindesi acess db me xrisi odbc////////////////////////////////// 
   System.Data.Odbc.OdbcConnection conn =new 
System.Data.Odbc.OdbcConnection (); 
   conn.ConnectionString = "FIL=MS 
Access;DSN="+nameDSN.Text.ToString(); 
    
   try 
   { 
     
    this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
    conn.Open(); 
    MessageBox.Show("Σύνδεση επιτυχής µε το DSN" + " " 
+nameDSN.Text.ToString()); 
    validDb=true; 
    this.Cursor=Cursors.Default; 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    MessageBox.Show("Αποτυχία σύνδεσης µε το επιλεγµένο DSN"); 
   } 
   finally 
   { 
    conn.Close(); 
    this.Cursor=Cursors.Default; 
   } 
  } 
 
  private void next_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if (validDb==false) 
   { 
    MessageBox.Show("Η σύνδεση µε την Β.∆ που επιλέξατε δεν έχει 
ελεγχθεί ή δεν είναι εφικτή!! Πατηστε το κουµπί Έλεγχος Σύνδεσης για να βεβαιωθείτε οτι η σύνδεση 
είναι εφικτή."); 
   } 
   else 
   { 
    Form3Odbc form3odbc=new Form3Odbc();  
    form3odbc.Owner=this; 
     
    //STELNO STHN EPOMENH FORMA TO PATH TIS BASIS 
POY XRHSIMOPOIO///////////////////////// 
    form3odbc.dataBasePath.Text=nameDSN.Text.Trim().ToString(); 
    form3odbc.Show();  
   } 
  } 
 
  private void nameDSN_TextChanged(object sender, System.EventArgs e) 
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  { 
  validDb=false; 
  } 
 } 
} 
 
 
6.3 Form2OleDb.cs 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data.OleDb; 
namespace WebServicesWizard 
{ 
  
 public class Form2OleDb : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  private System.Windows.Forms.Button butTestOleDbCon; 
  private System.Windows.Forms.Button gotoForm3OleDb; 
  private System.Windows.Forms.Button BackButton; 
  private System.Windows.Forms.OpenFileDialog openFileDialog1; 
  private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1; 
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
  private System.Windows.Forms.TextBox dataBasePath; 
  private System.Windows.Forms.Label infoLabel; 
  private System.Windows.Forms.Button browseButton; 
   
  bool validDb; 
 
  public Form2OleDb() 
  { 
    
   InitializeComponent(); 
 
  } 
 
   
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
  /// <summary> 
  /// Required method for Designer support - do not modify 
  /// the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  { 
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   System.Resources.ResourceManager resources = new 
System.Resources.ResourceManager(typeof(Form2OleDb)); 
   this.dataBasePath = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.butTestOleDbCon = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.gotoForm3OleDb = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.BackButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.openFileDialog1 = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog(); 
   this.browseButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 
   this.infoLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // dataBasePath 
   //  
   this.dataBasePath.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.dataBasePath.Location = new System.Drawing.Point(248, 136); 
   this.dataBasePath.Name = "dataBasePath"; 
   this.dataBasePath.Size = new System.Drawing.Size(248, 20); 
   this.dataBasePath.TabIndex = 1; 
   this.dataBasePath.Text = ""; 
   this.dataBasePath.TextChanged += new 
System.EventHandler(this.txbDataBasePath_TextChanged); 
   //  
   // butTestOleDbCon 
   //  
   this.butTestOleDbCon.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.butTestOleDbCon.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.butTestOleDbCon.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.butTestOleDbCon.Location = new System.Drawing.Point(248, 176); 
   this.butTestOleDbCon.Name = "butTestOleDbCon"; 
   this.butTestOleDbCon.Size = new System.Drawing.Size(152, 34); 
   this.butTestOleDbCon.TabIndex = 2; 
   this.butTestOleDbCon.Text = "Έλεγχος Σύνδεσης"; 
   this.butTestOleDbCon.Click += new 
System.EventHandler(this.butTestOleDbCon_Click); 
   //  
   // gotoForm3OleDb 
   //  
   this.gotoForm3OleDb.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.gotoForm3OleDb.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.gotoForm3OleDb.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.gotoForm3OleDb.Location = new System.Drawing.Point(496, 336); 
   this.gotoForm3OleDb.Name = "gotoForm3OleDb"; 
   this.gotoForm3OleDb.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.gotoForm3OleDb.TabIndex = 3; 
   this.gotoForm3OleDb.Text = "Next"; 
   this.gotoForm3OleDb.Click += new 
System.EventHandler(this.gotoForm3OleDb_Click); 
   //  
   // BackButton 
   //  
   this.BackButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.BackButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.BackButton.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.BackButton.Location = new System.Drawing.Point(392, 336); 
   this.BackButton.Name = "BackButton"; 
   this.BackButton.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
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   this.BackButton.TabIndex = 4; 
   this.BackButton.Text = "Back"; 
   this.BackButton.Click += new 
System.EventHandler(this.BackButton_Click); 
   //  
   // openFileDialog1 
   //  
   this.openFileDialog1.InitialDirectory = "c:\\"; 
   this.openFileDialog1.Title = "Select the file of the database"; 
   //  
   // browseButton 
   //  
   this.browseButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.browseButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.browseButton.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.browseButton.Location = new System.Drawing.Point(504, 128); 
   this.browseButton.Name = "browseButton"; 
   this.browseButton.Size = new System.Drawing.Size(80, 32); 
   this.browseButton.TabIndex = 5; 
   this.browseButton.Text = "Browse"; 
   this.browseButton.Click += new 
System.EventHandler(this.browseButton_Click); 
   //  
   // pictureBox1 
   //  
   this.pictureBox1.Image = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox1.Image"))); 
   this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); 
   this.pictureBox1.Name = "pictureBox1"; 
   this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(240, 368); 
   this.pictureBox1.TabIndex = 6; 
   this.pictureBox1.TabStop = false; 
   //  
   // infoLabel 
   //  
   this.infoLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.infoLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.infoLabel.Location = new System.Drawing.Point(248, 56); 
   this.infoLabel.Name = "infoLabel"; 
   this.infoLabel.Size = new System.Drawing.Size(320, 40); 
   this.infoLabel.TabIndex = 7; 
   this.infoLabel.Text = "Εισάγετε την διαδροµή του αρχείου της βάσης 
δεδοµένων."; 
   this.infoLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // Form2OleDb 
   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(590, 364); 
   this.ControlBox = false; 
   this.Controls.Add(this.infoLabel); 
   this.Controls.Add(this.pictureBox1); 
   this.Controls.Add(this.browseButton); 
   this.Controls.Add(this.BackButton); 
   this.Controls.Add(this.gotoForm3OleDb); 
   this.Controls.Add(this.butTestOleDbCon); 
   this.Controls.Add(this.dataBasePath); 
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   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.MinimizeBox = false; 
   this.Name = "Form2OleDb"; 
   this.ShowInTaskbar = false; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard - ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 2/5 
(Επιλογή Βάσης ∆εδοµένων)"; 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
  
  public  void butTestOleDbCon_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   ///ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ∆ΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑ ΒΆΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ////////////////////////////////////////// 
   try 
   { 
    this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
 
    OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
    string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source="+dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
    cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
     
    cnOleDb.Open(); 
    MessageBox.Show("Σύνδεση Εφικτή"); 
    cnOleDb.Close(); 
    validDb=true; 
 
    this.Cursor=Cursors.Default;  
   } 
    
   catch (Exception ex) 
   { 
    MessageBox.Show("Αποτυχία Σύνδεσης"); 
   } 
    
   finally 
   {   
    this.Cursor=Cursors.Default; 
   }  
  } 
 
  private void gotoForm3OleDb_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
    
   if (validDb==false) 
   { 
    MessageBox.Show("Η σύνδεση µε την Β.∆ που επιλέξατε δεν έχει 
ελεγχθεί ή δεν είναι εφικτή!! Πατηστε το κουµπί Έλεγχος Σύνδεσης για να βεβαιωθείτε οτι η σύνδεση 
είναι εφικτή."); 
   } 
   else 
   { 
    Form3OleDb form3oledb=new Form3OleDb();  
    form3oledb.Owner=this; 
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    //STELNO STHN EPOMENH FORMA TO PATH TIS BASIS 
POY XRHSIMOPOIO///////////////////////// 
   
 form3oledb.dataBasePath.Text=dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
    form3oledb.Show(); 
   } 
  } 
 
  private void BackButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   this.Close(); 
  } 
 
  private void browseButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   openFileDialog1.ShowDialog(); 
   dataBasePath.Text=openFileDialog1.FileName.ToString(); 
  } 
 
   
  private void txbDataBasePath_TextChanged(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   validDb=false; 
  } 
 
   
 
 } 
} 
 
 
6.4 Form3Odbc.cs 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WebServicesWizard 
{ 
 
 public class Form3Odbc : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  public System.Windows.Forms.Label dataBasePath; 
  private System.Windows.Forms.TextBox tableName; 
  private System.Windows.Forms.Label tableNameText; 
  private System.Windows.Forms.Label tableFiledsText; 
  private System.Windows.Forms.TextBox tableFields; 
  private System.Windows.Forms.Label Sqltext; 
  private System.Windows.Forms.TextBox Sql; 
  private System.Windows.Forms.Button applyButton; 
  private System.Windows.Forms.ListBox listBox1; 
  private System.Windows.Forms.Button clearSelections; 
  private System.Windows.Forms.Button NextButton; 
  private System.Windows.Forms.Button BackButton; 
  private System.Windows.Forms.Label infoLabel; 
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  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public Form3Odbc() 
  { 
    
   InitializeComponent(); 
 
  } 
 
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
  
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.infoLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.dataBasePath = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.tableName = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.tableNameText = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.tableFiledsText = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.tableFields = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.Sqltext = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.Sql = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.applyButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox(); 
   this.clearSelections = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.NextButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.BackButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // infoLabel 
   //  
   this.infoLabel.Location = new System.Drawing.Point(8, 8); 
   this.infoLabel.Name = "infoLabel"; 
   this.infoLabel.Size = new System.Drawing.Size(568, 22); 
   this.infoLabel.TabIndex = 1; 
   //  
   // dataBasePath 
   //  
   this.dataBasePath.Location = new System.Drawing.Point(224, 336); 
   this.dataBasePath.Name = "dataBasePath"; 
   this.dataBasePath.Size = new System.Drawing.Size(96, 24); 
   this.dataBasePath.TabIndex = 2; 
   this.dataBasePath.Visible = false; 
   //  
   // tableName 
   //  
   this.tableName.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.tableName.Location = new System.Drawing.Point(8, 64); 
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   this.tableName.Name = "tableName"; 
   this.tableName.Size = new System.Drawing.Size(520, 20); 
   this.tableName.TabIndex = 3; 
   this.tableName.Text = ""; 
   //  
   // tableNameText 
   //  
   this.tableNameText.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.tableNameText.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.tableNameText.Location = new System.Drawing.Point(8, 32); 
   this.tableNameText.Name = "tableNameText"; 
   this.tableNameText.Size = new System.Drawing.Size(576, 23); 
   this.tableNameText.TabIndex = 4; 
   this.tableNameText.Text = "Όνοµα Πίνακα (Εισάγετε το όνοµα του πίνακα 
απο τον οποίο θα δηµιουργηθεί το Web S" + 
    "ervice) "; 
   this.tableNameText.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
   //  
   // tableFiledsText 
   //  
   this.tableFiledsText.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.tableFiledsText.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.tableFiledsText.Location = new System.Drawing.Point(8, 96); 
   this.tableFiledsText.Name = "tableFiledsText"; 
   this.tableFiledsText.Size = new System.Drawing.Size(576, 32); 
   this.tableFiledsText.TabIndex = 5; 
   this.tableFiledsText.Text = "Πεδία Πίνακα (Εισάγετε τα πεδία του πίνακα 
που θέλετε να διαλέξετε βάζοντας κόµµα" + 
    " (,) ανάµεσα στα ονόµατα)"; 
   this.tableFiledsText.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
   //  
   // tableFields 
   //  
   this.tableFields.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.tableFields.Location = new System.Drawing.Point(8, 136); 
   this.tableFields.Name = "tableFields"; 
   this.tableFields.Size = new System.Drawing.Size(520, 20); 
   this.tableFields.TabIndex = 6; 
   this.tableFields.Text = ""; 
   //  
   // Sqltext 
   //  
   this.Sqltext.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.Sqltext.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.Sqltext.Location = new System.Drawing.Point(8, 168); 
   this.Sqltext.Name = "Sqltext"; 
   this.Sqltext.Size = new System.Drawing.Size(576, 23); 
   this.Sqltext.TabIndex = 7; 
   this.Sqltext.Text = "Κριτήριo SQL (Εισάγετε το όνοµα του πεδίου που θα 
χρησιµοποιθεί ως κριτήριο εύρεσ" + 
    "ης)"; 
   this.Sqltext.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
   //  
   // Sql 
   //  
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   this.Sql.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.Sql.Location = new System.Drawing.Point(8, 200); 
   this.Sql.Name = "Sql"; 
   this.Sql.Size = new System.Drawing.Size(520, 20); 
   this.Sql.TabIndex = 8; 
   this.Sql.Text = ""; 
   //  
   // applyButton 
   //  
   this.applyButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.applyButton.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.applyButton.Location = new System.Drawing.Point(8, 232); 
   this.applyButton.Name = "applyButton"; 
   this.applyButton.Size = new System.Drawing.Size(152, 23); 
   this.applyButton.TabIndex = 9; 
   this.applyButton.Text = "Εφαρµογή"; 
   this.applyButton.Click += new 
System.EventHandler(this.applyButton_Click); 
   //  
   // listBox1 
   //  
   this.listBox1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(8, 264); 
   this.listBox1.Name = "listBox1"; 
   this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(576, 56); 
   this.listBox1.TabIndex = 10; 
   //  
   // clearSelections 
   //  
   this.clearSelections.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.clearSelections.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.clearSelections.Location = new System.Drawing.Point(8, 336); 
   this.clearSelections.Name = "clearSelections"; 
   this.clearSelections.Size = new System.Drawing.Size(152, 23); 
   this.clearSelections.TabIndex = 11; 
   this.clearSelections.Text = "Καθαρισµός Επιλογών"; 
   this.clearSelections.Click += new 
System.EventHandler(this.clearSelections_Click); 
   //  
   // NextButton 
   //  
   this.NextButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.NextButton.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.NextButton.Location = new System.Drawing.Point(496, 336); 
   this.NextButton.Name = "NextButton"; 
   this.NextButton.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.NextButton.TabIndex = 12; 
   this.NextButton.Text = "Next"; 
   this.NextButton.Click += new 
System.EventHandler(this.NextButton_Click); 
   //  
   // BackButton 
   //  
   this.BackButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.BackButton.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.BackButton.Location = new System.Drawing.Point(392, 336); 
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   this.BackButton.Name = "BackButton"; 
   this.BackButton.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.BackButton.TabIndex = 13; 
   this.BackButton.Text = "Back"; 
   this.BackButton.Click += new 
System.EventHandler(this.BackButton_Click); 
   //  
   // Form3Odbc 
   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(592, 366); 
   this.ControlBox = false; 
   this.Controls.Add(this.BackButton); 
   this.Controls.Add(this.NextButton); 
   this.Controls.Add(this.clearSelections); 
   this.Controls.Add(this.listBox1); 
   this.Controls.Add(this.applyButton); 
   this.Controls.Add(this.Sql); 
   this.Controls.Add(this.Sqltext); 
   this.Controls.Add(this.tableFields); 
   this.Controls.Add(this.tableFiledsText); 
   this.Controls.Add(this.tableNameText); 
   this.Controls.Add(this.tableName); 
   this.Controls.Add(this.dataBasePath); 
   this.Controls.Add(this.infoLabel); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.Name = "Form3Odbc"; 
   this.ShowInTaskbar = false; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard- ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 3/5 
(Επιλογή δεδοµένων)"; 
   this.Load += new System.EventHandler(this.Form3Odbc_Load); 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
 
  private void BackButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
  this.Close(); 
  } 
 
   
  //∆ΙΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΤΗΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/////////////////// 
  ArrayList myArray= new ArrayList(); 
 
  private void applyButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   //elenxo an exei mpei onoma pinaka 
   if  (tableName.Text.ToString()=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν εισάγατε όνοµα πίνακα"); 
   } 
   else 
   { 
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    ///onoma tis methodoy -pinaka 
/////////////////////////////////////////////////////// 
    string WebMethodName=tableName.Text.ToString(); 
     
    ///elenxo an exei ksanaepilegei o idios pinakas 
    bool tableSelected=false; 
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i].ToString() == WebMethodName) 
     { 
      tableSelected=true; 
      MessageBox.Show("Ο πίνακας 
"+WebMethodName+" έχει ήδη επιλεγεί");  
     } 
    } 
     
    if (tableSelected==false) 
    { 
      
     ////to erothma 
domimeno/////////////////////////////////////////////////////////////// 
     string QueryString=""; 
     
     //periptosi 1. An balei mono table name o xristis 
     if (tableFields.Text.ToString()=="" && 
Sql.Text.ToString()=="") 
     { 
      QueryString="SELECT * FROM 
"+WebMethodName; 
     } 
     
     //periptosi 2. An balei mono table fields o xristis 
     if (tableFields.Text.ToString()!="" && 
Sql.Text.ToString()=="") 
     { 
      QueryString="SELECT 
"+tableFields.Text.ToString()+" FROM "+WebMethodName; 
     } 
     
     //periptosi 3. An balei o xristsi table fields kai sql query 
     if (tableFields.Text.ToString()!="" && 
Sql.Text.ToString()!="") 
     { 
      QueryString="SELECT 
"+tableFields.Text.ToString()+" FROM "+WebMethodName+" WHERE "+ Sql.Text.ToString()+" 
LIKE '%\"+@"+Sql.Text.ToString()+"+\"%'"; 
     } 
     
     //periptosi 4. An o xristis balei mono sql kritirio 
     if (tableFields.Text.ToString()=="" && 
Sql.Text.ToString()!="") 
     { 
      QueryString="SELECT * FROM 
"+WebMethodName+" WHERE "+ Sql.Text.ToString()+" LIKE 
'%\"+@"+Sql.Text.ToString()+"+\"%'"; 
     } 
     
     //parametroi tis methodou//////////////////// 
     string WebMethodVariables=""; 
     if (Sql.Text.ToString()!="") 
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     { 
      WebMethodVariables="string 
"+Sql.Text.ToString(); 
     } 
     
     ////BAZO TA DEDOMENA POY EPELEKSE O 
XRISTSIS STO PINAKA 
     myArray.Add(WebMethodName); 
     myArray.Add(WebMethodVariables); 
     myArray.Add(QueryString); 
 
     //elenxo an ebale sql kritirio gia na balo tin timi ston 
pinaka 
     if (Sql.Text.ToString()=="") 
     { 
      myArray.Add(" "); 
     }  
  
     if( Sql.Text.ToString()!="") 
     { 
      myArray.Add(Sql.Text.ToString());  
     } 
 
     //BAZO TO QUERY STO LISTBOX 
     listBox1.Items.Add(QueryString.ToString()); 
 
     //ADIAZO TA TEXTBOXES 
     tableName.Text=""; 
     tableFields.Text=""; 
     Sql.Text=""; 
    } 
   } 
 } 
 
  private void NextButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   ///ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ ΕΧΟΘΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΠΟΙA ΣΤΟΙΧΕΙΑ////////////////////// 
   if (myArray.Count==0) 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν επιλέξατε δεδοµένα για τα οπoία θα 
δηµιουργηθεί το Web Service"); 
   } 
   else 
   { 
    Form4Odbc form4odbc=new Form4Odbc();  
    form4odbc.Owner=this; 
   
    //STELNO TO PATH TIS DATABASE STHN EPOMENH 
FORMA 
   
 form4odbc.DataBaseLocation.Text=dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
    //STELNO TON PINAKA STHN EPOMENH FORMA 
    form4odbc.myArray=myArray; 
    
    form4odbc.Show(); 
   } 
  } 
 
  private void clearSelections_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
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   //ADIAZO TON PINAKA KAI TO LISTBOX 
   myArray.Clear(); 
   listBox1.Items.Clear(); 
  } 
 
  private void Form3Odbc_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
  infoLabel.Text="Άνοιγµα σύνδεσης χρησιµοποιώντας το DSN: 
"+dataBasePath.Text.ToString(); 
  } 
 
   
 } 
} 
 
6.5 Form3OleDb.cs 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb; 
 
namespace WebServicesWizard 
{ 
  
 public class Form3OleDb : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  public System.Windows.Forms.Label dataBasePath; 
  private System.Windows.Forms.ListBox listBox1; 
  private System.Windows.Forms.CheckedListBox checkedListBox1; 
  private System.Windows.Forms.CheckedListBox checkedListBox2; 
  private System.Windows.Forms.Button showTables; 
  private System.Windows.Forms.Button gotoForm4OleDb; 
  private System.Windows.Forms.Button BackButton; 
  private System.Windows.Forms.Button newQuery; 
  private System.Windows.Forms.ListBox listBox2; 
  private System.Windows.Forms.Button clearSelectedData; 
  private System.Windows.Forms.Label infoLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label tableLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label rowLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label SQLLabel; 
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public Form3OleDb() 
  { 
   InitializeComponent(); 
  } 
 
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
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   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
  /// <summary> 
  /// Required method for Designer support - do not modify 
  /// the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.infoLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.dataBasePath = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox(); 
   this.checkedListBox1 = new System.Windows.Forms.CheckedListBox(); 
   this.checkedListBox2 = new System.Windows.Forms.CheckedListBox(); 
   this.showTables = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.gotoForm4OleDb = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.BackButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.tableLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.rowLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.SQLLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.newQuery = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.listBox2 = new System.Windows.Forms.ListBox(); 
   this.clearSelectedData = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // infoLabel 
   //  
   this.infoLabel.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 
8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
((System.Byte)(161))); 
   this.infoLabel.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText; 
   this.infoLabel.Location = new System.Drawing.Point(200, 10); 
   this.infoLabel.Name = "infoLabel"; 
   this.infoLabel.Size = new System.Drawing.Size(380, 45); 
   this.infoLabel.TabIndex = 0; 
   this.infoLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // dataBasePath 
   //  
   this.dataBasePath.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText; 
   this.dataBasePath.Location = new System.Drawing.Point(240, 335); 
   this.dataBasePath.Name = "dataBasePath"; 
   this.dataBasePath.Size = new System.Drawing.Size(90, 20); 
   this.dataBasePath.TabIndex = 1; 
   this.dataBasePath.Visible = false; 
   //  
   // listBox1 
   //  
   this.listBox1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.listBox1.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.MenuText; 
   this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(10, 90); 
   this.listBox1.Name = "listBox1"; 
   this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(187, 121); 
   this.listBox1.TabIndex = 2; 
   this.listBox1.SelectedIndexChanged += new 
System.EventHandler(this.listBox1_SelectedIndexChanged); 
   //  
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   // checkedListBox1 
   //  
   this.checkedListBox1.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.checkedListBox1.Location = new System.Drawing.Point(205, 90); 
   this.checkedListBox1.Name = "checkedListBox1"; 
   this.checkedListBox1.Size = new System.Drawing.Size(185, 124); 
   this.checkedListBox1.TabIndex = 3; 
   //  
   // checkedListBox2 
   //  
   this.checkedListBox2.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.checkedListBox2.Location = new System.Drawing.Point(395, 90); 
   this.checkedListBox2.Name = "checkedListBox2"; 
   this.checkedListBox2.Size = new System.Drawing.Size(183, 124); 
   this.checkedListBox2.TabIndex = 4; 
   this.checkedListBox2.SelectedIndexChanged += new 
System.EventHandler(this.checkedListBox2_SelectedIndexChanged); 
   //  
   // showTables 
   //  
   this.showTables.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.showTables.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.showTables.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 
8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
((System.Byte)(161))); 
   this.showTables.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.showTables.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.showTables.Name = "showTables"; 
   this.showTables.Size = new System.Drawing.Size(180, 40); 
   this.showTables.TabIndex = 5; 
   this.showTables.Text = "Εµφάνιση δεδοµένων"; 
   this.showTables.Click += new 
System.EventHandler(this.showTables_Click); 
   //  
   // gotoForm4OleDb 
   //  
   this.gotoForm4OleDb.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.gotoForm4OleDb.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.gotoForm4OleDb.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.gotoForm4OleDb.Location = new System.Drawing.Point(490, 335); 
   this.gotoForm4OleDb.Name = "gotoForm4OleDb"; 
   this.gotoForm4OleDb.RightToLeft = 
System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes; 
   this.gotoForm4OleDb.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.gotoForm4OleDb.TabIndex = 6; 
   this.gotoForm4OleDb.Text = "Next"; 
   this.gotoForm4OleDb.Click += new 
System.EventHandler(this.gotoForm4OleDb_Click); 
   //  
   // BackButton 
   //  
   this.BackButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.BackButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.BackButton.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.BackButton.Location = new System.Drawing.Point(390, 335); 
   this.BackButton.Name = "BackButton"; 
   this.BackButton.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No; 
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   this.BackButton.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.BackButton.TabIndex = 7; 
   this.BackButton.Text = "Back"; 
   this.BackButton.Click += new 
System.EventHandler(this.BackButton_Click); 
   //  
   // tableLabel 
   //  
   this.tableLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.tableLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.tableLabel.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText; 
   this.tableLabel.Location = new System.Drawing.Point(35, 60); 
   this.tableLabel.Name = "tableLabel"; 
   this.tableLabel.Size = new System.Drawing.Size(130, 25); 
   this.tableLabel.TabIndex = 9; 
   this.tableLabel.Text = "Πίνακες"; 
   this.tableLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // rowLabel 
   //  
   this.rowLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.rowLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.rowLabel.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText; 
   this.rowLabel.Location = new System.Drawing.Point(220, 60); 
   this.rowLabel.Name = "rowLabel"; 
   this.rowLabel.Size = new System.Drawing.Size(145, 25); 
   this.rowLabel.TabIndex = 10; 
   this.rowLabel.Text = "Στήλες"; 
   this.rowLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // SQLLabel 
   //  
   this.SQLLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.SQLLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.SQLLabel.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText; 
   this.SQLLabel.Location = new System.Drawing.Point(400, 60); 
   this.SQLLabel.Name = "SQLLabel"; 
   this.SQLLabel.Size = new System.Drawing.Size(175, 25); 
   this.SQLLabel.TabIndex = 11; 
   this.SQLLabel.Text = "Επιλογή Κριτηριων SQL"; 
   this.SQLLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // newQuery 
   //  
   this.newQuery.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.newQuery.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.newQuery.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.newQuery.Location = new System.Drawing.Point(10, 220); 
   this.newQuery.Name = "newQuery"; 
   this.newQuery.Size = new System.Drawing.Size(180, 25); 
   this.newQuery.TabIndex = 12; 
   this.newQuery.Text = "Εφαρµογή κριτηρίων"; 
   this.newQuery.Click += new System.EventHandler(this.newQuery_Click); 
   //  
   // listBox2 
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   //  
   this.listBox2.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.listBox2.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.WindowText; 
   this.listBox2.Location = new System.Drawing.Point(12, 255); 
   this.listBox2.Name = "listBox2"; 
   this.listBox2.ScrollAlwaysVisible = true; 
   this.listBox2.Size = new System.Drawing.Size(567, 69); 
   this.listBox2.TabIndex = 13; 
   //  
   // clearSelectedData 
   //  
   this.clearSelectedData.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.clearSelectedData.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.clearSelectedData.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.clearSelectedData.Location = new System.Drawing.Point(10, 335); 
   this.clearSelectedData.Name = "clearSelectedData"; 
   this.clearSelectedData.Size = new System.Drawing.Size(180, 24); 
   this.clearSelectedData.TabIndex = 14; 
   this.clearSelectedData.Text = "Ακύρωση  κριτηρίων"; 
   this.clearSelectedData.Click += new 
System.EventHandler(this.clearSelectedData_Click); 
   //  
   // Form3OleDb 
   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control; 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(590, 364); 
   this.ControlBox = false; 
   this.Controls.Add(this.clearSelectedData); 
   this.Controls.Add(this.listBox2); 
   this.Controls.Add(this.newQuery); 
   this.Controls.Add(this.SQLLabel); 
   this.Controls.Add(this.rowLabel); 
   this.Controls.Add(this.tableLabel); 
   this.Controls.Add(this.BackButton); 
   this.Controls.Add(this.gotoForm4OleDb); 
   this.Controls.Add(this.showTables); 
   this.Controls.Add(this.checkedListBox2); 
   this.Controls.Add(this.checkedListBox1); 
   this.Controls.Add(this.listBox1); 
   this.Controls.Add(this.dataBasePath); 
   this.Controls.Add(this.infoLabel); 
   this.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.MinimizeBox = false; 
   this.Name = "Form3OleDb"; 
   this.ShowInTaskbar = false; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard- ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 3/5 
(Επιλογή δεδοµένων)"; 
   this.Load += new System.EventHandler(this.Form3OleDb_Load); 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
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  private void showTables_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   //ΜΕΤΑΤΡΕΠΩ ΣΕ WAIT CUSRSOR 
   this.Cursor=Cursors.WaitCursor; 
    
   ///ΣΥΝ∆ΕΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΑ ΑΝΟΙΓΩ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
   OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
   string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source="+dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
   cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
   cnOleDb.Open(); 
    
   ///ΦΤΙΑΧΝΩ ΕΝΑ DATATABLE ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 
   DataTable schemaTable = 
cnOleDb.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables,new object[] {null, null, null, 
"TABLE"}); 
    
   //ΣΙΝ∆ΕΩ ΤΟ  LISTBOX1 ME TO DATATABLE 
   listBox1.DataSource=schemaTable; 
   //ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ  DATABLE (∆ΗΛΑ∆Η ΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ) ΣΤΟ LISTBOX1 
   listBox1.DisplayMember="TABLE_NAME"; 
    
   //ΚΛΕΙΝΟ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 
   cnOleDb.Close(); 
    
   //ΜΕΤΑΤΡΕΠΩ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ CURSOR 
   this.Cursor=Cursors.Default; 
  } 
 
  private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   //KATHARIZO TA CHECEDLISTBOXES GIA NA PAROYN TA NEA 
DEDOMENA 
   checkedListBox1.Items.Clear(); 
   checkedListBox2.Items.Clear(); 
    
   ///SYNDEOMAI ME THN BASH KAI ANOIGO SYNDESH 
   OleDbConnection cnOleDb=new OleDbConnection(); 
   string strOleDb=@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source="+dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
   cnOleDb.ConnectionString=strOleDb; 
   cnOleDb.Open(); 
 
   //DIMIOYRGO ENA DATAREADER POY THA PAIRNEI TA 
ONOMATA TON ROWS  
   OleDbDataReader dr; 
   OleDbCommand cmd=new OleDbCommand(); 
   cmd.CommandText="Select * from "+listBox1.Text.ToString(); 
   cmd.Connection=cnOleDb; 
   dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
    
   //DIMIOYRGO ENA DATATABLE KAI TO SINDEO ME TO 
DATAREADER 
   DataTable tblSchema = dr.GetSchemaTable(); 
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   //PAIRNO TA STOIXEIA APO TO DATATABLE KAI TA EMFANIZO 
STA CHECKED LIST BOXES 
   foreach (DataRow drs in tblSchema.Rows) 
   { 
    string text=drs["ColumnName"].ToString(); 
    checkedListBox2.Items.Add(text); 
    checkedListBox1.Items.Add(text); 
   } 
    
   //KLEINO TH SINDESI 
   cnOleDb.Close(); 
  } 
  
 
  //∆ΙΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΤΗΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/////////////////// 
  ArrayList myArray= new ArrayList(); 
   
  private void newQuery_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
    
   ////////////////////////ONOMA TIS METHODOY-PINAKA /////////////////////// 
   string WebMethodName=listBox1.Text.ToString(); 
   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   
 
   ///ELENXO AN EXEI KASNAEPILEGEI O IDIOS PINAKAS 
   bool tableSelected=false; 
    
 
   for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
   { 
    if (myArray[i].ToString() == WebMethodName) 
    { 
     tableSelected=true; 
     MessageBox.Show("Ο πίνακας "+WebMethodName+" 
έχει ήδη επιλεγεί");  
    } 
   } 
     
   if (tableSelected==false) 
   { 
    
   //////////////////////////////ROWS////////////////////////////////////////////  
    
    ////brisko ta rows poy  dialekse o xristis kai ftiaxno ena string 
    ///tme to ena dipla sto allo me koma (,) anamesa 
     
    string SelectedRows = ""; 
     
    for(int x = 0; x <= checkedListBox1.CheckedItems.Count - 1 ; 
x++) 
    { 
     SelectedRows = SelectedRows + 
checkedListBox1.CheckedItems[x].ToString()+","; 
    } 
     
    //sbino to teleytaio koma (,) apo to string me ta rows 
    char[] MyChar = {','}; 
    string TrimedSelectedRows=SelectedRows.TrimEnd(MyChar); 
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   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    
   ///////////////////////////SQL CRITERIA///////////////////////////////////// 
    
    ////brisko ta kritiria pou ebale sto sql/////// 
     
    string SqlCriteria = ""; 
     
    for(int x = 0; x <= checkedListBox2.CheckedItems.Count - 1 ; 
x++) 
    { 
     SqlCriteria = SqlCriteria + " "+ 
      checkedListBox2.CheckedItems[x].ToString()+" 
like '%\"+@"+checkedListBox2.CheckedItems[x].ToString()+"+\"%'"+" AND"; 
    } 
     
    //// sbino to telytaio AND 
    char[] MyChar2 = {'A','N','D'}; 
    string TrimedSqlCriteria=SqlCriteria.TrimEnd(MyChar2); 
   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
   /////////////////////////////////TO SQL QUERY SE TELIKH MORFI/////////////////// 
    
    string QueryString=""; 
    
    if (checkedListBox1.CheckedItems.Count==0 && 
checkedListBox2.CheckedItems.Count==0) 
    { 
     QueryString="SELECT * FROM "+WebMethodName; 
    } 
     
    else if(checkedListBox1.CheckedItems.Count>0 && 
checkedListBox2.CheckedItems.Count==0 ) 
    { 
     QueryString="SELECT "+TrimedSelectedRows+" FROM 
"+WebMethodName; 
    } 
     
    else if(checkedListBox1.CheckedItems.Count==0 && 
checkedListBox2.CheckedItems.Count >0) 
    { 
     QueryString="SELECT * FROM "+WebMethodName+" 
WHERE"+TrimedSqlCriteria;  
    } 
     
    else 
    { 
     QueryString="SELECT "+TrimedSelectedRows+" FROM 
"+WebMethodName+" WHERE"+TrimedSqlCriteria;  
    } 
   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    
 
   //////////////////PARAMETROI POY MPAINOYN OTAN KALO THN 
METHODO/////////// 
    
    string MethodVariables=""; 
    for(int x = 0; x <= checkedListBox2.CheckedItems.Count - 1 ; 
x++) 
    { 
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     MethodVariables = MethodVariables+"string 
"+checkedListBox2.CheckedItems[x].ToString()+",";  
    } 
    char[] MyChar3 = {','}; 
    string 
WebMethodVariables=MethodVariables.TrimEnd(MyChar3); 
   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    
 
    ////BAZO TA DEDOMENA POY EPELEKSE O XRISTSIS STO 
PINAKA 
    myArray.Add(WebMethodName); 
    myArray.Add(WebMethodVariables); 
    myArray.Add(QueryString); 
     
    //to kataxoro giati to xreiazomai sthn dimiourgia toy client. 
    string LabelButtonName; 
    if (checkedListBox2.CheckedItems.Count==0) 
    { 
     LabelButtonName=" "; 
     myArray.Add(LabelButtonName); 
    }  
  
    if( checkedListBox2.CheckedItems.Count>0) 
    { 
     for(int x = 0; x <= checkedListBox2.CheckedItems.Count 
- 1 ; x++) 
     { 
     
 LabelButtonName=checkedListBox2.CheckedItems[x].ToString(); 
      myArray.Add(LabelButtonName); 
     } 
    } 
  
  
    ///KATHARIZO TA CHECKBOX GIA THN NEA 
EPILOGH///////////////////////////// 
    checkedListBox1.Items.Clear(); 
    checkedListBox2.Items.Clear(); 
  
    ///EMFANIZO TO EROTIMA STO LISTBOX 
    listBox2.Items.Add(QueryString.ToString()); 
   }  
    
  } 
 
  private void clearSelectedData_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
  //ADIAZO TON PINAKA KAI TO LISTBOX 
  myArray.Clear(); 
  listBox2.Items.Clear(); 
  } 
 
  private void checkedListBox2_SelectedIndexChanged(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   if (checkedListBox2.CheckedItems.Count>0) 
    MessageBox.Show("Προσοχή! Μόνο ένα κριτήριο αναζήτησης µπορείτε 
να επιλέξετε."); 
  } 
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  private void BackButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   this.Close(); 
  } 
 
  private void gotoForm4OleDb_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   ///ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ ΕΧΟYΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΠΟΙA ΣΤΟΙΧΕΙΑ////////////////////// 
   if (myArray.Count==0) 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν επιλέξατε δεδοµένα για τα οπoία θα 
δηµιουργηθεί το Web Service"); 
   } 
   else 
   { 
    Form4OleDb form4oledb=new Form4OleDb();  
    form4oledb.Owner=this; 
   
    //STELNO TO PATH TIS DATABASE STHN EPOMENH 
FORMA 
   
 form4oledb.DataBaseLocation.Text=dataBasePath.Text.Trim().ToString(); 
    //STELNO TON PINAKA STHN EPOMENH FORMA 
    form4oledb.myArray=myArray; 
    
    form4oledb.Show(); 
   } 
  } 
 
  private void Form3OleDb_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   infoLabel.Text="Σύνδεση µε την βάση δεδοµένων στην τοποθεσία 
"+dataBasePath.Text.ToString(); 
  }   
 
 } 
} 
 
 
6.6 Form4Odbc.cs 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.IO; 
 
namespace WebServicesWizard 
{ 
  
 public class Form4Odbc : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  public System.Windows.Forms.Label DataBaseLocation; 
  private System.Windows.Forms.TextBox WebServiceName; 
  private System.Windows.Forms.TextBox WebServiceDescription; 
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  private System.Windows.Forms.Button CreateCode; 
  private System.Windows.Forms.ListBox listBox1; 
  private System.Windows.Forms.Button BackButton; 
  private System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog folderBrowserDialog1; 
  private System.Windows.Forms.TextBox webServiceDir; 
  private System.Windows.Forms.Button gotoForm5Client; 
  private System.Windows.Forms.Label WSNameLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label WSDescLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label WSSaveFolderLabel; 
  private System.Windows.Forms.Button browseButton; 
  private System.Windows.Forms.Label WSnamespaceLabel; 
  private System.Windows.Forms.TextBox WebServiceNamespace; 
  private System.Windows.Forms.Label SourceCodeLabel; 
   
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public Form4Odbc() 
  { 
    
   InitializeComponent(); 
  } 
 
   
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
   
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.DataBaseLocation = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WSNameLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WebServiceName = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.WSDescLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WebServiceDescription = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.CreateCode = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox(); 
   this.BackButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.WSSaveFolderLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.webServiceDir = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.browseButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.folderBrowserDialog1 = new 
System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog(); 
   this.gotoForm5Client = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.WSnamespaceLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WebServiceNamespace = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.SourceCodeLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // DataBaseLocation 
   //  
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   this.DataBaseLocation.Location = new System.Drawing.Point(520, 24); 
   this.DataBaseLocation.Name = "DataBaseLocation"; 
   this.DataBaseLocation.Size = new System.Drawing.Size(56, 23); 
   this.DataBaseLocation.TabIndex = 0; 
   this.DataBaseLocation.Visible = false; 
   //  
   // WSNameLabel 
   //  
   this.WSNameLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSNameLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSNameLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 24); 
   this.WSNameLabel.Name = "WSNameLabel"; 
   this.WSNameLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 22); 
   this.WSNameLabel.TabIndex = 4; 
   this.WSNameLabel.Text = "Όνοµασία Web Service"; 
   this.WSNameLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // WebServiceName 
   //  
   this.WebServiceName.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.WebServiceName.Location = new System.Drawing.Point(192, 24); 
   this.WebServiceName.Name = "WebServiceName"; 
   this.WebServiceName.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.WebServiceName.TabIndex = 1; 
   this.WebServiceName.Text = ""; 
   //  
   // WSDescLabel 
   //  
   this.WSDescLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSDescLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSDescLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 56); 
   this.WSDescLabel.Name = "WSDescLabel"; 
   this.WSDescLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 23); 
   this.WSDescLabel.TabIndex = 6; 
   this.WSDescLabel.Text = "Περιγραφή Web Service "; 
   this.WSDescLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // WebServiceDescription 
   //  
   this.WebServiceDescription.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.WebServiceDescription.Location = new System.Drawing.Point(192, 
56); 
   this.WebServiceDescription.Name = "WebServiceDescription"; 
   this.WebServiceDescription.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.WebServiceDescription.TabIndex = 2; 
   this.WebServiceDescription.Text = ""; 
   //  
   // CreateCode 
   //  
   this.CreateCode.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.CreateCode.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.CreateCode.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.CreateCode.Location = new System.Drawing.Point(16, 160); 
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   this.CreateCode.Name = "CreateCode"; 
   this.CreateCode.Size = new System.Drawing.Size(160, 23); 
   this.CreateCode.TabIndex = 5; 
   this.CreateCode.Text = "∆ηµιουργία Αρχείου"; 
   this.CreateCode.Click += new 
System.EventHandler(this.CreateCode_Click); 
   //  
   // listBox1 
   //  
   this.listBox1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(16, 200); 
   this.listBox1.Name = "listBox1"; 
   this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(560, 121); 
   this.listBox1.TabIndex = 9; 
   //  
   // BackButton 
   //  
   this.BackButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.BackButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.BackButton.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.BackButton.Location = new System.Drawing.Point(393, 333); 
   this.BackButton.Name = "BackButton"; 
   this.BackButton.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.BackButton.TabIndex = 6; 
   this.BackButton.Text = "Back"; 
   this.BackButton.Click += new 
System.EventHandler(this.BackButton_Click); 
   //  
   // WSSaveFolderLabel 
   //  
   this.WSSaveFolderLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSSaveFolderLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSSaveFolderLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 120); 
   this.WSSaveFolderLabel.Name = "WSSaveFolderLabel"; 
   this.WSSaveFolderLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 24); 
   this.WSSaveFolderLabel.TabIndex = 11; 
   this.WSSaveFolderLabel.Text = "Φάκελος Αποθήκευσης"; 
   this.WSSaveFolderLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // webServiceDir 
   //  
   this.webServiceDir.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.webServiceDir.Enabled = false; 
   this.webServiceDir.Location = new System.Drawing.Point(192, 120); 
   this.webServiceDir.Name = "webServiceDir"; 
   this.webServiceDir.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.webServiceDir.TabIndex = 12; 
   this.webServiceDir.Text = ""; 
   //  
   // browseButton 
   //  
   this.browseButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.browseButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.browseButton.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.browseButton.Location = new System.Drawing.Point(504, 120); 
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   this.browseButton.Name = "browseButton"; 
   this.browseButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 24); 
   this.browseButton.TabIndex = 4; 
   this.browseButton.Text = "Browse"; 
   this.browseButton.Click += new 
System.EventHandler(this.browseButton_Click); 
   //  
   // gotoForm5Client 
   //  
   this.gotoForm5Client.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.gotoForm5Client.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.gotoForm5Client.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
   this.gotoForm5Client.Location = new System.Drawing.Point(493, 333); 
   this.gotoForm5Client.Name = "gotoForm5Client"; 
   this.gotoForm5Client.RightToLeft = 
System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes; 
   this.gotoForm5Client.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.gotoForm5Client.TabIndex = 7; 
   this.gotoForm5Client.Text = "Next"; 
   this.gotoForm5Client.Click += new 
System.EventHandler(this.gotoForm5Client_Click); 
   //  
   // WSnamespaceLabel 
   //  
   this.WSnamespaceLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSnamespaceLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSnamespaceLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 88); 
   this.WSnamespaceLabel.Name = "WSnamespaceLabel"; 
   this.WSnamespaceLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 23); 
   this.WSnamespaceLabel.TabIndex = 18; 
   this.WSnamespaceLabel.Text = "Web Service Namespace"; 
   this.WSnamespaceLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // WebServiceNamespace 
   //  
   this.WebServiceNamespace.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.WebServiceNamespace.Location = new System.Drawing.Point(192, 
88); 
   this.WebServiceNamespace.Name = "WebServiceNamespace"; 
   this.WebServiceNamespace.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.WebServiceNamespace.TabIndex = 3; 
   this.WebServiceNamespace.Text = ""; 
   //  
   // SourceCodeLabel 
   //  
   this.SourceCodeLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.SourceCodeLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.SourceCodeLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 336); 
   this.SourceCodeLabel.Name = "SourceCodeLabel"; 
   this.SourceCodeLabel.TabIndex = 20; 
   this.SourceCodeLabel.Text = "Source Code"; 
   this.SourceCodeLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // Form4Odbc 
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   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(590, 364); 
   this.ControlBox = false; 
   this.Controls.Add(this.SourceCodeLabel); 
   this.Controls.Add(this.WebServiceNamespace); 
   this.Controls.Add(this.WSnamespaceLabel); 
   this.Controls.Add(this.gotoForm5Client); 
   this.Controls.Add(this.browseButton); 
   this.Controls.Add(this.webServiceDir); 
   this.Controls.Add(this.WebServiceDescription); 
   this.Controls.Add(this.WebServiceName); 
   this.Controls.Add(this.WSSaveFolderLabel); 
   this.Controls.Add(this.BackButton); 
   this.Controls.Add(this.listBox1); 
   this.Controls.Add(this.CreateCode); 
   this.Controls.Add(this.WSDescLabel); 
   this.Controls.Add(this.WSNameLabel); 
   this.Controls.Add(this.DataBaseLocation); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.MinimizeBox = false; 
   this.Name = "Form4Odbc"; 
   this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No; 
   this.ShowInTaskbar = false; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard - ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 4/5   
(Κατασκευή αρχείου Web S" + 
    "ervice)."; 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
 
  bool codeCreated=false; 
  private void CreateCode_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   ///ελενχο ανα ο xristis ebale ola ta dedomena 
    
   if (WebServiceName.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε όνοµα για το Web Service"); 
   } 
   if (WebServiceDescription.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε περιγραφή για το Web Service"); 
   } 
   if (WebServiceNamespace.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε namespace για το Web Service"); 
   } 
   if (webServiceDir.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε διαδροµή αποθήκευσης"); 
   } 
   ///an ta ebale ola grafo to web service 
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   if (webServiceDir.Text!="" && WebServiceName.Text!="" && 
WebServiceDescription.Text!="" && WebServiceNamespace.Text!="") 
   { 
    listBox1.Items.Clear(); 
    
    ////////////////METABLITES POY XREIAZOMAI GIA NA KANO 
TO WEB SERVICE 
    //sql query 
    string selectedQuery=""; 
    //onoma tis method 
    string selectedMethod=""; 
    //web method variables 
    string selectedWebMethodVariables=""; 
    //data base locatio 
    string selectedDb=DataBaseLocation.Text.Trim().ToString(); 
    //directory path 
    string selectedDir=webServiceDir.Text.Trim().ToString(); 
   
    
    
    //epiloges gia to path tou arxeioy web service 
    StreamWriter sw= new 
StreamWriter(@""+selectedDir+"\\"+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+".asmx"); 
    ArrayList lineArray = new ArrayList( ); 
    
    lineArray.Add("<%@ WebService Language=\"c#\" 
Class=\""+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+"\"%>"); 
    lineArray.Add("using System;"); 
    lineArray.Add("using System.Web.Services;"); 
    lineArray.Add("using System.Data;"); 
    lineArray.Add("using System.Data.OleDb;"); 
    lineArray.Add("using System.Data.Odbc;"); 
    lineArray.Add(""); 
   
 lineArray.Add("[WebService(Namespace=\""+WebServiceNamespace.Text.Trim().ToString()
+"\",Name 
=\""+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+"\",Description=\""+WebServiceDescription.Text.Tri
m().ToString()+"\")]");  
    lineArray.Add("public class 
"+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+" : System.Web.Services.WebService"); 
    lineArray.Add("{"); 
    
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     selectedMethod=myArray[i].ToString(); 
     selectedWebMethodVariables=myArray[i+1].ToString(); 
     selectedQuery=myArray[i+2].ToString(); 
      
      
     lineArray.Add("[WebMethod]"); 
     lineArray.Add("public DataSet 
get"+selectedMethod+"("+selectedWebMethodVariables+")"); 
     lineArray.Add("{"); 
     lineArray.Add("System.Data.Odbc.OdbcConnection 
cnOdbc =new System.Data.Odbc.OdbcConnection ();"); 
     lineArray.Add("cnOdbc.ConnectionString = 
\"FIL=UserDsn;DSN="+selectedDb+"\";"); 



∆ηµιουργία ενός  Gateway για Legacy εφαρµογές µε την χρήση των XML Web Services             

_______________________________________________________________________________ 
Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Μ.Ι.S.  
Τζαλαµούρας Μιλτιάδης 

116

     lineArray.Add("OdbcDataAdapter da = new 
OdbcDataAdapter(\""+selectedQuery+"\",cnOdbc);"); 
     lineArray.Add("DataSet ds = new 
DataSet(\""+selectedMethod+"\");"); 
     lineArray.Add("da.Fill(ds,\""+selectedMethod+"\");"); 
     lineArray.Add("return ds;"); 
     lineArray.Add("}"); 
      
    } 
    lineArray.Add("}"); 
 
    /////////////emfanizo ton kodika sto listbox/////////////////////////// 
    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     listBox1.Items.Add(lineArray[i]);  
    } 
    
    ///////////grafo to arxeio/////////////////////////////////////////// 
    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     sw.WriteLine(lineArray[i].ToString());  
    } 
 
    sw.Close(); 
    
    MessageBox.Show("Το web service αρχείο κατασκευάστηκε 
επιτύχως"); 
    codeCreated=true; 
   } 
  } 
 
  private void BackButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   this.Close(); 
  } 
 
   
  private void browseButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 
   webServiceDir.Text=folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString(); 
  } 
 
   
   
  //ftiaxno ton neo pinaika pou tha parei ta dedomena apo ton pinaka tis proigoumenhs 
formas 
  public ArrayList myArray= new ArrayList( ); 
 
 
  private void gotoForm5Client_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
    
   if (codeCreated==true) 
   { 
    Form5Client form5client=new Form5Client();  
    form5client.Owner=this; 
    ///stelno ta dedomena tou pinaka sthn epomenh forma 
    form5client.myArray=myArray; 
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    ////stelno to onoma toy web service poy ebale o xristis 
   
 form5client.webServiceClass=WebServiceName.Text.Trim().ToString(); 
    
    form5client.Show(); 
   } 
   else 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν έχετε δηµιουργήσει Web Service 
αρχείο!"); 
   } 
 
  } 
  
 
 } 
} 
 
 
6.7 Form4OleDb.cs 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.IO; 
 
namespace WebServicesWizard 
{ 
 
 public class Form4OleDb : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  public System.Windows.Forms.Label DataBaseLocation; 
  private System.Windows.Forms.TextBox WebServiceName; 
  private System.Windows.Forms.TextBox WebServiceDescription; 
  private System.Windows.Forms.Button CreateCode; 
  private System.Windows.Forms.ListBox listBox1; 
  private System.Windows.Forms.Button BackButton; 
  private System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog folderBrowserDialog1; 
  private System.Windows.Forms.TextBox webServiceDir; 
  private System.Windows.Forms.Button gotoForm5Client; 
  private System.Windows.Forms.Label WSNameLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label WSDescLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label WSSaveFolderLabel; 
  private System.Windows.Forms.Button browseButton; 
  private System.Windows.Forms.Label WSnamespaceLabel; 
  private System.Windows.Forms.TextBox WebServiceNamespace; 
  private System.Windows.Forms.Label SourceCodeLabel; 
   
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public Form4OleDb() 
  { 
   InitializeComponent(); 
  } 
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  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
   
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.DataBaseLocation = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WSNameLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WebServiceName = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.WSDescLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WebServiceDescription = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.CreateCode = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox(); 
   this.BackButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.WSSaveFolderLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.webServiceDir = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.browseButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.folderBrowserDialog1 = new 
System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog(); 
   this.gotoForm5Client = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.WSnamespaceLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.WebServiceNamespace = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.SourceCodeLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // DataBaseLocation 
   //  
   this.DataBaseLocation.Location = new System.Drawing.Point(520, 16); 
   this.DataBaseLocation.Name = "DataBaseLocation"; 
   this.DataBaseLocation.Size = new System.Drawing.Size(56, 23); 
   this.DataBaseLocation.TabIndex = 0; 
   this.DataBaseLocation.Visible = false; 
   //  
   // WSNameLabel 
   //  
   this.WSNameLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSNameLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSNameLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 24); 
   this.WSNameLabel.Name = "WSNameLabel"; 
   this.WSNameLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 22); 
   this.WSNameLabel.TabIndex = 4; 
   this.WSNameLabel.Text = "Όνοµασία Web Service"; 
   this.WSNameLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // WebServiceName 
   //  
   this.WebServiceName.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
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   this.WebServiceName.Location = new System.Drawing.Point(184, 24); 
   this.WebServiceName.Name = "WebServiceName"; 
   this.WebServiceName.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.WebServiceName.TabIndex = 5; 
   this.WebServiceName.Text = ""; 
   //  
   // WSDescLabel 
   //  
   this.WSDescLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSDescLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSDescLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 56); 
   this.WSDescLabel.Name = "WSDescLabel"; 
   this.WSDescLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 23); 
   this.WSDescLabel.TabIndex = 6; 
   this.WSDescLabel.Text = "Περιγραφή Web Service "; 
   this.WSDescLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // WebServiceDescription 
   //  
   this.WebServiceDescription.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.WebServiceDescription.Location = new System.Drawing.Point(184, 
56); 
   this.WebServiceDescription.Name = "WebServiceDescription"; 
   this.WebServiceDescription.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.WebServiceDescription.TabIndex = 7; 
   this.WebServiceDescription.Text = ""; 
   //  
   // CreateCode 
   //  
   this.CreateCode.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.CreateCode.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.CreateCode.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.CreateCode.Location = new System.Drawing.Point(16, 168); 
   this.CreateCode.Name = "CreateCode"; 
   this.CreateCode.Size = new System.Drawing.Size(160, 24); 
   this.CreateCode.TabIndex = 8; 
   this.CreateCode.Text = "∆ηµιουργία Αρχείου"; 
   this.CreateCode.Click += new 
System.EventHandler(this.CreateCode_Click); 
   //  
   // listBox1 
   //  
   this.listBox1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(16, 200); 
   this.listBox1.Name = "listBox1"; 
   this.listBox1.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No; 
   this.listBox1.ScrollAlwaysVisible = true; 
   this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(552, 121); 
   this.listBox1.TabIndex = 9; 
   //  
   // BackButton 
   //  
   this.BackButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.BackButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.BackButton.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.BackButton.Location = new System.Drawing.Point(393, 333); 
   this.BackButton.Name = "BackButton"; 
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   this.BackButton.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.BackButton.TabIndex = 10; 
   this.BackButton.Text = "Back"; 
   this.BackButton.Click += new 
System.EventHandler(this.BackButton_Click); 
   //  
   // WSSaveFolderLabel 
   //  
   this.WSSaveFolderLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSSaveFolderLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSSaveFolderLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 120); 
   this.WSSaveFolderLabel.Name = "WSSaveFolderLabel"; 
   this.WSSaveFolderLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 24); 
   this.WSSaveFolderLabel.TabIndex = 11; 
   this.WSSaveFolderLabel.Text = "Φάκελος Αποθήκευσης"; 
   this.WSSaveFolderLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // webServiceDir 
   //  
   this.webServiceDir.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.webServiceDir.Enabled = false; 
   this.webServiceDir.Location = new System.Drawing.Point(184, 120); 
   this.webServiceDir.Name = "webServiceDir"; 
   this.webServiceDir.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.webServiceDir.TabIndex = 12; 
   this.webServiceDir.Text = ""; 
   //  
   // browseButton 
   //  
   this.browseButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.browseButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.browseButton.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.browseButton.Location = new System.Drawing.Point(496, 120); 
   this.browseButton.Name = "browseButton"; 
   this.browseButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 24); 
   this.browseButton.TabIndex = 13; 
   this.browseButton.Text = "Browse"; 
   this.browseButton.Click += new 
System.EventHandler(this.browseButton_Click); 
   //  
   // folderBrowserDialog1 
   //  
   this.folderBrowserDialog1.SelectedPath = "C:\\Inetpub\\wwwroot"; 
   //  
   // gotoForm5Client 
   //  
   this.gotoForm5Client.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.gotoForm5Client.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.gotoForm5Client.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.gotoForm5Client.Location = new System.Drawing.Point(493, 333); 
   this.gotoForm5Client.Name = "gotoForm5Client"; 
   this.gotoForm5Client.RightToLeft = 
System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes; 
   this.gotoForm5Client.Size = new System.Drawing.Size(90, 25); 
   this.gotoForm5Client.TabIndex = 16; 
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   this.gotoForm5Client.Text = "Next"; 
   this.gotoForm5Client.Click += new 
System.EventHandler(this.gotoForm5Client_Click); 
   //  
   // WSnamespaceLabel 
   //  
   this.WSnamespaceLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.WSnamespaceLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.WSnamespaceLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 88); 
   this.WSnamespaceLabel.Name = "WSnamespaceLabel"; 
   this.WSnamespaceLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 23); 
   this.WSnamespaceLabel.TabIndex = 17; 
   this.WSnamespaceLabel.Text = "Web Service Namespace"; 
   this.WSnamespaceLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // WebServiceNamespace 
   //  
   this.WebServiceNamespace.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.WebServiceNamespace.Location = new System.Drawing.Point(184, 
88); 
   this.WebServiceNamespace.Name = "WebServiceNamespace"; 
   this.WebServiceNamespace.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.WebServiceNamespace.TabIndex = 18; 
   this.WebServiceNamespace.Text = ""; 
   //  
   // SourceCodeLabel 
   //  
   this.SourceCodeLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.SourceCodeLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.SourceCodeLabel.Location = new System.Drawing.Point(16, 328); 
   this.SourceCodeLabel.Name = "SourceCodeLabel"; 
   this.SourceCodeLabel.TabIndex = 0; 
   this.SourceCodeLabel.Text = "Source Code"; 
   this.SourceCodeLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // Form4OleDb 
   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control; 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(589, 363); 
   this.ControlBox = false; 
   this.Controls.Add(this.SourceCodeLabel); 
   this.Controls.Add(this.WebServiceNamespace); 
   this.Controls.Add(this.webServiceDir); 
   this.Controls.Add(this.WebServiceDescription); 
   this.Controls.Add(this.WebServiceName); 
   this.Controls.Add(this.WSnamespaceLabel); 
   this.Controls.Add(this.gotoForm5Client); 
   this.Controls.Add(this.browseButton); 
   this.Controls.Add(this.WSSaveFolderLabel); 
   this.Controls.Add(this.BackButton); 
   this.Controls.Add(this.listBox1); 
   this.Controls.Add(this.CreateCode); 
   this.Controls.Add(this.WSDescLabel); 
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   this.Controls.Add(this.WSNameLabel); 
   this.Controls.Add(this.DataBaseLocation); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.MinimizeBox = false; 
   this.Name = "Form4OleDb"; 
   this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No; 
   this.ShowInTaskbar = false; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard - ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 4/5   
(Κατασκευή αρχείου Web S" + 
    "ervice)."; 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
   
 
  bool codeCreated=false; 
   
  private void CreateCode_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   ///ελενχο ανα ο xristis ebale ola ta dedomena 
    
   if (WebServiceName.Text=="") 
   { 
   MessageBox.Show("∆εν βάλατε όνοµα για το Web Service"); 
   } 
   if (WebServiceDescription.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε περιγραφή για το Web Service"); 
   } 
   if (WebServiceNamespace.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε namespace για το Web Service"); 
   } 
   if (webServiceDir.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε διαδροµή αποθήκευσης"); 
   } 
   ///an ta ebale ola grafo to web service 
   if (webServiceDir.Text!="" && WebServiceName.Text!="" && 
WebServiceDescription.Text!="" && WebServiceNamespace.Text!="") 
   { 
    listBox1.Items.Clear(); 
     
    ////////////////METABLITES POY XREIAZOMAI GIA NA KANO 
TO WEB SERVICE 
    //sql query 
    string selectedQuery=""; 
    //onoma tis method 
    string selectedMethod=""; 
    //web method variables 
    string selectedWebMethodVariables=""; 
    //data base location 
    string selectedDb=DataBaseLocation.Text.Trim().ToString(); 
    //directory path 
    string selectedDir=webServiceDir.Text.Trim().ToString(); 
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    //path kai onomasia tou arxeioy web service 
    StreamWriter sw= new 
StreamWriter(@""+selectedDir+"\\"+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+".asmx"); 
    ArrayList lineArray = new ArrayList( ); 
    
    lineArray.Add("<%@ WebService Language=\"c#\" 
Class=\""+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+"\"%>"); 
    lineArray.Add("using System;"); 
    lineArray.Add("using System.Web.Services;"); 
    lineArray.Add("using System.Data;"); 
    lineArray.Add("using System.Data.OleDb;"); 
    lineArray.Add("using System.Data.Odbc;"); 
    lineArray.Add(""); 
   
 lineArray.Add("[WebService(Namespace=\""+WebServiceNamespace.Text.Trim().ToString()
+"\",Name 
=\""+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+"\",Description=\""+WebServiceDescription.Text.Tri
m().ToString()+"\")]");  
    lineArray.Add("public class 
"+WebServiceName.Text.Trim().ToString()+" : System.Web.Services.WebService"); 
    lineArray.Add("{"); 
    
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     selectedMethod=myArray[i].ToString(); 
     selectedWebMethodVariables=myArray[i+1].ToString(); 
     selectedQuery=myArray[i+2].ToString(); 
     
     lineArray.Add("[WebMethod(Description=\"Get Data 
From "+selectedMethod+" Table\")]"); 
     lineArray.Add("public DataSet 
get"+selectedMethod+"("+selectedWebMethodVariables+")"); 
     lineArray.Add("{"); 
     lineArray.Add("OleDbConnection cnOleDb=new 
OleDbConnection();"); 
     lineArray.Add("string 
strOleDb=@\"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"); 
     lineArray.Add("Data Source="+selectedDb+"\";"); 
     lineArray.Add("cnOleDb.ConnectionString=strOleDb;"); 
     lineArray.Add("OleDbDataAdapter da = new 
OleDbDataAdapter(\""+selectedQuery+"\",cnOleDb);"); 
     lineArray.Add("DataSet ds = new 
DataSet(\""+selectedMethod+"\");"); 
     lineArray.Add("da.Fill(ds,\""+selectedMethod+"\");"); 
     lineArray.Add("return ds;"); 
     lineArray.Add("}"); 
    } 
    lineArray.Add("}"); 
 
    /////////////emfanizo ton kodika sto listbox/////////////////////////// 
    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     listBox1.Items.Add(lineArray[i]);  
    } 
    
    ///////////grafo to arxeio/////////////////////////////////////////// 
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    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     sw.WriteLine(lineArray[i].ToString());  
    } 
 
    sw.Close(); 
    
    MessageBox.Show("Το web service αρχείο κατασκευάστηκε 
επιτύχως"); 
    codeCreated=true; 
   } 
  } 
 
  private void BackButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   this.Close(); 
  } 
 
   
 
  private void browseButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 
   webServiceDir.Text=folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString(); 
  } 
 
   
   
  //ftiaxno ton neo pinaika pou tha parei ta dedomena apo ton pinaka tis proigoumenhs 
formas 
  public ArrayList myArray= new ArrayList( ); 
 
   
  
 
  private void gotoForm5Client_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if (codeCreated==false) 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν έχετε δηµιουργήσει Web Service 
αρχείο!"); 
   } 
   else 
   { 
    Form5Client form5client=new Form5Client();  
    
    form5client.Owner=this; 
    ///stelno ta dedomena tou pinaka sthn epomenh forma 
    form5client.myArray=myArray; 
    
    ////stelno to onoma toy web service poy ebale o xristis 
   
 form5client.webServiceClass=WebServiceName.Text.Trim().ToString(); 
    
    form5client.Show(); 
   } 
  }  
 
 
 } 
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} 
 
 
6.8 Form5Client.cs 
 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.IO; 
 
namespace WebServicesWizard 
{ 
  
 public class Form5Client : System.Windows.Forms.Form 
 { 
   
   
  private System.Windows.Forms.Button createClientCode; 
  private System.Windows.Forms.TextBox clientDirectory; 
  private System.Windows.Forms.Button browseDir; 
  private System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog folderBrowserDialog1; 
  private System.Windows.Forms.TextBox ClientName; 
  private System.Windows.Forms.ListBox listBox1; 
  private System.Windows.Forms.Button exitButton; 
  private System.Windows.Forms.TextBox serviceURL; 
  private System.Windows.Forms.Label clientSaveFolderLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label clientNameLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label URLLabel; 
  private System.Windows.Forms.Label SourceCodeLabel; 
   
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public Form5Client() 
  { 
   InitializeComponent(); 
  } 
 
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.createClientCode = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.clientDirectory = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.browseDir = new System.Windows.Forms.Button(); 
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   this.folderBrowserDialog1 = new 
System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog(); 
   this.clientSaveFolderLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.clientNameLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.ClientName = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox(); 
   this.exitButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.URLLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.serviceURL = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.SourceCodeLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // createClientCode 
   //  
   this.createClientCode.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.createClientCode.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.createClientCode.ForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.createClientCode.Location = new System.Drawing.Point(8, 152); 
   this.createClientCode.Name = "createClientCode"; 
   this.createClientCode.Size = new System.Drawing.Size(176, 32); 
   this.createClientCode.TabIndex = 0; 
   this.createClientCode.Text = "∆ηµιουργία αρχείου Client"; 
   this.createClientCode.Click += new 
System.EventHandler(this.createClientCode_Click); 
   //  
   // clientDirectory 
   //  
   this.clientDirectory.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.clientDirectory.Enabled = false; 
   this.clientDirectory.Location = new System.Drawing.Point(160, 96); 
   this.clientDirectory.Name = "clientDirectory"; 
   this.clientDirectory.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.clientDirectory.TabIndex = 1; 
   this.clientDirectory.Text = ""; 
   //  
   // browseDir 
   //  
   this.browseDir.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.browseDir.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.browseDir.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.browseDir.Location = new System.Drawing.Point(472, 96); 
   this.browseDir.Name = "browseDir"; 
   this.browseDir.Size = new System.Drawing.Size(87, 24); 
   this.browseDir.TabIndex = 2; 
   this.browseDir.Text = "Browse"; 
   this.browseDir.Click += new System.EventHandler(this.browseDir_Click); 
   //  
   // clientSaveFolderLabel 
   //  
   this.clientSaveFolderLabel.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.clientSaveFolderLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.clientSaveFolderLabel.Location = new System.Drawing.Point(8, 96); 
   this.clientSaveFolderLabel.Name = "clientSaveFolderLabel"; 
   this.clientSaveFolderLabel.Size = new System.Drawing.Size(144, 19); 
   this.clientSaveFolderLabel.TabIndex = 3; 
   this.clientSaveFolderLabel.Text = "Φάκελος αποθήκευσης"; 
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   this.clientSaveFolderLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // clientNameLabel 
   //  
   this.clientNameLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.clientNameLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.clientNameLabel.Location = new System.Drawing.Point(8, 32); 
   this.clientNameLabel.Name = "clientNameLabel"; 
   this.clientNameLabel.Size = new System.Drawing.Size(144, 19); 
   this.clientNameLabel.TabIndex = 4; 
   this.clientNameLabel.Text = "Όνοµασια Client"; 
   this.clientNameLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // ClientName 
   //  
   this.ClientName.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.ClientName.Location = new System.Drawing.Point(160, 32); 
   this.ClientName.Name = "ClientName"; 
   this.ClientName.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.ClientName.TabIndex = 5; 
   this.ClientName.Text = ""; 
   //  
   // listBox1 
   //  
   this.listBox1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(8, 192); 
   this.listBox1.Name = "listBox1"; 
   this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(576, 134); 
   this.listBox1.TabIndex = 6; 
   //  
   // exitButton 
   //  
   this.exitButton.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick; 
   this.exitButton.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
   this.exitButton.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
   this.exitButton.Location = new System.Drawing.Point(504, 336); 
   this.exitButton.Name = "exitButton"; 
   this.exitButton.TabIndex = 7; 
   this.exitButton.Text = "Finish"; 
   this.exitButton.Click += new System.EventHandler(this.exitButton_Click); 
   //  
   // URLLabel 
   //  
   this.URLLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.URLLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.URLLabel.Location = new System.Drawing.Point(8, 64); 
   this.URLLabel.Name = "URLLabel"; 
   this.URLLabel.Size = new System.Drawing.Size(144, 19); 
   this.URLLabel.TabIndex = 8; 
   this.URLLabel.Text = "Web Service URL"; 
   this.URLLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // serviceURL 
   //  
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   this.serviceURL.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder; 
   this.serviceURL.Location = new System.Drawing.Point(160, 64); 
   this.serviceURL.Name = "serviceURL"; 
   this.serviceURL.Size = new System.Drawing.Size(304, 20); 
   this.serviceURL.TabIndex = 9; 
   this.serviceURL.Text = ""; 
   //  
   // SourceCodeLabel 
   //  
   this.SourceCodeLabel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.SourceCodeLabel.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 
   this.SourceCodeLabel.Location = new System.Drawing.Point(8, 336); 
   this.SourceCodeLabel.Name = "SourceCodeLabel"; 
   this.SourceCodeLabel.TabIndex = 10; 
   this.SourceCodeLabel.Text = "Source Code"; 
   this.SourceCodeLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 
   //  
   // Form5Client 
   //  
   this.AutoScale = false; 
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(591, 365); 
   this.ControlBox = false; 
   this.Controls.Add(this.SourceCodeLabel); 
   this.Controls.Add(this.serviceURL); 
   this.Controls.Add(this.ClientName); 
   this.Controls.Add(this.clientDirectory); 
   this.Controls.Add(this.URLLabel); 
   this.Controls.Add(this.exitButton); 
   this.Controls.Add(this.listBox1); 
   this.Controls.Add(this.clientNameLabel); 
   this.Controls.Add(this.clientSaveFolderLabel); 
   this.Controls.Add(this.browseDir); 
   this.Controls.Add(this.createClientCode); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
   this.Location = new System.Drawing.Point(10, 10); 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.MinimizeBox = false; 
   this.Name = "Form5Client"; 
   this.ShowInTaskbar = false; 
   this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual; 
   this.Text = "Web Services Wizard     ∆ηµιουργία  Web Service βήµα 5/5   
(Κατασκευή αρχείου Cli" + 
    "ent)."; 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
 
 
  //edo kataxoro to onoma toy web service 
  public string webServiceClass; 
   
  string selectedMethod=""; 
  string buttonName=""; 
  string textBoxName=""; 
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  string labelName=""; 
  string  methodArgs=""; 
 
  //o pinakas poy pairnei ta dedomena apo ton proigoymeno pinaka 
  public ArrayList myArray= new ArrayList( ); 
   
  private void createClientCode_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   ///ελενχο ανα ο xristis ebale ola ta dedomena 
    
   if (ClientName.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε όνοµα για τον Client"); 
   } 
   if (serviceURL.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε URL"); 
   } 
   if (clientDirectory.Text=="") 
   { 
    MessageBox.Show("∆εν βάλατε διαδροµή αποθήκευσης"); 
   } 
   ///an ta ebale ola grafo to web service 
   if (ClientName.Text!="" && serviceURL.Text!="" && 
clientDirectory.Text!="") 
   { 
     
    //////////βρισκο ποσα κοuµπια χρειαζοµαι kai tpotheto epeita to 
datagrid sto sosto shmeio 
    int numberOfButtons=(myArray.Count/4)-1; 
     
    int datatgridypoint=90+(numberOfButtons*33); 
    int datatgridysize=440-(numberOfButtons*33); 
 
    //////////////////////////////////////// 
     
     
    StreamWriter sw= new 
StreamWriter(@""+clientDirectory.Text.ToString()+"\\"+ClientName.Text.Trim().ToString()+".cs"); 
    ArrayList lineArray = new ArrayList( ); 
    
    lineArray.Add("using System;"); 
    lineArray.Add("using System.Drawing;"); 
    lineArray.Add("using System.Collections;"); 
    lineArray.Add("using System.ComponentModel;"); 
    lineArray.Add("using System.Windows.Forms;"); 
    lineArray.Add("using System.Data;"); 
    lineArray.Add("using dotNetProxy;"); 
    lineArray.Add("namespace 
"+ClientName.Text.Trim().ToString()+"nmspc"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("public class Form1 : 
System.Windows.Forms.Form"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("private "+webServiceClass+" service =new 
"+webServiceClass+"();"); 
    lineArray.Add("private System.Windows.Forms.DataGrid 
dataGrid1;"); 
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
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    { 
     buttonName=myArray[i].ToString(); 
     lineArray.Add("private System.Windows.Forms.Button 
"+buttonName+";"); 
    } 
     
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
      
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
      textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
      labelName=myArray[i+3].ToString(); 
      lineArray.Add("private 
System.Windows.Forms.TextBox "+textBoxName+";"); 
      lineArray.Add("private 
System.Windows.Forms.Label "+labelName+"Label;"); 
     } 
    } 
 
    lineArray.Add("private System.Windows.Forms.Label 
infoLabel;"); 
    lineArray.Add("private System.ComponentModel.Container 
components = null;"); 
    lineArray.Add("public Form1()"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("InitializeComponent();"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("protected override void Dispose( bool disposing 
)"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("if( disposing )"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("if (components != null) "); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("components.Dispose();"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("base.Dispose( disposing );"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("private void InitializeComponent()"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1 = new 
System.Windows.Forms.DataGrid();"); 
    
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     buttonName=myArray[i].ToString(); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+" = new 
System.Windows.Forms.Button();"); 
    
    } 
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
      textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
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      labelName=myArray[i+3].ToString(); 
      lineArray.Add("this."+textBoxName+" = new 
System.Windows.Forms.TextBox();"); 
      lineArray.Add("this."+labelName+"Label = new 
System.Windows.Forms.Label();"); 
     } 
    } 
     
    lineArray.Add("this.infoLabel = new 
System.Windows.Forms.Label();"); 
   
 lineArray.Add("((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).BeginInit();")
; 
    lineArray.Add("this.SuspendLayout();"); 
    
    
    lineArray.Add("// dataGrid1"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Anchor = 
((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | 
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) | 
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.DataMember = \"\";"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.HeaderForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.ControlText;"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Location = new 
System.Drawing.Point(8, "+datatgridypoint+");"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Name = \"dataGrid1\";"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.Size = new 
System.Drawing.Size(720, "+datatgridysize+");"); 
    lineArray.Add("this.dataGrid1.TabIndex = 0;"); 
    
    int ypoint=50; 
     
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     buttonName=myArray[i].ToString();  
  
     lineArray.Add("//"+buttonName); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Location = new 
System.Drawing.Point(8, "+ypoint+");"); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Name = 
\""+buttonName+"\";"); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Size = new 
System.Drawing.Size(136, 23);"); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Text = \"Get 
"+buttonName+"\";"); 
     lineArray.Add("this."+buttonName+".Click += new 
System.EventHandler(this."+buttonName+"_Click);"); 
     
     ypoint=ypoint+32; 
    } 
    
     
    ypoint=50; 
 
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
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      textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
      
      lineArray.Add("//"+textBoxName); 
      lineArray.Add("this."+textBoxName+".Location 
= new System.Drawing.Point(160, "+ypoint+");"); 
      lineArray.Add("this."+textBoxName+".Name = 
\""+textBoxName+"\";"); 
      lineArray.Add("this."+textBoxName+".Size = 
new System.Drawing.Size(120, 20);"); 
     } 
 
     ypoint=ypoint+32; 
    } 
    
    ypoint=50; 
     
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
      labelName=myArray[i+3].ToString(); 
      
      lineArray.Add("//"+labelName+"Label"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Location = new System.Drawing.Point(285, 
"+ypoint+");"); 
      lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Name 
= \""+textBoxName+"Label\";"); 
      lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Size = 
new System.Drawing.Size(155, 23);"); 
      lineArray.Add("this."+labelName+"Label.Text = 
\"Εισάγετε "+labelName+"\";"); 
     
 lineArray.Add("this."+labelName+"Label.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;"); 
     } 
 
     ypoint=ypoint+32; 
    } 
     
    lineArray.Add("//infoLabel"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Location = new 
System.Drawing.Point(8, 8);"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Name = \"infoLabel\";"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Size = new 
System.Drawing.Size(700,33);"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.Text = \"Πρόγραµµα σύνδεσης και 
µεταφοράς δεδοµένων απο το Web Service στην τοποθεσία "+serviceURL.Text.ToString()+"\";"); 
    lineArray.Add("this.infoLabel.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;"); 
     
    lineArray.Add("// Form1"); 
    lineArray.Add("this.AutoScaleBaseSize = new 
System.Drawing.Size(6, 15);"); 
    lineArray.Add("this.ClientSize = new System.Drawing.Size(736, 
552);"); 
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
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     buttonName=myArray[i].ToString(); 
    
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this."+buttonName+");"); 
    } 
 
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
      textBoxName=myArray[i+3].ToString(); 
      labelName=myArray[i+3].ToString(); 
     
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this."+textBoxName+");"); 
     
 lineArray.Add("this.Controls.Add(this."+labelName+"Label);"); 
 
     } 
    } 
    lineArray.Add("this.Controls.Add(this.infoLabel);"); 
    lineArray.Add("this.Controls.Add(this.dataGrid1);"); 
    lineArray.Add("this.Name = \"Form1\";"); 
    lineArray.Add("this.Text = \"WEB SERVICE CLIENT\";"); 
    lineArray.Add("this.Load += new 
System.EventHandler(this.Form1_Load);"); 
   
 lineArray.Add("((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).EndInit();"); 
    lineArray.Add("this.ResumeLayout(false);"); 
    lineArray.Add("}"); 
    
    
    lineArray.Add("[STAThread]"); 
    lineArray.Add("static void Main() "); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("Application.Run(new Form1());"); 
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("private void Form1_Load(object sender, 
System.EventArgs e)"); 
    lineArray.Add("{"); 
    lineArray.Add("}"); 
    
    for (int i = 0;i<myArray.Count;i=i+4) 
    { 
     
     selectedMethod=myArray[i].ToString(); 
     buttonName=myArray[i].ToString(); 
 
     lineArray.Add("private void 
"+buttonName+"_Click(object sender, System.EventArgs e)"); 
     lineArray.Add("{"); 
     lineArray.Add("this.Cursor=Cursors.WaitCursor;"); 
      
     if (myArray[i+3].ToString() != " ") 
     { 
      methodArgs=myArray[i+3].ToString(); 
      lineArray.Add("dataGrid1.DataSource= 
service.get"+selectedMethod+"("+methodArgs+".Text.Trim().ToString());"); 
     } 
     else 
     { 
      methodArgs=""; 
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      lineArray.Add("dataGrid1.DataSource= 
service.get"+selectedMethod+"();"); 
     } 
      
     lineArray.Add("this.Cursor=Cursors.Default;"); 
     lineArray.Add("}"); 
    } 
 
    
    lineArray.Add("}"); 
    lineArray.Add("}"); 
    
 
 
    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     listBox1.Items.Add(lineArray[i]);  
    } 
    
    for (int i = 0;i<lineArray.Count;i++) 
    { 
     sw.WriteLine(lineArray[i].ToString());  
    } 
 
    sw.Close(); 
 
     
    
    ///dimioyrgo arxeio poy trexei to arxeio toy proxy kai toy client 
    StreamWriter createExecuteFile= new 
StreamWriter(@""+clientDirectory.Text.ToString()+"\\compile.bat"); 
    createExecuteFile.WriteLine("wsdl.exe /namespace:dotNetProxy 
/out:Proxy.cs "+serviceURL.Text.ToString()); 
    createExecuteFile.WriteLine("csc.exe 
/out:"+ClientName.Text.Trim().ToString()+"client.exe /t:exe 
"+ClientName.Text.Trim().ToString()+".cs Proxy.cs"); 
    createExecuteFile.Close(); 
   } 
  } 
 
  private void browseDir_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 
   clientDirectory.Text=folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString(); 
  } 
 
   
  private void exitButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
  Application.Exit(); 
  } 
 
 } 
} 
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