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Αλφαβητικός πινάκας συντομογραφιών και εκφράσεων  

Υπηρεσία ιστού: WEB SERVICE, είναι μια νέα γενιά εφαρμογών web. Είναι αυτό-

περιγραφικές, ανεξάρτητες, αρθρωτές εφαρμογές που μπορούν να δημοσιευτούν, να 

εντοπιστούν και να κληθούν από το web. 

 

UDDI  : Universal Description Discovery and Integration, χώρος αποθήκευσης 

περιγραφών υπηρεσιών διαδικτύου για ανεύρεση αυτών από μια επιχείρηση. 

 

SOAP  : Simple Object Access Protocol, Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την 

πρόσβαση σε μία web service 

 

WSDL  : Web Services Description Language, η γλώσσα που χρησιμοποιείται για 

την Περιγραφή των web services και βασίζεται στην XML.  

 

BPEL  : Business Process Execution Language for Web Services. H BPEL4WS  είναι  

μια γλώσσα σε XML που χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας συντιθέμενης υπηρεσίας, 

και έχει αναπτυχθεί από BEA, IBM, MICROSOFT, SAP, SIEBEL και OASIS. 

 

WS-CDL : Web Services Choreography Description Language. H WS-CDL είναι μια 

γλώσσα περιγραφής σε XML που περιγράφει peer-to-peer συνεργασίες των συμμετεχόντων 

υπηρεσιών ιστού από μια γενική οπτική. Περιγράφει τη συμπεριφορά τους και τα 

μηνύματα που ανταλλάσουν με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού στόχου. 

 

Ενορχήστρωση : Orchestration, μοντελοποίήσή τής σύνθεσής τών ύπήρεσιών ιστού πού 

βασίζεται σε ένα κεντρικό διοργανώτή ο οποίος ενορχήστρώνει τήν ανταλλαγή 

μήνύμάτών μεταξύ τών ύπήρεσιών ιστού πού σύμμετέχούν στή σύνθεσή 

 

Χορεογραφία : Choreography, μοντελοποίηση της σύνθεσης των υπηρεσιών ιστού που 

βασίζεται στον κάθε συμμετέχοντα. Η κάθε υπηρεσία έχει συνολική άποψη των άλλων 

συμμετεχόντων υπηρεσιών ιστού στη σύνθεση. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
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Εισαγώγή  

Η αρχιτεκτονική SOA έχει καθιερωθεί ως η de-facto αρχιτεκτονική στη δημιουργία 

εφαρμογών. Μπορούμε με ευκολία να συγχωνεύσουμε κατανεμημένα υπολογιστικά 

συστήματα (information systems) ή μπορεί να αποκτήσουμε μια νέα επιχειρηματική λύση 

συνθέτοντας web services σύμφωνα με μια υπάρχουσα επιχειρησιακή διαδικασία. Στην 

εργασία αυτή αρχικά θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις μεθόδους, τις έννοιες, τα 

μοντέλα και την τεχνολογία γύρω από τα web services. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  

η σύνθεση των web services και αποτελεί  ένα από τα κύρια ερευνητικά θέματα στην 

πληροφορική. Στην εργασία αυτή θα δώσουμε μια εισαγωγή για τη σύνθεση των web 

services, αναλυτική μελέτη των μεθόδων που προτείνονται στη βιβλιογραφία θα 

ακολουθήσει και θα παρουσιασθεί σε επόμενη εργασία. Σκοπός είναι να μελετηθούν 

πρώτα οι τεχνολογίες και τα standards που εμπλέκονται στη σύνθεση και αυτά 

παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Επίσης στο δεύτερο κεφάλαιο θα συζητήσουμε για 

κάποιες υπάρχουσες προσεγγίσεις όπως η BPEL και WSDL. 

1. Service - Oriented αρχιτεκτονική (SOA) 

Η SOA έχει καθιερωθεί πλέον ως η de-facto αρχιτεκτονική στη δημιουργία Web 

εφαρμογών. Μπορούμε με ευκολία να συγχωνεύσουμε κατανεμημένα υπολογιστικά 

συστήματα ή μπορούμε να αποκτήσουμε μια νέα επιχειρηματική λύση συνθέτοντας 

υπάρχουσες υπηρεσίες σε κατάλληλη σειρά σύμφωνα με μια υπάρχουσα επιχειρησιακή 

διαδικασία.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 : ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ SOA. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, μια Service-Oriented αρχιτεκτονική είναι ουσιαστικά μια 

συλλογή από υπηρεσίες (services) που επικοινωνούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία μπορεί να 
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περιλαμβάνει ένα απλό "πέρασμα" δεδομένων ή τον συντονισμό μιας δραστηριότητας από 

μια ή περισσότερες υπηρεσίες. Για να στηρίξει αυτή την επικοινωνία, η SOA επιδιώκει να 

δώσει σ’ αυτές τις εφαρμογές ανεξαρτησία από τη γλώσσα προγραμματισμού και το 

λειτουργικό σύστημα.  

Η SOA στηρίζεται σε τρεις βασικές τεχνολογίες: την WSDL (Web Services Description 

Language), μια γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών ιστού, το SOAP, πρωτόκολλο που επιτρέπει 

την ανταλλαγή μηνυμάτων σε XML γλώσσα και το UDDI, πρωτόκολλο που επιτρέπει την 

δημοσίευση και ανεύρεση των υπηρεσιών.  

Αυτό που κάνει αυτό το μοντέλο των υπηρεσιών να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα 

ανακάλυψης υπηρεσιών που να ταιριάζουν στις απαιτήσεις μίας εφαρμογής, η δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης των συμβολαίων χρήσης τους και η προσβασιμότητα τους από 

οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή. Από προγραμματιστική σκοπιά, ποια είναι τα 

σημεία που το μοντέλο διαφέρει σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνολογίες;  

Οι τρόποι προγραμματισμού στην Πληροφορική συνεχώς εξελίσσονται. Ξεκινήσαμε 

δεκαετίες πριν με την ιδέα της συνάρτησης (function) στην οποία παρέχουμε μερικές 

παραμέτρους και αυτή εκτελεί μια λειτουργία με αυτές τις παραμέτρους, και επιστρέφει 

μια τιμή μετά από κάποιους υπολογισμούς. Τελικά, αυτή η πρώτη έννοια εξελίχθηκε στα 

αντικείμενα (objects) όπου κάθε αντικείμενο έχει όχι απλώς έναν αριθμό από λειτουργίες 

(functions) που μπορεί να εκτελέσει αλλά και τις δικές του ιδιωτικές μεταβλητές 

δεδομένων (private data variables), αντί να στηρίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές 

μεταβλητές του συστήματος που έκαναν περίπλοκη την ανάπτυξη εφαρμογών. Καθώς 

υπήρξε η ανάγκη οι εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους, η έννοια του καθορισμού 

καθολικών διεπαφών (universal interfaces) για αντικείμενα έγινε σημαντική, επιτρέποντας 

αντικείμενα σε διαφορετικές πλατφόρμες να επικοινωνούν ακόμη και αν είχαν αναπτυχθεί 

σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και εκτελούνταν σε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήματα [3].  

Οι υπηρεσίες ιστού ιδιαίτερα, στο πιο πρόσφατο βήμα, προχώρησαν μπροστά με τις 

διεπαφές και επικοινωνίες τους να είναι βασισμένες στην XML, ενώνοντας τελικά κάθε 

είδους εφαρμογή με οποιαδήποτε άλλη και παρέχοντας επίσης την ελευθερία στις 

εφαρμογές να αλλάζουν και να εξελίσσονται με το χρόνο, αρκεί να είναι σχεδιασμένες 

σύμφωνα με την κατάλληλη διεπαφή. Η ευελιξία της XML είναι αυτό που κάνει τις 

υπηρεσίες ιστού διαφορετικές από τεχνολογίες προηγούμενων γενεών. Επιτρέπει το 

διαχωρισμό της γραμματικής δομής (syntax) και της σημασιολογίας (semantics), και του 
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πώς αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία και κατανοούνται από μία υπηρεσία και το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει. Έτσι λοιπόν τώρα, τα αντικείμενα μπορούν να 

θεωρηθούν σαν υπηρεσίες που επικοινωνούν με άλλες υπηρεσίες σε XML, με την οποία 

κάθε υπηρεσία μεταφράζει και αναλύει το μήνυμα σύμφωνα με την τοπική της υλοποίησης 

και το περιβάλλον της [3]. 

Οι υπηρεσίες ιστού μπορούν να θεωρηθούν σαν επέκταση του αντικειμενοστρεφούς 

προγραμματισμού αφού στοιχεία όπως η ενθυλάκωση, το πέρασμα μηνυμάτων και η 

δυναμική δέσμευση υπηρεσιών είναι πρωτεύουσας σημασίας. Εντούτοις ο τρόπος  χρήσης 

τους δεν βασίζεται μόνο στις απλές «υπογραφές μεθόδων» (method signatures) αλλά 

επεκτείνεται αφού η περιγραφή (διεπαφή) μιας υπηρεσίας περιλαμβάνει πληροφορία για 

την λειτουργικότητα της υπηρεσίας (τι κάνει), την τοποθεσία της υπηρεσίας (που είναι), 

τον τρόπο με τον οποίο καλείται η υπηρεσία, την ποιότητα της υπηρεσίας (quality of 

service) και τις πολιτικές ασφάλειας που σχετίζονται με αυτήν. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

αποδίδουν στις υπηρεσίες τον χαρακτηρισμό αυτοπεριγραφόμενες (self-describing).  

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα κάποιους ορισμούς για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι 

μια υπηρεσία ιστού. 

1.1 Τι Είναι μια υπηρεσία ιστού 

Οι υπηρεσίες ιστού (web services) αποτελούν ένα σύγχρονο τρόπο δημιουργίας 

εφαρμογών, ειδικά όταν απαιτείται η πρόσβαση σε απομακρυσμένες λειτουργίες οι οποίες 

είναι κατανεμημένες στο δίκτυο.  

Ένας πολύ καλός ορισμός για τις υπηρεσίες ιστού δίνεται από την IBM [3] :   

«Οι υπηρεσίες ιστού είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν 

μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Μία υπηρεσία 

ιστού είναι μια διεπαφή λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από 

λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων 

μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα βασισμένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει 

μια λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια 

άλλη εφαρμογή. Μια ομάδα από υπηρεσίες ιστού που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

καθορίζει μια νέα εφαρμογή υπηρεσίας ιστού». 
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1.2 Αρχιτεκτονική υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες ιστού αποτελούν ένα νέο μοντέλο για τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού. Το 

μοντέλο αυτό επιτρέπει την έκδοση επιχειρησιακών λειτουργιών στο Διαδίκτυο και την 

καθολική πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες. Τόσο οι προγραμματιστές όσο και οι απλοί 

χρήστες μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη των υπηρεσιών. Το μοντέλο των υπηρεσιών 

ιστού απλοποιεί την ανάπτυξη και την διαλειτουργικότητα επιχειρησιακών εφαρμογών ενώ 

επιτρέπει ακόμα και σε απλούς χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους υπηρεσίες ιστού 

ή να ανακαλύψουν υπηρεσίες ιστού μέσω διαισθητικών και χρηστικών διεπαφών σε 

κοινούς browsers του Διαδικτύου.  

Οι βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με το μοντέλο υπηρεσιών ιστού είναι η δημιουργία 

της υπηρεσίας (Web Service creation), η περιγραφή της υπηρεσίας (Web Service 

description), η έκδοση της υπηρεσίας (Web Service publishing), η ανακάλυψη της 

υπηρεσίας από πιθανούς χρήστες (Web Service discovery), η δέσμευση με τα κατάλληλα 

πρωτόκολλα και η επίκληση της υπηρεσίας (Web Service binding/invocation). Σε αυτές τις 

βασικές λειτουργίες προστίθενται ακόμα αρκετές άλλες έτσι ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα για ανάπτυξη πολύπλοκων και σύνθετων υπηρεσιών. Τέτοιες ενέργειες είναι η 

σύνθεση (composition), η διαχείριση (management) και η παρακολούθηση (monitoring) 

υπηρεσιών. Οι βασικές λειτουργίες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα 

με το ποιος τις εκτελεί. Αντίστοιχα, μπορούν να θεωρηθούν τρεις ρόλοι, δηλαδή τρία 

«είδη» οντοτήτων οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου είδους 

ενεργειών.  

ΕΙΚΟΝΑ 2:ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ . 



 

 
9 

Οι ρόλοι αυτοί είναι, ο πάροχος μίας υπηρεσίας (service provider), ο αιτών μίας υπηρεσίας 

(service requester) και ο διαμεσολαβητής υπηρεσιών (service broker). 

Ο πάροχος μίας υπηρεσίας είναι η οντότητα που παρέχει συγκεκριμένες εφαρμογές 

λογισμικού με την μορφή υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν την αρμοδιότητα να 

εκδίδουν στο Διαδίκτυο, να αναιρούν την έκδοση και να ανανεώνουν τις υπηρεσίες τους. 

Από επιχειρηματική σκοπιά, ο πάροχος μίας υπηρεσίας μπορεί να θεωρηθεί ως ο 

ιδιοκτήτης των υπηρεσιών ενώ από άποψη αρχιτεκτονικής ο πάροχος είναι η πλατφόρμα 

που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των εφαρμογών με την μορφή υπηρεσιών.  

Ο αιτών μίας υπηρεσίας είναι η οντότητα που έχει μια λειτουργική ανάγκη και την οποία 

προσπαθεί να ικανοποιήσει αναζητώντας την κατάλληλη υπηρεσία στο Διαδίκτυο. Από 

επιχειρηματικής σκοπιάς μπορεί να είναι μία εταιρία που θέλει να προωθήσει (outsource) 

μια ανάγκη της σε μια άλλη εταιρία ενώ από αρχιτεκτονικής σκοπιάς είναι μια εφαρμογή 

που απλά ψάχνει μια άλλη εφαρμογή για να την χρησιμοποιήσει. Ο αιτών μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε, από ένα χρήστη ο οποίος προσπελαύνει μία υπηρεσία μέσω του 

υπολογιστή του, μέχρι μια εφαρμογή ή και μία άλλη υπηρεσία. Ο αιτών αναζητά τις 

επιθυμητές υπηρεσίες μέσω του διαμεσολαβητή υπηρεσιών και έπειτα τις δεσμεύει στον 

πάροχο όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.  

Ο διαμεσολαβητής υπηρεσιών είναι μια οντότητα η οποία παρέχει έναν κατάλογο, μία 

«αποθήκη» περιγραφών υπηρεσιών και μπορεί να δεχθεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις 

σχετικές με την ύπαρξη υπηρεσιών που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι πάροχοι 

περιγράφουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν το κατάλογο ενώ οι αιτούντες αναζητούν εκεί τις 

υπηρεσίες που θέλουν και ανακτούν τόσο την περιγραφή τους όσο και την απαραίτητη 

πληροφορία για να μπορέσουν να την δεσμεύσουν από τον πάροχό της. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων καταλόγων είναι το UDDI (Universal Description Discovery 

Integration) [6] το οποίο και θα περιγράψουμε στην παράγραφο που ακολουθεί.  

1.3 Στοίβα τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού 

Είναι προφανές ότι από την στιγμή που οι πάροχοι, οι αιτούντες, και οι διαμεσολαβητές 

υπηρεσιών αλληλεπιδρούν, πρέπει να υποστηρίζουν όλοι τα ίδια πρότυπα (standards) 

τεχνολογιών για περιγραφή υπηρεσιών, επικοινωνία και δέσμευση δεδομένων. Η ύπαρξη 

των προτύπων επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν υπηρεσίες με τρόπο 

ανεξάρτητο πλατφόρμας και γλώσσας υλοποίησης. Τα κυριότερα πρότυπα, σχετικά με τις 

υπηρεσίες είναι το πρωτόκολλο SOAP για την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών, η γλώσσα  
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XML για ομοιόμορφο ορισμό και ανταλλαγή δεδομένων, η γλώσσα WSDL για την 

περιγραφή υπηρεσιών και το UDDI για την αποθήκευση περιγραφών υπηρεσιών. 

Το SOAP (Simple Object Access Protocol) είναι η μέθοδος με βάση την οποία μπορούμε να 

στέλνουμε μηνύματα σε διαφορετικές ενότητες λογισμικού (software modules). Είναι 

παρόμοιο με τον τρόπο που επικοινωνούμε με μια μηχανή αναζήτησης. Είναι το κανάλι 

που χρησιμοποιείται για επικοινωνία μεταξύ μιας εφαρμογής–προμηθευτή web services 

και μιας εφαρμογής–πελάτη. Παρότι λέγεται πρωτόκολλο, η απλότητα του SOAP 

συνίσταται στο ότι δεν καθορίζει κανένα νέο πρωτόκολλο μεταφοράς. Αντίθετα, 

επαναχρησιμοποιεί μεταξύ άλλων το Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) ή το Simple Mail 

Transfer Protocol (SMTP) για μεταφορά δεδομένων σαν μηνύματα. Αυτή η χρήση του HTTP 

ή του SMTP σαν πρωτοκόλλων μεταφοράς εξασφαλίζει ότι οι εφαρμογές–προμηθευτές με 

τις εφαρμογές–πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο σαν 

ραχοκοκαλιά. Είναι η χρήση του SOAP που πολλαπλασιάζει τις ικανότητες των υπηρεσιών. 

Η XML (Extended Markup Language) είναι μια σπουδαία τεχνολογία για την μεταφορά 

δομημένων δεδομένων διαμέσου του Web. Τα δεδομένα για την XML είναι ότι είναι το 

κείμενο για την HTML. Όταν τα Web services έχουν την ευθύνη για το χειρισμό των 

δεδομένων με αξιόπιστο και αυτοματοποιημένο τρόπο, τα έγγραφα HTML δεν είναι 

κατάλληλα. Με την παροχή δεδομένων σε XML, τα Web services μπορούν να 

επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα με διάφορους χρήσιμους τρόπους. Ο διαχωρισμός 

περιεχομένου και παρουσίασης πληροφοριών της XML είναι ιδανικός. 

Η WSDL (Web Services Definition Language) είναι ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικές 

υπηρεσίες περιγράφονται στο UDDI. Αυτή αντιστοιχεί στην πραγματική μηχανή 

αναζήτησης. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η ιεραρχία των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, δημοσίευση και ανεύρεση των web services. 

Το UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) είναι η καθολική βάση 

αναζήτησης για τον εντοπισμό των υπηρεσιών. Είναι ανάλογο της υπηρεσίας ευρετηρίου 

μιας μηχανής αναζήτησης, στην οποία όλες οι ιστοσελίδες καταχωρούνται και σχετίζονται 

με λέξεις κλειδιά.  
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ΕΙΚΟΝΑ 3: ΣΤΟΙΒΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ WEB SERVICES 

Το μοντέλο των υπηρεσιών ιστού ακολουθεί τις διαδικασίες της δημοσίευσης (publish), 

εύρεσης (find) και σύνδεσης (bind). Στο πρώτο βήμα, ο προμηθευτής της υπηρεσίας 

δημοσιεύει την υπηρεσία σε ένα κατάλογο υπηρεσιών. Στο δεύτερο βήμα, ο πελάτης, ο 

οποίος ψάχνει για μία υπηρεσία η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις του, την αναζητεί στον 

κατάλογο. Αφού επιτυχημένα βρει έναν αριθμό από τέτοιες υπηρεσίες, επιλέγει μία από 

αυτές βάσει των προτιμήσεών του. Τότε μεταφορτώνει την περιγραφή της υπηρεσίας που 

αναζητούσε σύμφωνα με αυτή που ανακάλυψε και συνδέεται (δεσμεύεται) με αυτήν ώστε 

να μπορέσει να την καλέσει και να την εκτελέσει [10].  

Οι Service providers παρέχουν υπηρεσίες, και διατηρούν έναν κατάλογο/μητρώο 

(directory/ registry) μέσω του οποίου γίνονται διαθέσιμες αυτές οι υπηρεσίες.  

Οι Service requestors σε συνεργασία με τους service brokers ανακαλύπτουν τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες, και στη συνέχεια με κλήση τους εκτελούν κάποια συγκεκριμένη εργασία.  

Οι Service brokers λειτουργούν ως ένα είδος μεσάζοντα μεταξύ service providers και 

service requestors. 

Publish/Unpublish Οι διαδικασίες "δημοσίευση" (publishing) και "απόσυρση" 

(unpublishing) που αφορούν τη "διαφήμιση" υπηρεσιών σε έναν κατάλογο και την 
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απομάκρυνση αυτών των εγγραφών από τον κατάλογο αντίστοιχα. Ο service provider 

επικοινωνεί με τον service broker για τη δημοσίευση ή απόσυρση μιας υπηρεσίας.  

Η λειτουργία find πραγματοποιείται από τους service requestors και τους service brokers 

μαζί. Οι service requestors περιγράφουν το είδος των υπηρεσιών που αναζητούν και οι 

service brokers παρέχουν εκείνα τα αποτελέσματα που ταιριάζουν καλύτερα στο αίτημα.  

Η λειτουργία bind λαμβάνει χώρα μεταξύ του service requestor και του service provider. Οι 

δύο πλευρές κάνουν τις κατάλληλες διαπραγματεύσεις έτσι ώστε ο requestor να μπορεί να 

έχει πρόσβαση και να καλέσει τις υπηρεσίες του provider. 

1.4 Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού 

 Διαλειτουργικότητα (interoperability)  

Το κυριότερο πρόβλημα στις κατανεμημένες τεχνολογίες ήταν οι ισχυροί δεσμοί που 

υπήρχαν μεταξύ των εφαρμογών. Μια εφαρμογή που καλούσε μια άλλη απομακρυσμένη 

ήταν αυστηρά συνδεδεμένη με την πρώτη από την κλήση λειτουργίας (function call) που 

εκτελούσε και τις παραμέτρους που περνούσε. Τεχνολογίες ενδιάμεσου λογισμικού 

(middleware) όπως η CORBA ή η COM προϋποθέτουν ότι, σε μια επικοινωνία, αν αλλάξει ο 

ορισμός της κλάσης κάποιου αντικειμένου, η εφαρμογή που χρησιμοποιεί το υλοποιημένο 

αντικείμενο πρέπει να αλλάξει επίσης. 

Στον αντίποδα, οι υπηρεσίες ιστού χρησιμοποιούν τη γλώσσα XML και μπορούν να 

περιγράψουν τα δεδομένα με τρόπο που είναι ανεξάρτητος από την πλατφόρμα 

υλοποίησης ώστε η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός service provider και ενός service requester 

να είναι εντελώς ανεξάρτητη πλατφορμών και γλώσσας. Αυτή η αλληλεπίδραση απαιτεί 

ένα έγγραφο WSDL για να καθορίσει τη διεπαφή και να περιγράψει την υπηρεσία σε 

συνδυασμό με ένα πρωτόκολλο δικτύου (συνήθως HTTP). Επειδή ο service provider και ο 

service requester δεν έχουν καμία ιδέα ποιες πλατφόρμες ή γλώσσες χρησιμοποιεί ο 

άλλος, η διαλειτουργικότητα πρέπει να είναι δεδομένη και έτσι οδηγούμαστε σε 

εφαρμογές με χαλαρή σύζευξη (loosely-coupled).  

 Ενθυλάκωση (encapsulation) 

Οι αιτούντες και οι πάροχοι υπηρεσιών ασχολούνται ουσιαστικά με τις διεπαφές που 

υπάρχουν για τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Έτσι, ένας service requester δεν χρειάζεται 

να γνωρίζει με ποιο τρόπο ένας service provider υλοποιεί την υπηρεσία του, κι ένας service 

provider δεν με ποιο τρόπο ένας service requester χρησιμοποιεί την υπηρεσία του. Αυτές 

οι λεπτομέρειες είναι ενθυλακωμένες μέσα στους requesters και τους providers. Αυτό το 
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στοιχείο ενθυλάκωσης, η παρουσίαση δηλαδή των υπηρεσιών σαν να είναι «μαύρα 

κουτιά» με συγκεκριμένη συμπεριφορά, διευκολύνει κατά πολύ το έργο των 

προγραμματιστών που δεν ασχολούνται πλέον με τις λεπτομέρειες των εφαρμογών που 

καλούν. Έτσι η πολυπλοκότητα της ανάπτυξης υπηρεσιών ελαττώνεται σημαντικά.  

 Απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας  

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες ιστού είναι το SOAP που, 

όπως θα αναλύσουμε και στο επόμενο κεφάλαιο, είναι πολύ πιο απλό από πρωτόκολλα 

παλαιότερων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνταν από τα κατανεμημένα περιβάλλοντα 

CORBA, DCOM, RPC. Είναι ευκολότερο σήμερα να δημιουργηθεί μια υλοποίηση του SOAP 

που να συμφωνεί με τα υπάρχοντα πρότυπα. Μπορεί να βρει κανείς υλοποιήσεις του SOAP 

στις μεγάλες εταιρίες πληροφορικής αλλά και από μεμονωμένους προγραμματιστές, 

πράγμα αδιανόητο για τις παλαιότερες κατανεμημένες τεχνολογίες [9].  

 Εύκολη επικοινωνία  

Με τις προηγούμενες τεχνολογίες η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εταιριών ήταν 

δύσκολη διότι οι υπο χρήση κατανεμημένες τεχνολογίες όπως οι CORBA και DCOM 

χρησιμοποιούσαν μη πρότυπες πόρτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το άνοιγμα «οπών» στα 

τείχη προστασίας (firewalls), κάτι που πολλές φορές δεν ήταν αποδεκτό από τους κανόνες 

ασφαλείας που έθετε μια εταιρεία, αφού υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια των 

συστημάτων της. Το γεγονός αυτό δεν επέτρεπε δυναμική συνεργασία λόγω του ότι 

απαιτούσε μια χειροκίνητη διαδικασία για τη επικοινωνία μιας εταιρείας με τους 

συνεργάτες της. Τα Web services μπορούν να χρησιμοποιήσουν (μεταξύ άλλων) το HTTP ως 

πρωτόκολλο μεταφοράς αφού τα περισσότερα τείχη προστασίας επιτρέπουν την 

πρόσβαση μέσω της θύρας 80 (πρότυπη θύρα για το HTTP). Με αυτόν τον τρόπο 

οδηγούμαστε σε ευκολότερες και δυναμικές συνεργασίες μεταξύ των συστημάτων των 

εταιριών [9].  

 Ευκολότερη και ταχύτερη δημιουργία.  

Επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δικτύου, μπορούν να δημιουργούν νέες 

υπηρεσίες χωρίς την επένδυση και τις καθυστερήσεις που απαιτούσαν τα παραδοσιακά 

μοντέλα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην δυνατότητα δημιουργίας νέων υπηρεσιών 

επαναχρησιμοποιώντας ή συνδυάζοντας ήδη άλλες ήδη υπάρχουσες. 

Οι υπηρεσίες ιστού δίνουν νέα πνοή στις παραδοσιακές εφαρμογές. Όπως θα δούμε και 

πιο κάτω είναι σχετικά απλό να πάρει κανείς μια εφαρμογή, να παράγει ένα SOAP wrapper 
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και να παράγει ένα WSDL έγγραφο για να μετατρέψει την εφαρμογή σε υπηρεσία ιστού. 

Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

ενδιαφέροντες νέους τρόπους.  

 «Επί τόπου» ανάπτυξη.  

Οι παραδοσιακές συνεργατικές εφαρμογές, δηλαδή εφαρμογές που συνθέτονταν από 

κάποιες απλούστερες, χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ευελιξίας που συνεπάγεται τόσο η 

«σφιχτή σύνδεση» (tight coupling) μεταξύ των εφαρμογών όσο και η στατική δέσμευση 

(static binding) μεταξύ τους κατά την σχεδίαση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε μία από τις «υπο-

εφαρμογές» προκαλούσε πολύ συχνά κατάρρευση της συνολικής εφαρμογής και ανάγκη 

επαναπρογραμματισμού της για να γίνει συμβατή με τα νέα δεδομένα. Το σημερινό 

μοντέλο των υπηρεσιών υποστηρίζει την αποσύνδεση (decoupling) μεταξύ των υπηρεσιών, 

και την «επί τόπου» ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ανακαλύπτοντας και 

συνθέτοντας δυναμικά (κατά το δυνατό) υπηρεσίες διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Η χαλαρή 

σύνδεση (loose coupling) και η δυναμική δέσμευση (dynamic binding) συμβάλει επίσης 

ώστε μία υπηρεσία που χρησιμοποιεί κάποια άλλη υπηρεσία για να καλύψει μια ανάγκη 

της να μπορεί ανά πάσα στιγμή να την αντικαταστήσει με κάποια άλλη που την ικανοποιεί 

καλύτερα.  

1.5 Εφαρμογές των υπηρεσιών ιστού  

Τα Web services εκτελούν ποικίλες λειτουργίες από απλά αιτήματα μέχρι πολύπλοκες 

επιχειρησιακές διεργασίες. Οι πρώτες υπηρεσίες ιστού σκόπευαν να είναι πηγές 

πληροφορίας τις οποίες μπορεί κανείς πολύ εύκολα να ενσωματώσει στις εφαρμογές του: 

τιμές μετοχών, προβλέψεις καιρού, αποτελέσματα αθλητικών παιχνιδιών κλπ. Είναι εύκολο 

να φανταστεί κανείς μια ολόκληρη κατηγορία εφαρμογών που μπορεί να δημιουργήσει 

ώστε να αναλύει και να συνδυάζει πληροφορία που τον ενδιαφέρει και να την 

παρουσιάσει με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, ένα λογιστικό φύλλο (spreadsheet) 

που θα συνοψίζει όλη την οικονομική μας εικόνα: μετοχές, τραπεζικούς λογαριασμούς, 

δάνεια κλπ. Εάν αυτή η πληροφορία ήταν διαθέσιμη μέσω Web services το λογιστικό 

φύλλο θα ενημερώνεται συνεχώς. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες είναι ήδη 

διαθέσιμες στον παγκόσμιο ιστό αλλά τα Web services θα κάνουν την προγραμματιστική 

πρόσβαση σε αυτές πιο εύκολη και πιο αξιόπιστη [9].  

Η δημοσιοποίηση των υπαρχουσών εφαρμογών ως υπηρεσίες ιστού θα επιτρέψει στους 

χρήστες να κατασκευάσουν νέες πιο ισχυρές εφαρμογές οι οποίες θα χρησιμοποιούν τις 
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αρχικές σαν δομικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ένας χρήστης θα μπορούσε να αναπτύξει 

μια εφαρμογή προμηθειών η οποία να ζητά αυτόματα τιμές από προμηθευτές, να 

προτείνει στο χρήστη τον κατάλληλο προμηθευτή, να κάνει την παραγγελία και να 

παρακολουθεί την αποστολή ώσπου να γίνει η παραλαβή της. Η εφαρμογή αυτή, εκτός 

από το να δημοσιοποιεί τις υπηρεσίες της στον ιστό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλα 

Web services για να ελέγξει την πιστωτική ικανότητα του πελάτη, να χρεώσει τον τραπεζικό 

λογαριασμό του πελάτη και να τακτοποιήσει την αποστολή μέσω κάποιας μεταφορικής 

εταιρείας [9].  

1.6 Επισκόπηση λειτουργίας μοντέλου υπηρεσιών 

ιστού 

Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται στο Web από τους (παρόχους υπηρεσιών) service providers. 

Οι λειτουργίες που παρέχονται από ένα δεδομένο Web service περιγράφονται με τη χρήση 

της Γλώσσας Περιγραφής Web Services (Web Services Description Language - WSDL).  

Όπως αναφέραμε, οι αναπτυχθείσες υπηρεσίες "δημοσιεύονται" στο Web από τους service 

providers. Ένας service broker καθιστά δυνατή την αλληλο-εύρεση μεταξύ service providers 

και service requestors.  

Ένας service requestor ρωτά τον service broker για υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται. Όταν ο 

service broker επιστρέφει αποτελέσματα (μπορεί κανείς να τα σκεφτεί σαν αποτελέσματα 

αναζήτησης), ο service requestor μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να 

συνδεθεί/δεσμευτεί με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Καθώς οι service requesters χρησιμοποιούν τους service brokers για την εύρεση (find) 

service providers, η ανακάλυψη (discovery) πραγματοποιείται. Μόλις ο requester και ο 

provider βρουν ο ένας τον άλλον, το έγγραφο WSDL του προμηθευτή χρησιμοποιείται για 

να δεσμεύσει τον requester με την υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι requesters, providers και 

brokers εργάζονται μαζί για να δημιουργήσουν ανεξάρτητα και αυτοδύναμα συστήματα. 

Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες που προαναφέρθηκαν έχουμε την υποδομή που χρειάζεται 

για τη λειτουργία των υπηρεσιών ιστού. Οι service providers μπορούν να περιγράψουν τον 

εαυτό τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, οι service requesters μπορούν να 

περιγράψουν την υπηρεσία που αναζητούν και οι service brokers διαθέτουν έναν 

αυτοματοποιημένο τρόπο για να προσδιορίσουν την καλύτερη αντιστοιχία requester-

provider. Μετά την εύρεση της καλύτερης αντιστοιχίας, υπάρχουν (προτυποποιημένοι) 

τρόποι για την εύρεση των διαθέσιμων μεθόδων για αλληλεπίδραση με μια υπηρεσία, σε 
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συνδυασμό με οποιαδήποτε απαιτούμενη πληροφορία δέσμευσης (binding 

information).[18] 

1.7 Σύνθεση υπηρεσιών ιστού  

Α. Ορισμός του προβλήματος της σύνθεσης υπηρεσιών 

Σύνθεση υπηρεσιών ιστού είναι η διαδικασία της σύνδεσης (binding) κάποιων υπηρεσιών 

με σκοπό να επιτύχουν συλλογικά έναν συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να 

επιτευχθεί από κάποια υπηρεσία μεμονωμένα, με αποτέλεσμα να πρέπει να συνεργαστούν 

περισσότερες από μια υπηρεσίες ώστε να δημιουργηθεί η εφαρμογή που θα παρέχει τη 

συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης υπηρεσιών ιστού είναι μια 

υπηρεσία που μπορεί και εκείνη να περιγραφεί ως μια νέα υπηρεσία ιστού και να 

συμμετάσχει σε μια νέα σύνθεση. 

Τα πλεονεκτήματα της σύνθεσης των υπηρεσιών ιστού είναι προφανή. Μπορούμε να 

αποκτήσουμε μια νέα επιχειρηματική λύση συνθέτοντας υπάρχουσες υπηρεσίες ιστού 

σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό επαναχρησιμοποιούμε τις 

υπηρεσίες ιστού, και επιπλέον παρέχουμε τη νέα επιχειρηματική λύση ως νέα υπηρεσία 

ιστού [7]. 

Κάθε υπηρεσία έχει input παραμέτρους και output παραμέτρους. Οι input παράμετροι 

είναι τα δεδομένα που χρειάζεται ώστε να αρχικοποιηθεί η υπηρεσία και να εκτελέσει τη 

λειτουργία που προβλέπεται ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για να 

καλέσουμε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, κάποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν. Για 

παράδειγμα, για να γίνει μια πληρωμή με πιστωτική κάρτα ο κωδικός της κάρτας θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμος. Η εκτέλεση της υπηρεσίας (πληρωμή) έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει 

η κατάσταση και το αποτέλεσμα να είναι «η πληρωμή έχει γίνει με επιτυχία». 

Ένα σημαντικό πρόβλημα στις υπηρεσίες ιστού είναι το πως διαφορετικές και ετερογενείς 

υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνθέσουν μια καινούργια υπηρεσία με 

επαυξημένη λειτουργικότητα; Εφόσον οι υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί ξεχωριστά, η 

περιγραφή των input-output παραμέτρων της μιας υπηρεσίας μπορεί να είναι διαφορετική 

από την περιγραφή της άλλης. Για παράδειγμα, μια υπηρεσία μπορεί να ζητά ως input την 

θερμοκρασία σε κλίμακα Celsius ενώ η υπηρεσία που καταγράφει τη θερμοκρασία να την 

υπολογίζει σε Fahrenheit. Τέτοιες ανομοιομορφίες αναφέρονται ως semantics mismatch 

των υπηρεσιών.  
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Β. Μοντελοποίηση της σύνθεσης  

Οι προσπάθειες μοντελοποίησης της σύνθεσης των υπηρεσιών ιστού γίνονται βάσει δύο 

διαφορετικών οπτικών, από την πλευρά της κάθε υπηρεσίας μεμονωμένα (single view) και 

από την πλευρά όλων των συμμετεχόντων υπηρεσιών (global view).  

Η πρώτη οπτική που είναι η Ενορχήστρωση βλέπει τη σύνθεση από την πλευρά του κάθε 

συμμετέχοντα και πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός διοργανωτής, ενώ στη δεύτερη που 

είναι η Χορογραφία η σύνθεση γίνεται από κοινού και η κάθε υπηρεσία πρέπει να έχει 

συνολική άποψη των άλλων συμμετεχόντων υπηρεσιών ιστού στη σύνθεση [16]. 

Η Ενορχήστρωση ορίζει μια κεντρική εκτέλεση των υπηρεσιών, καθορίζει μια ροή 

διαδικασίας, χειρισμό λαθών, μετατροπή δεδομένων. Η διαδικασία ελέγχεται, όπως 

είπαμε, πάντα από έναν κεντρικό διοργανωτή. 

Η Χορογραφία ορίζει ένα επιχειρησιακό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

μελών συμπεριλαμβάνοντας τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους άλλους συνεργάτες 

που συνεισφέρουν όλοι για να επιτύχουν ένα κοινό επιχειρηματικό στόχο. Η Χορογραφία 

παρέχει ένα common understanding μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών. 

Στα επόμενα κεφάλαια θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε περιληπτικά τις δύο 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των παραπάνω προσεγγίσεων για τη 

σύνθεση υπηρεσιών την BPEL και τη WS-CDL, αντίστοιχα. 



 

 
18 

2. Background – Τεχνικό Πλαίσιο καθορισμού 

υπηρεσιών ιστού 

2.1 Γλώσσες ορισμού, standards και εργαλεία 

ανάπτυξης 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ WEB SERVICES [12] 

2.1.1. SOAP - Simple Object Access Protocol 

Η W3C, από τον Ιούνιο του 2003, έχει συντάξει μία σύσταση (recommendation) η οποία 

είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει στην προδιαγραφή (specification) του Simple Object Access 

Protocol v1.2.  

Μέσα στη σύσταση αυτή βρίσκεται ο παρακάτω ορισμός [13]
 
:  

“Το SOAP είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο προορισμένο για την ανταλλαγή δομημένων 

πληροφοριών σε ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο περιβάλλον. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες 

XML για να καθορίσει ένα επεκτάσιμο πλαίσιο παρέχοντας μια δομή μηνυμάτων η οποία 

μπορεί να ανταλλαχθεί πάνω από ποικίλα δικτυακά πρωτόκολλα. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί 

ώστε να είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε προγραμματιστικό μοντέλο και σημασιολογία 

υλοποίησης.” [13] 

Δύο βασικοί στόχοι του σχεδιασμού του SOAP είναι η απλότητα και η επεκτασιμότητα. Το 

SOAP προσπαθεί να πετύχει αυτούς τους στόχους παραλείποντας από το πλαίσιο 

μηνυμάτων χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία συνήθως συναντούνται σε 

κατανεμημένα συστήματα. Μερικά από αυτά τα γνωρίσματα είναι η «αξιοπιστία» 

(reliability), η «ασφάλεια» (security), ο «συσχετισμός» (correlation),η «δρομολόγηση» 

(routing) και τα «πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων» (Message Exchange Patterns).  
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Με πιο απλά λόγια το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο βασισμένο στην XML το οποίο επιτρέπει 

στις εφαρμογές να ανταλλάσουν πληροφορία πάνω από κοινώς χρησιμοποιούμενα 

πρωτόκολλα του διαδικτύου.  

Το SOAP χρησιμοποιεί μηνύματα XML για την κλήση απομακρυσμένων μεθόδων. Ένα Web 

service θα μπορούσε να αλληλεπιδρά με απομακρυσμένα μηχανήματα μέσω των μεθόδων 

HTTP post και get, ωστόσο το SOAP είναι πολύ πιο καλοφτιαγμένο και ευέλικτο. 

Τεχνολογίες όπως το UDDI (Universal Discovery Description and Integration) και η WSDL 

(Web Services Description Language) καθιστούν δυνατή την ανακάλυψη υπηρεσιών κι 

αυτές οι τεχνολογίες συνεργάζονται αρμονικά με την XML και το SOAP.  

A. Τι προσφέρει το SOAP 

Αν εξετάσουμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνταν πριν το SOAP θα δούμε ότι σε κάθε 

περίπτωση έχουμε κάποια από τα παρακάτω μειονεκτήματα:  

 • Κόστος υποδομής (EDI, CORBA)  

 • Κόστος και πολυπλοκότητα υλοποίησης (EDI, CORBA)  

 • Χρήση μόνο σε ιδιωτικά δίκτυα (EDI, CORBA, DCOM, RMI)  

 • Χρήση μόνο σε εφαρμογές που εκτελούνται στην ίδια πλατφόρμα (DCOM)  

 • Χρήση μόνο σε εφαρμογές γραμμένες στην ίδια γλώσσα προγραμματισμού (RMI)  

 • Μειωμένες λειτουργίες (XML-RPC)  

 • Έλλειψη ευελιξίας (EDI, CORBA, DCOM, RMI)  

Στην προσπάθεια δημιουργίας του SOAP λήφθηκαν υπόψη όλα τα παραπάνω και 

δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 • Το SOAP είναι απλό. Άρα το κόστος και η πολυπλοκότητα υλοποίησης μειώνονται 

αισθητά.  

 • Το SOAP είναι ανεξάρτητο από πλατφόρμα και γλώσσα προγραμματισμού οπότε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών γραμμένων για 

διαφορετικές πλατφόρμες και σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.  

 • Το SOAP είναι ευέλικτο και με μικρό κόστος. Χρησιμοποιεί πρότυπα πρωτόκολλα 

όπως το HTTP και το SMTP ως μέσα μεταφοράς, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στο διαδίκτυο και να διαπερνά τείχη προστασίας χωρίς συμβιβασμούς στην 

ασφάλεια της υποδομής μιας επιχείρησης. Αυτό αυτομάτως μειώνει και σε 

ορισμένες περιπτώσεις εξαλείφει το κόστος υποδομής αφού οι περισσότερες 

επιχειρήσεις σήμερα έχουν και τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για τη χρήση του 

διαδικτύου.  
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 • Το SOAP είναι επεκτάσιμο. Αν και δεν προσφέρει τόσες πολλές λειτουργίες όσο 

άλλες τεχνολογίες όπως το CORBA και το DCOM, επιτρέπει σε άλλα πρότυπα να το 

επεκτείνουν παρέχοντας υπηρεσίες που λείπουν από αυτό. Αυτό το χαρακτηριστικό 

αποδείχθηκε ίσως το σημαντικότερο, γιατί επάνω του βασίζονται πολλές 

αναπτυσσόμενες τεχνολογίες των Web services που έχουν ιδιότητες όπως η 

αξιοπιστία, η δρομολόγηση και η ασφάλεια.  

B.  Δομή ενός μηνύματος SOAP  

Ένα μήνυμα SOAP είναι ένα συνηθισμένο έγγραφο XML το οποίο περιέχει τα παρακάτω 

στοιχεία (elements) [15]:  

 •  Ένα απαιτούμενο στοιχείο, το Envelope, από το οποίο αναγνωρίζεται το 

έγγραφο XML ως μήνυμα SOAP.  

 •  Ένα προαιρετικό στοιχείο, το Header, που περιλαμβάνει βοηθητικές 

πληροφορίες.  

 •  Ένα απαιτούμενο στοιχείο. το Body, το οποίο περιλαμβάνει την κύρια 

πληροφορία του μηνύματος.  

 •  Ένα προαιρετικό στοιχείο, το Fault, το οποίο παρέχει πληροφορίες για 

σφάλματα που προκλήθηκαν κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία δηλώνονται στο προεπιλεγμένο namespace για το SOAP 

envelope που περιγράφεται στο link http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope  

Το προεπιλεγμένο namespace για την κωδικοποίηση του SOAP και τους τύπους δεδομένων 

υπάρχει στο  http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding  

Μερικοί σημαντικοί κανόνες σύνταξης είναι οι παρακάτω
[15]

:  

 1. Ένα μήνυμα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να είναι κωδικοποιημένο σε XML.  

 2. Ένα μήνυμα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιεί το SOAP Envelope namespace.  

 3. Ένα μήνυμα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιεί το SOAP Encoding namespace.  

 4. Ένα μήνυμα SOAP ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει αναφορά σε DTD.  

 5. Ένα μήνυμα SOAP ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει XML Processing Instructions.  

Ο σκελετός ενός μηνύματος SOAP φαίνεται παρακάτω [15]:  

<?xml version="1.0"?>  

<soap:Envelope  

xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"  

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding">  

<soap:Header>  
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...  

...  

</soap:Header>  

<soap:Body>  

...  

...  

</soap:Body>  

</soap:Envelope>  

Σχηματικά θα μπορούσε να παρασταθεί ως εξής:  

ΕΙΚΟΝΑ 5: ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SOAP [13]
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Όταν ένα μήνυμα SOAP περιέχει το στοιχείο Fault, έχει την παρακάτω μορφή [14]:  

<?xml version="1.0"?>  

<soap:Envelope  

xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"  

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding">  

<soap:Header>  

...  

...  

</soap:Header>  

<soap:Body>  

<soap:Fault>  

...  

...  

</soap:Fault>  

</soap:Body>  

</soap:Envelope>  

Παράδειγμα SOAP Request  

<?xml version="1.0"?>  

<soap:Envelope  

xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"  

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding">  

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock">  

<m:GetStockPrice>  

<m:StockName>IBM</m:StockName>  

</m:GetStockPrice>  

</soap:Body>  

</soap:Envelope>  

Παράδειγμα SOAP Response  

<?xml version="1.0"?>  

<soap:Envelope  

xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"  

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding">  

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock">  

<m:GetStockPriceResponse>  

<m:Price>34.5</m:Price>  

</m:GetStockPriceResponse>  

</soap:Body>  

</soap:Envelope>  
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Γ. SOAP – Περίληψη 

Από τα προαναφερθέντα γύρω από το πρωτόκολλο SOAP θα πρέπει να έχει ήδη γίνει 

αντιληπτό ότι οι σχεδιαστές του πέτυχαν τους στόχους τους. Το Simple Object Access 

Protocol είναι ένα απλό, ευέλικτο και επεκτάσιμο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων σε 

μορφή XML και μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα πρότυπα πρωτόκολλα ως μέσα μεταφοράς. 

Το SOAP εκμεταλλεύεται την προτυποποίηση της XML για την επίλυση προβλημάτων 

αναπαράστασης των δεδομένων (χρησιμοποιεί το XML Schema για να αναπαραστήσει 

δεδομένα και τις δομές τους). Καθώς η XML γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή και συνεχώς 

εμφανίζονται επιπλέον standards γύρω από αυτήν, το SOAP μπορεί να επωφεληθεί από 

αυτά, υποδεικνύοντας απλώς ποιο schema και encoding χρησιμοποιείται, σαν μέρος του 

μηνύματος. Τέλος, το SOAP είναι ένα πολύ απλό πρωτόκολλο, που προορίζεται για την 

μεταφορά δεδομένων από μια πλατφόρμα middleware σε μια άλλη. Παρά τους 

ισχυρισμούς ότι πρόκειται για ένα ανοικτό πρωτόκολλο (και οι οποίοι αληθεύουν), οι 

τωρινές προδιαγραφές είναι στενά συνδεδεμένες με το RPC και το HTTP.  

 

2.1.2.Universal Description, Discovery - UDDI 

Ο «χρυσός οδηγός» των Web services είναι το Universal Description Discovery and 

Integration (UDDI). Οι εφαρμογές που παρέχουν Web services παρατίθενται σε ένα 

κατάλογο από παρόχους υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το UDDI. Παρόμοια, οι εφαρμογές-

πελάτες εντοπίζουν τους παρόχους εφαρμογών Web services χρησιμοποιώντας UDDI. Το 

UDDI βασίζεται στην XML. 

Α. Περιγραφή και σκοπός του UDDI  

Ο οργανισμός OASIS ορίζει σαν σκοπό του Universal Description, Discovery and Integration 

τον παρακάτω [6]:  

“Τα Web services έχουν νόημα μόνο όταν δυνητικοί χρήστες μπορούν να βρουν 

πληροφορίες ικανές ώστε να επιτρέψουν την εκτέλεσή τους. Το Universal Description 

Discovery & Integration (UDDI) εστιάζει στον καθορισμό ενός συνόλου από υπηρεσίες που 

θα υποστηρίζουν την περιγραφή και την ανακάλυψη των εταιριών, των οργανισμών και 

άλλων παρόχων Web services, των Web services που είναι διαθέσιμες και των τεχνικών 

διεπαφών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να έχει κάποιος χρήστης 

πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.  
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Βασισμένο σε ένα κοινό σύνολο από βιομηχανικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 

HTTP, XML, XML Schema και SOAP, το UDDI παρέχει μία διαλειτουργική, θεμελιώδη 

υποδομή για ένα περιβάλλον λογισμικού προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, τόσο για 

δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες όσο και για υπηρεσίες που εκτίθενται μόνο στο εσωτερικό 

ενός οργανισμού.”  

Το UDDI μπορεί να θεωρηθεί σαν μία μορφή «χρυσού οδηγού» που περιλαμβάνει όλες τις 

επιχειρήσεις που «δημοσιοποιούν» Web services. Το UDDI παρέχει μία βάση δεδομένων 

στην οποία γίνεται αναζήτηση βάσει του τύπου της επιχείρησης.  

Η κύρια ιδέα είναι ότι οι πάροχοι χρησιμοποιούν τα SOAP APIs για να καταχωρούν τις 

υπηρεσίες που παρέχουν στο UDDI. Οι χρήστες ψάχνουν στο UDDI όταν θέλουν να 

ανακαλύψουν έναν συνεργάτη. Η πληροφορία στο UDDI κατηγοριοποιείται σύμφωνα με 

τον τύπο των παρόχων και την γεωγραφική τους θέση. Από τη στιγμή που με τα παραπάνω 

κριτήρια βρεθεί ο επιθυμητός πάροχος, το UDDI μπορεί να παρέχει πληροφορίες εύρεσης 

των υπηρεσιών που αυτός παρέχει, δίνοντας ουσιαστικά έναν «δείκτη» στο WSDL σαν 

αρχείο που περιγράφει τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτύου [6]. 

Φυσικά μπορούμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία ιστού χωρίς να την καταχωρίσουμε στο 

UDDI, όπως αν ανοίγαμε μία επιχείρηση στο υπόγειο ενός σπιτιού και βασιζόμαστε στη 

διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Αλλά αν θέλουμε να αγγίξουμε το ευρύ κοινό, θα 

χρειαστούμε το UDDI ώστε οι δυνητικοί πελάτες να μπορέσουν να τη βρουν [2].  

Στην Εικόνα 6 φαίνεται  πως μια  επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 

που έχει αποθηκεύσει κάποια άλλη επιχείρηση. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6:ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WSDL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΜΕΣΩ UDDI  
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Β. Υπηρεσίες του UDDI  

Όπως αναφέραμε, ένας κατάλογος UDDI έχει δύο ειδών πελάτες: επιχειρήσεις που θέλουν 

να δημοσιεύσουν μια υπηρεσία, και πελάτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν 

συγκεκριμένες υπηρεσίες και να συνδεθούν προγραμματιστικά με αυτές.  

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει περιληπτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες του UDDI[16]:  

Πληροφορία 
Λειτουργίες Λεπτομέρειες  

(που υποστηρίζονται από το API) 

White pages:  

Πληροφορίες όπως το 
όνομα, η διεύθυνση, το 
τηλέφωνο και άλλες 
πληροφορίες 
επικοινωνίας για μία 
επιχείρηση.  

Publish:  

Πώς ο προμηθευτής 
ενός Web service 
καταχωρεί των εαυτό 
του.  

Business Information:  

Περιλαμβάνεται σε ένα αντικείμενο 
BusinessEntity,  
Περιλαμβάνει πληροφορίες για 
υπηρεσίες, κατηγορίες, επαφές, URLs, 
και άλλα αναγκαία στοιχεία για να 
αλληλεπιδράσουμε με μία επιχείρηση.  

Yellow Pages: 

Πληροφορίες που 
κατηγοριοποιούν 
επιχειρήσεις. Βασίζονται 
σε υπάρχοντα πρότυπα 
κατηγοριοποίησης (μη 
ηλεκτρονικά).  

Find:  

Πώς μία εφαρμογή 
βρίσκει ένα 
συγκεκριμένο Web 
service.  

Service Information:  

Περιγράφει μία ομάδα από Web services. 
Αυτές περιλαμβάνονται σε ένα 
αντικείμενο BusinessService  

Green Pages:  

Τεχνικές πληροφορίες 
για τα Web services που 
παρέχονται από μία 
επιχείρηση.  

Bind:  

Πώς μία εφαρμογή 
συνδέεται, και 
αλληλεπιδρά με ένα 
Web service αφού 
αυτό βρεθεί.  

Binding Information:  

Οι απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες 
για την κλήση ενός Web service. 
Περιλαμβάνουν τα URLs, πληροφορίες 
για ονόματα μεθόδων, τύπους 
ορισμάτων και ούτω καθεξής.  
BindingTemplate: 

Αναπαριστά τα δεδομένα που 
περιγράφονται στο Binding Information.  
Service Specification Detail:  
Πρόκειται για μεταδεδομένα για 
διάφορες προδιαγραφές που 
υλοποιούνται από ένα Web service. Αυτά 
καλούνται tModels.  
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Γ. Δεδομένα του UDDI 

Μια καταχώρηση σε ένα UDDI registry, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ένα έγγραφο 

XML που αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα εξής: 

 businessEntity : μια περιγραφή του οργανισμού που παρέχει την υπηρεσία. 

 businessService: μια λίστα όλων των Web services που προσφέρονται από την 

business οντότητα. 

 bindingTemplate: περιγράφει τις τεχνικές λεπτομέρειες της προσφερόμενης 

υπηρεσίας. 

 tModel (“technical model”): είναι ένα γενικής φύσεως στοιχείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση επιπλέον πληροφορίας σχετικά με την 

υπηρεσία, συνήθως για το πώς αυτή χρησιμοποιείται, συνθήκες χρήσης, κτλ. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 7: ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ UDDI 
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Δ. Παράδειγμα UDDI 

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται ένα ερώτημα σε SOAP και η απάντηση από ένα 

κατάλογο UDDI[16]:  

Ερώτημα : το παρακάτω ερώτημα, περιτυλιγμένο σε ένα φάκελο SOAP, επιστρέφει 

λεπτομέρειες για τη Microsoft:  

<find_business generic="1.0" xmlns="urn:uddi-org:api"> 

<name>Microsoft</name>  

</find_business>  

Αποτέλεσμα : Λεπτομερείς καταχωρίσεις για τη Microsoft, οι οποίες περιλαμβάνουν και 

πληροφορίες για το ίδιο το UDDI.  

<businessList generic="1.0"  

operator="Microsoft Corporation"  

truncated="false"  

xmlns="urn:uddi-org:api">  

<businessInfos>  

<businessInfo  

businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3">  

<name>Microsoft Corporation</name>  

<description xml:lang="en">  

Empowering people through great software -  

any time, any place and on any device is Microsoft's  

vision. As the worldwide leader in software for personal  

and business computing, we strive to produce innovative  

products and services that meet our customer's  

</description>  

<serviceInfos>  

<serviceInfo  

businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"  

serviceKey="1FFE1F71-2AF3-45FB-B788-09AF7FF151A4">  

<name>Web services for smart searching</name>  

</serviceInfo>  

<serviceInfo  

businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"  

serviceKey="8BF2F51F-8ED4-43FE-B665-38D8205D1333">  

<name>Electronic Business Integration Services</name>  

</serviceInfo>  

<serviceInfo  

businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"  

serviceKey="611C5867-384E-4FFD-B49C-28F93A7B4F9B">  

<name>Volume Licensing Select Program</name>  

</serviceInfo>  

<serviceInfo  
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businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"  

serviceKey="A8E4999A-21A3-47FA-802E-EE50A88B266F">  

<name>UDDI Web Sites</name>  

</serviceInfo>  

</serviceInfos>  

</businessInfo>  

</businessInfos>  

</businessList>  
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ΕΙΚΟΝΑ 8: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ SOAP, WSDL ΚΑΙ UDDI ΓΙΑ ΤΑ WEB SERVICES. 

. 

2.1.3. Web Services Description Language (WSDL)  

Α. WSDL – Ορισμός 

Μια οντότητα που παρέχει μια υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να την περιγράψει 

στον υπόλοιπο κόσμο και κάποια οντότητα που θέλει να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία θα 

πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει τι αναζητάει. Mια κοινή γλώσσα είναι απαραίτητη 

για πραγματοποιηθούν και να γίνουν αντιληπτές αυτές οι περιγραφές. Η Web Services 

Description Language [5] είναι μια πρότυπη περιγραφική γλώσσα που σχεδιάστηκε για 

αυτό τον σκοπό.  

Η WSDL είναι μια γλώσσα βασισμένη σε XML γραμματική και χρησιμοποιεί ένα ειδικό 

σύνολο ετικετών (tags) για να περιγράψει για ένα Web service το «τι» μπορεί να κάνει , 

«πού» μπορεί να εντοπισθεί και «πώς» θα το καλέσει κανείς. Η WSDL προσφέρει έτσι ένα 

μέσο για τους παρόχους υπηρεσιών να δώσουν πληροφορίες στις εφαρμογές-πελάτες για 

ένα Web service πριν από την πρόσβασή τους σε αυτό και, τελικά, τη χρήση του. Επίσης οι 

πάροχοι μπορούν να περιγράψουν τη βασική μορφή των αιτήσεων και απαντήσεων των 

υπηρεσιών που προσφέρουν. Χρησιμοποιώντας την WSDL ένας πελάτης μπορεί να βρει 

ένα Web service και να δει τις διαθέσιμες δημόσιες λειτουργίες του. Στη συνέχεια μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το SOAP για να συνδεθεί και να καλέσει οποιαδήποτε από τις 

λειτουργίες (functions) βρήκε στην περιγραφή που έγινε με τη βοήθεια της της WSDL. 

Με πιο απλά λόγια, η WSDL μας βοηθάει να περιγράψουμε ένα σύνολο από μηνύματα και 

το πώς αυτά τα μηνύματα ανταλλάσσονται, αναπαριστά δηλαδή μια σύμβαση μεταξύ του 

παρόχου της υπηρεσίας και του αιτούντος της υπηρεσίας. Το σημαντικό σε αυτή τη 

σύμβαση είναι ότι η WSDL είναι ανεξάρτητη πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού.  

Σε μια περιγραφή WSDL θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικά οι παρακάτω σημαντικές 

πληροφορίες για ένα Web service [2]. 

Α) πληροφορίες για το interface του service όπου θα περιγράφονται και όλες οι 

δημόσιες λειτουργίες του service. 

Β) πληροφορίες για τους τύπους δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις 

αιτήσεις και αποκρίσεις μηνυμάτων. 

Γ) πληροφορίες για τη σύνδεση και το πρωτόκολλο μεταφοράς που θα 

χρησιμοποιηθεί. 
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Δ) πληροφορίες διεύθυνσης για να προσδιοριστεί η θέση του συγκεκριμένου 

service. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μια συνοπτική περιγραφή για τα βασικά στοιχεία μιας 

WSDL περιγραφής που αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο είναι αφηρημένο (abstract), 

ενώ το δεύτερο είναι συγκεκριμένο (concrete). Στο πρώτο καθορίζονται οι τύποι δεδομένων 

των παραμέτρων, τα μηνύματα τα οποία στέλνονται και λαμβάνονται, οι συναρτήσεις και 

οι τύποι πύλης (port types). Στο δεύτερο μέρος καθορίζεται η σύνδεση με κάποιο 

πρωτόκολλο μεταφοράς, οι υπηρεσίες και οι πύλες [5]. 

 

ΕIKONA 9 :WSDL SPECIFICATION 

Το πρώτο μέρος λέγεται αφαιρετικό (abstract part) και περιλαμβάνει τα εξής:  

<types> : παρέχει ορισμούς για τους τύπους δεδομένων που περιέχουν μηνύματα SOAP. 

<messages> : παρέχει ορισμούς των μηνυμάτων που μεταφέρονται σε μια επικοινωνία. 

<οperations> : παρέχει την περιγραφή κάθε πράξης (ή διαδικασίας) που υποστηρίζεται 

από την  υπηρεσία. 

<portTypes> : καθορίζει την διεπαφή υπηρεσιών των λειτουργιών που υποστηρίζει η 

υπηρεσία ιστού. 

Το δεύτερο μέρος λέγεται συγκεκριμένο (concrete part) και περιλαμβάνει τα εξής:  

<bindings> : προδιαγράφει το πρωτόκολλο και την μορφή των δεδομένων για ένα  

συγκεκριμένο PortType, πως θα μεταδοθούν τα μηνύματα στο δίκτυο. 

<ports> : προδιαγράφει τη διεύθυνση μιας συγκεκριμένης δέσμευσης. 

WSDL specification

abstract part

types

messages

operations

port types

concrete part

bindings

services and
ports
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<services> : προδιαγράφει την τοποθεσία URL της υπηρεσίας ιστού στον 

εξυπηρετητή που την φιλοξενεί. 

Β. Δομή της γλώσσας  

Η WSDL, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, χρησιμοποιεί μια XML γραμματική για να 

περιγράψει υπηρεσίες ιστού. Στις προδιαγραφές της θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 

περισσότερο σημαντικά τα πιο κάτω συστατικά [4]: 

definitions: Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο (root) σε κάθε WSDL 

έγγραφο. Εκεί ορίζουμε το όνομα του Web service και δηλώνουμε όλα τα 

namespaces που χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο έγγραφο. 

types: Το στοιχείο αυτό περιγράφει όλους τους τύπους δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται μεταξύ του πελάτη και του server. H WSDL δεν χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά δικούς της τύπους, αλλά χρησιμοποιεί και επεκτείνει τους τύπους 

δεδομένων που υπάρχουν στο XML Schema. Είναι δυνατή η χρήση ενός στοιχείου 

επέκτασης μέσω του στοιχείου types, προκειμένου να οριστεί ένα σχήμα 

διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στο XML Schema. 

messages: Ορίζεται με αφηρημένο τρόπο ο τύπος μηνυμάτων τα οποία 

ανταλλάσσονται. Τα μηνύματα μπορεί να είναι απλής διαδρομής και μπορεί να 

είναι μηνύματα αίτησης ή μηνύματα απόκρισης. Μπορεί να περιέχει κανένα ή 

περισσότερα μηνύματα ως στοιχεία που αφορούν παραμέτρους μηνυμάτων ή την 

τιμή επιστροφής ενός μηνύματος. 

portType: Μια λειτουργία είναι ένα σύνολο από στιγμιότυπα μηνυμάτων. Με το 

στοιχείο portType συνδυάζονται πολλαπλά μηνύματα ως στοιχεία για να 

δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη λειτουργία. Για παράδειγμα ένα porType μπορεί 

να συνδυάζει μια αίτηση και μια απόκριση σε μια απλή λειτουργία 

αίτησης/απόκρισης. Συνήθως σε ένα porType  ορίζονται περισσότερες από μια 

λειτουργίες. 

Τέσσερις τρόποι αλληλεπίδρασης με μία λειτουργία ενός Web service μπορούν να 

αναγνωρισθούν. Από αυτούς οι δύο απαιτούν την αποστολή ενός μόνο μηνύματος 

ενώ οι άλλοι δύο απαιτούν την ανταλλαγή μηνυμάτων.  

1. Μονόδρομη (One-way) Η λειτουργία δέχεται ένα μήνυμα χωρίς να 

χρειάζεται να επιστρέψει μία απάντηση.  

2. Παραλαβή αίτησης-Αποστολή απάντησης (Request-response) Η λειτουργία 

δέχεται ένα μήνυμα και επιστρέφει μία απάντηση  
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3. Αποστολή Αίτησης-Παραλαβή απάντησης (Solicit-response) Η λειτουργία 

στέλνει ένα μήνυμα και λαμβάνει μία απάντηση.  

4. Ειδοποίηση (Notification) Η λειτουργία στέλνει ένα μήνυμα χωρίς να 

περιμένει για απάντηση.  

bindings: Το στοιχείο αυτό προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και ορισμό 

ενός τύπου δεδομένων για ένα συγκεκριμένο τύπο πύλης. Μπορούν να οριστούν 

παραπάνω από ένα διαφορετικά στοιχεία δέσμευσης για τον ίδιο τύπο πύλης.  

services: Εδώ ορίζεται η διεύθυνση για να κληθεί το συγκεκριμένο service. Αυτό 

συνήθως είναι ένα URL για να κληθεί το SOAP service. 

Επιπλέον θα μπορούσαν να οριστούν σε ένα WSDL έγγραφο και τα δύο παρακάτω 

στοιχεία: 

documentation: Στο στοιχείο αυτό μπορούμε να γράψουμε τεκμηρίωση για το 

service και αυτή να συμπεριληφθεί στο WSDL έγγραφο. 

import: Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται για να εισάγουμε άλλα WSDL έγγραφα ή 

XML Schemas. 

Γ. Ενα Παράδειγμα WSDL εγγράφου 

Ο παρακάτω κώδικας [1] δείχνει τη λειτουργία ενός Web service με όνομα HelloService. 

Στο service υπάρχει μια function, η sayHello. Η function δέχεται μια παράμετρο τύπου 

string και επιστρέφει ένα χαιρετισμό. Για παράδειγμα, εάν περάσουμε την παράμετρο 

“Vivi”, το service θα επιστρέψει τον χαιρετισμό ”Hello Vivi”. 

HelloService.wsdl  

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

<definition name-”HelloService” 

targetNamespace=http://www.ecerami.com/wsdl/ 

HelloService.wsdl” 

xmlns=”http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/” 

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

xmlns:tns= 

”http://www.ecerami.com/wsdl/HelloService.wsdl” 

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

 

<message name = ”SayHelloRequest”> 

 <part name=”firstName” type=”xsd:string”/> 

</message> 

<message name = ”SayHelloResponse”> 

<part name=”greeting” type=”xsd:string”/> 

http://www.ecerami.com/wsdl/%20HelloService.wsdl
http://www.ecerami.com/wsdl/%20HelloService.wsdl
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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</message> 

 

<portType name = ”Hello_PortType”> 

<operation name=”sayHello”> 

<input message=”tns: SayHelloRequest”/> 

<output message=”tns: SayHelloResponse”/> 

</operation> 

</portType> 

<binding name =”Hello binding” type=”tns:Hello_PortType”> 

<soap:binding style=”rpc” 

transport=http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/> 

<operation name=”sayHello”> 

<soap:operation soapAction=”sayHello”/> 

<input> 

<soap:body 

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

namespace=”urn:examples:helloservice” 

use=”encoded”/> 

</input> 

<output> 

<soap:body 

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

namespace=”urn:examples:helloservice” 

use=”encoded”/> 

</output> 

</operation> 

</binding> 

<service name=”Hello_Service”> 

<documentation>WSDL File for HelloService</documentation> 

<port binding=”tns:Hello_Binding” name=”Hello_Port”> 

<soap:address 

location=http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter/> 

</port> 

</service> 

</definitions> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter
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<binding name =”Hello binding” type=”tns:Hello_PortType”> 

<soap:binding style=”rpc” 

transport=http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/> 

<operation name=”sayHello”> 

<soap:operation soapAction=”sayHello”/> 

<input> 

<soap:body 

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

namespace=”urn:examples:helloservice” 

use=”encoded”/> 

</input> 

<output> 

<soap:body 

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

namespace=”urn:examples:helloservice” 

use=”encoded”/> 

</output> 

</operation> 

</binding> 

 

Ας εξετάσουμε με λεπτομέρεια κάθε στοιχείο του παραπάνω WSDL εγγράφου 

definitions 

Στο στοιχείο αυτό ορίσαμε το όνομα του Web service που είναι HelloService. 

Επίσης εδώ ορίσαμε τα namespaces που χρησιμοποιούνται. 

<definition name-”HelloService” 

 targetNamespace=http://www.ecerami.com/wsdl/ 

HelloService.wsdl” 

xmlns=”http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/” 

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

xmlns:tns= ”http://www.ecerami.com/wsdl/ 

HelloService.wsdl” 

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

... 

</definitions> 

Η χρήση των namespaces είναι σημαντική, γιατί επιτρέπει στο WSDL έγγραφο να 

αναφέρεται σε πολλές εξωτερικές προδιαγραφές όπως η WSDL προδιαγραφή, η 

SOAP προδιαγραφή και η XML Schema προδιαγραφή. 

Η ιδιότητα targetNamespace επιτρέπει στο WSDL έγγραφο να αναφέρεται στον 

εαυτό του.  

http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://www.ecerami.com/wsdl/%20HelloService.wsdl
http://www.ecerami.com/wsdl/%20HelloService.wsdl
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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Τέλος στο definition στοιχείο καθορίζεται και ένα default namespace με την 

δήλωση: 

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

Όλα τα στοιχεία που δεν έχουν κάποιο πρόθεμα, όπως τα message ή portType, θα 

είναι μέρος του default namespace. 

message 

Δύο στοιχεία message έχουν οριστεί. Το πρώτο αντιπροσωπεύει το μήνυμα που 

κάνει την αίτηση SayHelloRequest, και το δεύτερο αντιπροσωπεύει την απόκριση, 

SayHelloResponse: 

<message name = ”SayHelloRequest”> 

 <part name=”firstName” type=”xsd:string”/> 

</message> 

<message name = ”SayHelloResponse”> 

<part name=”greeting” type=”xsd:string”/> 

</message> 

To καθένα από αυτά τα μηνύματα περιέχει ένα στοιχείο, το part. Για το μήνυμα 

κλήσης, το part καθορίζει το όρισμα κλήσης της συνάρτησης που στην περίπτωση 

μας είναι η παράμετρος firstName. Για την μήνυμα απόκρισης, το part καθορίζει 

την τιμή επιστροφής της συνάρτησης που στην περίπτωση μας είναι η μεταβλητή 

greeting. Εάν η συνάρτηση ανέμενε περισσότερα από ένα ορίσματα ή επέστρεφε 

περισσότερες από μια τιμές θα έπρεπε να τα ορίσουμε περισσότερα στοιχεία part.  

O τύπος δεδομένων της ιδιότητας firstName είναι xsd:string. Το πρόθεμα xsd 

ορίστηκε στο στοιχείο definitions και αντιστοιχεί στο namespace για το XML 

Schema 

portType 

<portType name = “Hello_PortType”> 

<operation name=”sayHello”> 

<input message=”tns: SayHelloRequest”/> 

<output message=”tns: SayHelloResponse”/> 

</operation> 

</portType> 

Στο στοιχείο porType δηλώσαμε μια απλή λειτουργία που ονομάζεται sayHello. 

Αυτή η λειτουργία αποτελείται από ένα μήνυμα εισόδου (input->SayHelloRequest) 

και ένα μήνυμα εξόδου (output->SayHelloResponse) 

binding 

<binding name =”Hello binding” type=”tns:Hello_PortType”> 
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<soap:binding style=”rpc” 

transport=http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/> 

<operation name=”sayHello”> 

<soap:operation soapAction=”sayHello”/> 

<input> 

<soap:body 

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

namespace=”urn:examples:helloservice” 

use=”encoded”/> 

</input> 

<output> 

<soap:body 

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

namespace=”urn:examples:helloservice” 

use=”encoded”/> 

</output> 

</operation> 

</binding> 

Tο στοιχείο binding  περιγράφει τον συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης της 

υπηρεσίας στο δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει ειδικές λεπτομέρειες για το πώς 

μια λειτουργία που καθορίζεται από το στοιχείο portType θα μεταφερθεί στο 

δίκτυο. Η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω διαφορετικών μέσων μεταφοράς όπως 

HTTP GET, HTTP POST, SOAP. Στην πραγματικότητα μπορούμε να καθορίσουμε 

διαφορετική σύνδεση για ένα portType. 

Το στοιχείο binding περιέχει δύο ιδιότητες, τη name και την type 

<binding name =”Hello binding” type=”tns:Hello_PortType”> 

Η ιδιότητα type αναφέρεται στο portType που ορίστηκε ακριβώς πιο πάνω. Στην 

περίπτωση μας, επομένως, αναφέρεται στο tns:Hello_PortType. To στοιχείο 

binding επομένως λέει, «Θα δώσω σαφείς οδηγίες για το πώς η λειτουργία sayHello 

θα μεταδοθεί στο Internet». 

Μια σύνδεση πρέπει να καθορίζει ακριβώς ένα πρωτόκολλο. Μια σύνδεση δεν 

πρέπει να καθορίζει τις πληροφορίες διευθύνσεων.  

documentation 

<documentation>WSDL File for HelloService</documentation> 

To service στοιχείο περιέχει και ένα documentation στοιχείο για να παρέχει 

τεκμηρίωση στους αναγνώστες του κώδικα. 

port 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
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Ένα port καθορίζει ένα τελικό σημείο παρέχοντας μία συγκεκριμένη διεύθυνση για 

μια σύνδεση. Το στοιχείο port παρέχει το όνομα και τη θέση του συστήματος στο 

οποίο φιλοξενείται η υπηρεσία Ιστού.  

<port binding=”tns:Hello_Binding” name=”Hello_Port”> 

<soap:address 

location=http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter/> 

</port> 

Το στοιχείο port ορίζει μια μεμονωμένη υπηρεσία Ιστού. Η θέση είναι το URL το 

οποίο περιλαμβάνει το όνομα της εφαρμογής της υπηρεσίας Ιστού. 

Επειδή αυτό είναι ένα  SOAP service χρησιμοποιούμε το soap:address και 

ορίζουμε την τοπική διεύθυνση (location) για το Apache SOAP rpcrouter servlet: 

http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter. 

C. Σχολιασμός WSDL 

Η WSDL χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διεπαφή μιας υπηρεσίας στον Παγκόσμιο 

ιστό, την είσοδο και τα αποτελέσματα της. Από μόνη της η WSDL δεν παρέχει αρκετές 

πληροφορίες ώστε να καθοριστεί αυτόματα το αν οι διεπαφές δυο τυχαίων υπηρεσιών του 

Παγκόσμιου ιστού είναι συμβατές μεταξύ τους, ή, όταν έλθουν σε επικοινωνία δύο ή 

περισσότερες υπηρεσίες με ποια σειρά, θα ανταλλάξουν μηνύματα μεταξύ τους. 

Αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων πρέπει να περιγραφεί ξεχωριστά και αυτό έως τώρα γίνεται 

με διαγράμματα ροής. Υπάρχουν αρκετές γλώσσες περιγραφής της ροής των μηνυμάτων 

μεταξύ των υπηρεσιών όπως η BPEL4WS [39] , η WSCI [40] κ.α..  

2.1.4. Ενορχήστρωση (Orchestration) – BPEL 

H ενορχήστρωση των υπηρεσιών ιστού επιτρέπει στις υπηρεσίες να είναι συνδεδεμένες 

μεταξύ τους σε προκαθορισμένα σχέδια και να εκτελούνται ακολουθώντας τα βήματα ενός 

προκαθορισμένου σεναρίου. Αυτά τα σενάρια συνήθως αντιπροσωπεύουν επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Τα σενάρια περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των εφαρμογών 

αναγνωρίζοντας τα μηνύματα, καθορίζοντας τους ρόλους μεταξύ των εφαρμογών και 

περιγράφοντας την λογική σειρά της ανταλλαγής των μηνυμάτων. 

Τα προγράμματα που εκτελούν τέτοιου είδους σενάρια ονομάζονται μηχανές 

ενορχήστρωσης. Οι μηχανές αυτές λειτουργούν ως κεντρικές authoritιes για να 

συγχρονίσουν την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών. 

http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter
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Α. Ανάγκη για ενορχήστρωση 

Ενορχηστρώνοντας τις μεμονωμένες υπηρεσίες ιστού με άλλες επιτυγχάνουμε βελτιωμένο 

και αποτελεσματικότερο software. Για παράδειγμα, ας πάρουμε το εξής σενάριο. Ένα 

ταξιδιωτικό γραφείο προσφέρει στο διαδίκτυο υπηρεσίες ταξιδιού μεταξύ των οποίων είναι 

και οι υπηρεσίες κράτησης ξενοδοχείων. Η υπηρεσία της κράτησης ενός ξενοδοχείου θα 

μπορούσε να αναλυθεί στις επιμέρους λειτουργίες της αναζήτησης ξενοδοχείου, 

αναζήτησης κόστους, πραγματοποίησης κράτησης ξενοδοχείου και ακύρωσης μιας 

κράτησης. Αυτό μπορεί να είναι ένα συνηθισμένο σενάριο που εκτελείται αρκετά συχνά 

από το ταξιδιωτικό γραφείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 10: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Όταν μας ζητείται μια κράτηση όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες θα πρέπει να κληθούν με 

κάποια συγκεκριμένη σειρά για να επιτύχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

κράτησης. Μερικές υπηρεσίες θα τις καλέσουμε σειριακά ενώ κάποιες άλλες θα τις 

καλέσουμε παράλληλα. Σε κάποιες περιπτώσεις θα εφαρμόσουμε πιθανόν κάποια συνθήκη, 

όπως «να γίνει κράτηση του ξενοδοχείου μόνο εάν η τιμή είναι εντός του προϋπολογισμού». 

Η κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες: λήψη και απάντηση σε ένα μήνυμα, κλήση μιας 

υπηρεσίας ακολουθιακά ή παράλληλα και έλεγχος υπόθεσης, μοντελοποιούνται ως 

δραστηριότητες. Στην BPEL, για παράδειγμα, ενορχήστρωση σημαίνει να διαλέξουμε ποια 

δραστηριότητα πρέπει να εκτελεσθεί από ποια υπηρεσία, και στη συνέχεια να 

ταξινομηθούν αυτές οι δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί το τελικό 

αποτέλεσμα που ονομάζεται business process. Αυτή η business process, όταν 

δημοσιεύεται σε μια μηχανή ενορχήστρωσης, είναι και η ίδια μια υπηρεσία ιστού.  

Αν θέλουμε λοιπόν, να ορίσουμε ακριβείς περιγραφές των διαφόρων υπηρεσιών για 

κάποια business process, χρειαζόμαστε μια περιγραφικά πλούσια γλώσσα, η οποία θα 

Κράτηση Ξενοδοχείου 

reservationService 

Αναζήτηση ξενοδοχείου 

getHotel 

Αναζήτηση κόστους 

getRate 

Πραγμ/ση κράτησης  

makeReservation 

Ακύρωση κράτησης 

cancelReservation 
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περιέχει και πολλά στοιχεία γλώσσας εκτέλεσης. Το κλειδί για την επιτυχημένη υλοποίηση 

μιας τέτοιας γλώσσας είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των δημόσιων μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται και των εσωτερικών διαδικασιών που εκτελούνται, έτσι ώστε οι 

διαδικασίες αυτές να μπορούν να χειρίζονται δεδομένα που να μη χρειάζεται να 

περιγραφούν από δημόσιο πρωτόκολλο.  

Β. Business Process Execution Language for Web Services – BPEL 

Σε ότι αφορά το Web service orchestration, το πιο σημαντικό standard είναι η BPEL, που 

προτυποποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 από την OASIS  μετά από πρόταση των 

εταιριών BEA Systems, IBM, Microsoft, SAP and Siebel Systems. BPEL είναι μια κοινά 

αποδεκτή συντομογραφία του ονόματος της γλώσσας που αρχικά ονομάσθηκε BPEL4WS 

και μετέπειτα WS-BPEL. H BPEL είναι μια γλώσσα σε XML που χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή μιας συντιθέμενης υπηρεσίας, Υπάρχουν αρκετές BPEL υλοποιήσεις για τη J2EE 

και για τη .NET πλατφόρμα, όπως οι ΙΒΜ WEBSPHERE, ORACLE BPEL PROCESS 

MANAGER, MICROSOFT BIZTALK 2004, ACTIVE BPEL. Μετά τη σύνθεση κάποιων 

υπηρεσιών με BPEL προκύπτει μια process που αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων 

(activities) ταξινομημένων κατά συγκεκριμένο τρόπο. Οι δραστηριότητες ανταλλάσουν 

μηνύματα και ανήκουν σε services που συμμετέχουν και ονομάζονται partners. Η BPEL 

καθορίζει [8] : 

 την πιθανή σειρά εκτέλεσης των λειτουργιών ενός συνόλου από Web services,  

 τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των Web services 

 ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και πως αυτοί εμπλέκονται στην επιχειρησιακή 

διαδικασία 

 ένα κοινό χειρισμό εξαιρέσεων για το σύνολο των Web services 

Συνεπώς η BPEL είναι μια γλώσσα για την υλοποίηση μιας σύνθεσης υπαρχόντων Web 

services σε ένα νέο Web service. Το interface του σύνθετου service περιγράφεται ως 

σύνολο από WSDL portTypes, όπως και κάθε άλλο Web service. H διαδικασία αυτής της 

σύνθεσης ονομάζεται process. 

H BPEL στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην WSDL και έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες -partners 

μέσω του abstract  interface που έχει περιγραφεί στη WSDL. Χάρη σε αυτό το abstraction, 

ετερογενείς υπηρεσίες συνδυάζονται με την BPEL, διότι δεν μας ενδιαφέρει σε ποια 

γλώσσα ή σε ποια πλατφόρμα το κάθε συστατικό–υπηρεσία έχει γραφεί, παρά μόνο η 

λειτουργικότητα του όπως αυτή περιγράφεται στην WSDL. 
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Η BPEL, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, θεωρείται πως «χτίζει» πάνω στην WSDL για δύο 

λόγους. Πρώτον, γιατί χρησιμοποιεί την WSDL για να καλεί άλλες υπηρεσίες ιστού αλλά και 

για να «προσφέρει» το αποτέλεσμα της διαδικασίας ως υπηρεσία ιστού. Δεύτερον, γιατί 

χρησιμοποιεί τους τύπους δεδομένων της WSDL για την αναπαράσταση της πληροφορίας 

που ανταλλάσσεται μεταξύ των ενεργειών στα πλαίσια μίας διαδικασίας. Η πληροφορία 

αυτή αποθηκεύεται σε στοιχεία που ονομάζονται «containers». Οι «containers» έχουν 

καθολική (global) εμβέλεια, και δεν επιτρέπεται ο ορισμός ενός «container» στα πλαίσια 

ενός μόνο «μπλοκ»  

Γ. Δομή ενός BPEL εγγράφου- Προδιαγραφές BPEL 

Οι προδιαγραφές της BPEL περιλαμβάνουν βασικές διεργασίες (processes) για την 

επικοινωνία των υπηρεσιών ιστού. Η τυπική διαδικασία είναι η εξής: Έστω ότι μία από τις 

εκτελέσιμες διεργασίες λαμβάνει κάποιο μήνυμα. Η διεργασία κατόπιν μπορεί να καλέσει 

άλλες υπηρεσίες για να εκτελέσει τις υπόλοιπες λειτουργίες που απαιτούνται και κατόπιν 

απαντά σε αυτόν που της έστειλε το αρχικό μήνυμα. 

Μια βασική process στη BPEL ορίζεται στην κορυφή ως στοιχείο της ρίζας και αποτελείται 

από ένα ή περισσότερα υποστοιχεία που περιγράφουν partners, μεταβλητές, χειριστές 

λαθών κλπ, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

φαίνεται. 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11 : ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ BPEL4WS PROCESS 

Οι ενέργειες σε μία διαδικασία BPEL μπορούν να είναι είτε αρχέγονες (primitive) είτε 

δομημένες (structured). Οι δομημένες ενέργειες αποτελούνται από αρχέγονες. 

    Process 

Partners Variable

s 

Correlatio

n-sets 

Fault-

Handlers 

Compensatio

n-handlers 

Activity 

Activity Catch- 

CatchAll 
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Οι αρχέγονες ενέργειες είναι οι εξής:  

 invoke   Καλεί μια καθορισμένη συνάρτηση μιας υπηρεσίας 

 receive  Περιμένει για ένα μήνυμα από μία εξωτερική πηγή  

 reply   Απαντάει στην εξωτερική πηγή  

 wait   Περιμένει για ένα χρονικό διάστημα  

 assign   Αντιγράφει την τιμή μιας μεταβλητής σε μια άλλη  

 throw   Περιγράφει εξαιρέσεις που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση  

 terminate  Τερματίζει ολόκληρο το στιγμιότυπο της διαδικασίας  

 empty  Είναι η κενή ενέργεια  

Για την δημιουργία πολύπλοκων δομών υπάρχουν οι παρακάτω δομημένες ενέργειες:  

 sequence  Περιλαμβάνει ενέργειες που εκτελούνται ακολουθιακά  

 switch  Για δρομολόγηση υπό συνθήκη  

 while  Για την δημιουργία βρόγχων  

 pick  Για συνθήκες συγχρονισμού που βασίζονται σε εξωτερικά γεγονότα 

ή διορίες 

 flow  Για παράλληλη δρομολόγηση ενεργειών και τον συγχρονισμό τους 

 scope  Για την ομαδοποίηση ενεργειών. Σε κάθε scope μπορούν να 

δημιουργηθεί ένα νέο scope.  Κάθε scope μπορεί να περιέχει τις 

δικές του μεταβλητές που δεν είναι ορατές στο parent scope. 

Όμως οι μεταβλητές που οριζονται σε ένα parent scope είναι 

διαθέσιμες στο child scope. Κάθε scope διαθέτει έναν 

compensation χειριστή, έναν fault χειριστή και έναν event 

χειριστή.  

Οι δομημένες ενέργειες μπορούν να εμφωλευτούν και να συνδυαστούν με αυθαίρετους 

τρόπους. Μεταξύ ενεργειών που εκτελούνται παράλληλα (με την χρήση του δομικού 

στοιχείου «flow») η σειρά εκτέλεσης μπορεί να καθοριστεί περαιτέρω με την χρήση 

συνδέσμων ελέγχου (control links) επιτρέποντας την δημιουργία κατευθυνόμενων γράφων.  

Στην BPEL δεν υποστηρίζεται άμεσα (explicitly) η δημιουργία ενός στιγμιότυπου μίας 

διαδικασίας. Απεναντίας, στιγμιότυπα διαδικασιών δημιουργούνται μόνο με την λήψη 

μηνυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση το χαρακτηριστικό (attribute) createInstance του 

στοιχείου receive (που περιμένει έως την λήψη ενός μηνύματος) πρέπει να έχει την τιμή 

«yes». Η συσχέτιση εισερχόμενων μηνυμάτων (message correlation) με συγκεκριμένα 

στιγμιότυπα διαδικασιών δεν γίνεται με την επισύναψη στο μήνυμα κάποιου 
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αναγνωριστικού στιγμιότυπου (instance ID). Το «κατάλληλο» στιγμιότυπο διαδικασίας 

επιλέγεται βάσει ενός ή περισσοτέρων συλλογών από πεδία δεδομένων-κλειδιά (key data 

fields) μέσα στα ανταλλασσόμενα μηνύματα. Οι συλλογές αυτές από πεδία δεδομένων 

ονομάζονται συλλογές συσχέτισης (correlation sets).  

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης μίας διαδικασίας είναι πιθανό να συμβούν σφάλματα 

(faults) τόσο στις καλούμενες υπηρεσίες ιστού όσο και στην ίδια την διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, κάποιες ενέργειες (activities) που έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκτέλεση τους 

πιθανώς να χρειαστεί να αναιρεθούν αν εκτελέστηκαν στα πλαίσια μίας γενικότερης 

συναλλαγής (transaction) η οποία για κάποιο λόγο χρειάζεται να αναιρεθεί (abort). Για τον 

χειρισμό τέτοιων περιπτώσεων η BPEL υποστηρίζει τον ορισμό, όπως αναφέραμε, 

χειριστών σφαλμάτων (fault handlers) και χειριστών αντιστάθμισης (compensation 

handlers).  Υπάρχουν επίσης οι χειριστές συμβάντων (ebent handlers) που 

περιλαμβάνωουν σύνολα ενεργειών που ενεργποιούνται αν παραληφθεί ένα μήνυμα ή μια 

διορία. 

Δ. Ενα Παράδειγμα ΣΕ BPEL 

Ας δούμε πως λειτουργεί η BPEL εξετάζοντας ένα απλό process μιας εφαρμογής 

ταξιδιωτικού γραφείου που προμηθεύεται για τους πελάτες του αεροπορικά εισητήρια. Ο 

πράκτορας καθορίζει ένα business process που ονομάζεται ticketOrder. O σκοπός αυτού 

του απλού business process είναι [17]: 

 Να επιτρέψει στον πράκτορα να λάβει από έναν πελάτη το επιθυμητό δρομολόγιο 

(itinerary) 

 Να προωθήσει το δρομολόγιο σε κάποια αεροπορική εταιρεία ζητώντας τα ανάλογα 

εισιτήρια 

 Να λάβει τα εισιτήρια από την αεροπορική εταιρεία 
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ΕΙΚΟΝΑ 12 :BUSINESS PROCESS ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Ακολουθεί η υλοποίηση του παραπάνω παραδείγματος σε κώδικα BPEL όπου οι γραμμές 

του κώδικα έχουν αριθμηθεί για λόγους αναφοράς [17]. 

ticketOrder  

1<process name=”ticketOrder”> 

2 <partners> 

3 <partner name = ”customer”> 

4  ServiceLinkType=”agentLink” 

5  myRole=”agentService”/> 

6 <partner name = ”airline”> 

7 ServiceLinkType=”buyerLink” 

8  myRole=”ticketRequester” 

9  partnerRole=”ticketService”/> 

10 </partners> 

11 <containers> 

12     <container name=”itinerary”  

        messageType=”itineraryMessage”> 

13    <container name=”tickets”  

        messageType=”ticketsMessage”> 

14 </containers> 

15 <flow> 

Customer Travel Agent Airline 

itineraryPT:: 

sendItinerary 

itineraryPT:: 

sendTickets 

itineraryMessage 

ticketsMessage 

itineraryPT:: 

sendItinerary 
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16  <links> 

17   <link name=”order-to-airline”/> 

18   <link name=”airline-to-agent”/> 

19  </links> 

20 <receive partner=”customer” 

21    portType=”itineraryPT” 

22    operation=”sendItinerary” 

23    container=”itinerary” 

24   <source linkName ”order-to-airline”/> 

25 </receive> 

26 <invoke partner=”airline” 

27     portType=”ticketOrderPT” 

28     operation=”requestTickets” 

29     inputContainer=”itinerary” 

30   <target linkName ”order-to-airline”/> 

31   <source linkName ”airline-to-agent”/> 

32 </invoke> 

33 <receive partner=”airline” 

34    portType=”itineraryPT” 

35    operation=”sendTickets” 

36    container=”tickets” 

37   <target linkName ”airline-to-agent”/> 

38 </receive> 

39 </flow> 

Οι business processes που περιλαμβάνουν Web services συχνά αλληλεπιδρούν με 
διάφορους partners. Κάθε partner συνδέεται με μια process με έναν αμφίπλευρο τρόπο 
που καλείται service link type. Ένα service link type ορίζει δυο συλλογές από Web services 
που αμοιβαία παρέχονται και είναι αναγκαίες από δυο συνδεδεμένους partners. Αυτές οι 
συλλογές λέγονται roles. Οι partners του παραδείγματος με τους οποίους επικοινωνεί η 
process ορίζονται στις γραμμές 2 έως 10. Από τη γραμμή 3 έως τη γραμμή 5 παρουσιάζεται 
ο partner customer και από τη γραμμή 6 έως τη γραμμή 9 παρουσιάζεται ο partner airline.  

1 <process name=”ticketOrder”> 

2 <partners> 

3 <partner name = “customer”> 

4  ServiceLinkType=”agentLink” 

5  myRole=”agentService”/> 

6 <partner name = “airline”> 

7 ServiceLinkType=”buyerLink” 

8  myRole=”ticketRequester” 

9  partnerRole=”ticketService”/> 

10 </partners> 

Τα μηνύματα που διατηρούνται από την process βρίσκονται στους containers (γραμμή 11-

14). Οι containers είναι WSDL μηνύματα.  
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11 <containers> 

12    <container name=”itinerary” 

        messageType=”itineraryMessage”> 

13     <container name=”tickets” 

        messageType=”ticketsMessage”> 

14 </containers> 

Σε μια business process, οι ενέργειες που εκτελούνται λέγονται δραστηριότητες 

(activities). Η σειρά με την οποία θα εκτελεσθούν οι δραστηριότητες στο παράδειγμά μας 

φαίνεται στο τμήμα flow, δηλαδή, στις γραμμές 15-39. Το flow είναι ένα κατευθυνόμενο 

γράφημα με τις δραστηριότητες  για κόμβους και τις συνδέσεις (links) να ενώνουν τις 

δραστηριότητες. Οι συνδέσεις που απαιτούνται για να ορίσουν τη ροή μεταξύ της 

ticketOrder διαδικασίας ακολουθούν στη γραμμή 16 έως 19. 

16  <links> 

17   <link name=”order-to-airline”/> 

18   <link name=”airline-to-agent”/> 

19  </links> 

Το itineraryMessage λαμβάνεται από τον πελάτη (γραμμή 20) όταν ο πελάτης 

χρησιμοποιεί την sendItinerary λειτουργία της πύλης (γραμμή 21-22). Το μήνυμα αυτό 

αποθηκεύεται στο itinerary container μόλις ληφθεί (γραμμή 23). Στη συνέχεια η διαδικασία 

περνά το μήνυμα itinerary στο airline (γραμμή 26) χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 

requestTickets της πύλης ticketOrder (γραμμή 27-28). Αυτό το μήνυμα είναι αντίγραφο 

του itinerary container (γραμμή 29). 

20 <receive partner=”customer” 

21    portType=”itineraryPT” 

22    operation=”sendItinerary” 

23    container=”itinerary” 

24   <source linkName ”order-to-airline”/> 

25 </receive> 

26 <invoke partner=”airline” 

27     portType=”ticketOrderPT” 

28     operation=”requestTickets” 

29     inputContainer=”itinerary” 

30   <target linkName ”order-to-airline”/> 

31   <source linkName ”airline-to-agent”/> 

32 </invoke> 
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Ε. Προβλήματα με τη BPEL  

H BPEL όπως έχουμε αναφέρει είναι μια γλώσσα ενορχήστρωσης των διαδικασιών των 

υπηρεσιών ιστού. Αυτό σημαίνει το πως σε μια διαδικασία σύνθεσης υπηρεσιών η 

διαδικασία ελέγχεται πάντα από την προοπτική του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 

γλώσσα αυτή είχε ως στόχο να μειώσει την έμφυτη πολυπλοκότητα της σύνδεσης των 

υπηρεσιών Ιστού και τον ικανοποίησε, δυστυχώς όμως δεν παρέχει ασφάλεια 

μακροπρόθεσμα. Η ακεραιότητα των συναλλαγών, για παράδειγμα, δεν είναι εγγυημένη σε 

μακροπρόθεσμες ενορχηστρωμένες υπηρεσίες διότι οι πόροι δεν μπορούν να κλειδωθούν 

σε μια συναλλαγή που τρέχει για μια μεγάλη χρονική περίοδο. 

Ως γλώσσα προγραμματισμού, η ΒΡΕL μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που σχεδιάστηκε 

να κάνει. Μας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουμε νέες υπηρεσίες ιστού 

χρησιμοποιώντας υπάρχουσες. Στη συνέχεια μπορούμε τις συντιθέμενες υπηρεσίες να τις 

εκτελέσουμε σε έναν application server.  Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που στοχεύει 

στην σύνθεση υπηρεσιών σε προγραμματιστικό επίπεδο. Δεν προσφέρει, όμως, τη 

δυνατότητα σχεδίασης της σύνθεσης σε ένα επίπεδο περισσότερο  αφηρημένο (abstract), 

δεν έχει κάποιο standard για σχεδιασμό, και μπορεί να υλοποιήσει μόνο μια σύνθεση που 

έχει ήδη προσχεδιαστεί.  

 

2.1.5. Η σύνθεση σαν χορογραφία (Choreography) 

Α. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Η χορογραφία ασχολείται με την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών ιστού. Μια 

χορογραφία απεικονίζει συνολικά από μια εξωτερική άποψη την παρατηρήσιμη 

συμπεριφορά των υπηρεσιών που θέλουν να προσέλθουν σε μια συμφωνία. Το 

χαρακτηριστικό της χορογραφίας είναι ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο ελέγχου. Μια 

abstract χορογραφία περιλαμβάνει την περιγραφή των τύπων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα μήνυμα θα σταλεί. Το 

πλεονέκτημα της abstract χορογραφίας είναι ότι, πιθανότατα, μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Συνήθως βέβαια απαιτείται και μια πιο λεπτομερής περιγραφή των 

πληροφοριών που θα ανταλλάσονται. Για το λόγο αυτό, η W3C προσφέρει δύο τύπους 

χορογραφίας, την portable και την concrete, που επεκτείνουν τον ορισμό της abstract 

χορογραφίας. Η portable χορογραφία περιλαμβάνει ορισμούς της φυσικής δομής των 
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πληροφοριών που ανταλλάσσονται. Η concrete χορογραφία επεκτείνει μια portable 

χορογραφία περιλαμβάνοντας επίσης URLs, συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας κ.λ.π. 

Υπάρχουν ήδη αρκετές γλώσσες περιγραφής μιας χορογραφίας. Κάποιες από αυτές είναι η 

BPMN, BPEL4CHOR, LET΄S DANCE, WS-CDL. Οι πρώτες τρεις είναι σε ένα πιο abstract 

επίπεδο ενώ η WS-CDL μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερο λεπτομερή 

μοντέλα.  

Β. WEB SERVICE CHOREOGRAPHY DESCRIPTION LANGUAGE 

(WS-CDL) 

Η Web Service Choreography Description Language (WS-CDL)[18] είναι μια γλώσσα που 

βασίζεται στην XML. Για ένα σύνολο υπηρεσιών που συνεργάζονται ώστε με την σύνθεσή 

τους να επιτευχθεί ένας κοινός επιχειρησιακός στόχος, η WDS-CDL περιγράφει τις τις peer-

to-peer συνεργασίες των υπηρεσιών ορίζοντας, από μια συνολική άποψη, την κοινή και 

συμπληρωματική συμπεριφορά τους με βάση την οποία ένα σύνολο διατεταγμένων 

ανταλλαγών μηνυμάτων τις οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλσμα.σε μια σύνθεση από την 

συνολική άποψη περιγράφει. Είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

μιας χορογραφίας. 

Έστω ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θέλουν να επεκτείνουν τις εργασίες τους 

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ιστού. Τότε διαπραγματεύονται, με βάση τη συμπεριφορά 

των υπηρεσιών, την ανταλλαγή των πληροφοριών και τους κανόνες που διέπουν την 

επικοινωνία μεταξύ τους. Τα ατνίστοιχα Web services μπορούν να συντεθούν 

χρησιμοποιώντας την WS-CDL. Η χορογραφία είναι που καθορίζει την κοινή επικοινωνία 

μεταξύ των υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οι περαιτέρω αποφάσεις για την υλοποίηση 

λαμβάνονται από το πρόγραμμα υλοποίησης της κάθε εταιρείας. Το πρόγραμμα 

υλοποίησης θα μπορούσε να είναι σε BPEL ή j2EE ή .NET κ.α.  

Η περιγραφή[19] σε WS-CDL είναι η σύμβαση που περιγράφει τον γενικό ορισμό των 

συνθηκών και κανόνων με βάση τα οποία τα μηνύματα θα ανταλλαγούν μεταξύ των μερών, 

όπως αυτά παρατηρούνται πάντα από μια γενική άποψη. Η κάθε πλευρά μπορεί να 

χρησιμοποιήσει στη συνέχεια αυτή τη γενική περιγραφή (χορογραφία) για να 

δημιουργήσει νέες λύσεις που συνάδουν με αυτή την γενική περιγραφή. Η WS-CDL 

χρησιμεύει καθαρά για να περιγράψει “abstract business processes” ανεξάρτητες από 

πλατφόρμα και γλώσσα υλοποίησης που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες που συμμετέχουν. 
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο ρόλος της WS-CDL στην εκτέλεση μιας χορογραφίας που 

συμμετέχουν υπηρεσίες δύο διαφορετικών εταιρειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕIKONA 13 : WS-CDL / XΟΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Η εταιρεία Α και η εταιρεία Β θέλουν να συνεργαστούν για να επεκτείνουν τις υπηρεσίες 

τους. Γίνεται η σχετική ανάλυση μεταξύ των εταιρειών και συμφωνούνται οι κανόνες και οι 

διαδικασίες για την συνεργασία οι οποίες σχεδιάζονται με ένα γραφικό εργαλείο και 

αποτελούν τη χορογραφία. Από τη χορογραφία προκύπτει ο WS-CDL κώδικας που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί αυτόματα κώδικας BPEL ή Java, αντίστοιχα, για για 

κάθε μία από τις δυο συνεργαζόμενες εταιρείες. Το παραγόμενο αποτέλεσμα για την κάθε 

εταιρεία αποτελεί τη σύμβαση για τα όσα συμφωνήθηκαν. 

Μια χορογραφία, σε WS-CDL πάντα, περιγράφεται αφαιρετικά (abstractly) ανάμεσα σε 

ρόλους (roles) που αργότερα αντιστοιχούν στους  συμμετέχοντες (participants). Οι ρόλοι 

συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις (relationships). Μία σχέση είναι πάντα μεταξύ δύο 

μόνο ρόλων. Ένας συμμετέχων μπορεί να υλοποιεί έναν αριθμό ρόλων στη χορογραφία. Οι 

ρόλοι στη χορογραφία μοιάζουν με τα <partnerLink> στη BPEL.  

Οι χορογραφίες συντίθενται από δραστηριότητες (activities). Η κύρια activity ονομάζεται 

interaction και είναι το βασικό κομμάτι της χορογραφίας. Μια interaction αντιστοιχεί στην 

Εταιρεία Α 
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Εταιρεία B 

      Java 
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κλήση μιας λειτουργίας της υπηρεσίας ιστού από ένα ρόλο. Οι interactions μπορεί να 

συμπεριλαμβάνουν ordered activities (sequence, parallel, choice) ή μπορεί να συνθέσουν 

μια άλλη χορογραφία. 

Γ. Εργαλεία για την ανάπτυξη των χορογραφιών 

Α. PI4SOA 

Το pi4soa είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης χορογραφιών. Έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την 

περιγραφή μιας χορογραφίας συντακτικά (WS-CDL) καθώς και την συμπεριφορά της 

(BPEL). Επιπλέον. παρέχει διευκολύνσεις εισαγωγής και εξαγωγής χορογραφιών σε μορφή 

WS-CDL κώδικα. 

B. WSCI 

Η Web Service Choreography Interface (WSCI) είναι μια γλώσσα βασισμένη στην XML που 

έχει σκοπό να περιγράφει την ροή των μηνυμάτων που ανταλλάσσει μια Web Service που 

συμμετέχει σε χορογραφημένες αλληλεπιδράσεις με άλλες υπηρεσίες. Δημιουργήθηκε 

αρχικά από τις εταιρίες SUN, SAP, BEA και στη συνέχεια προτάθηκε ως W3C προδιαγραφή. 

Περιγράφει μόνο την παρατηρήσιμη συμπεριφορά μεταξύ των υπηρεσιών Ιστού και δεν 

εξετάζει τον τρόπο που εκτελείται η συγκεκριμένη διαδικασία.  

Μια WSCI περιγραφή απεικονίζει μόνο τη συμπεριφορά ενός εκ των συνεργατών κατά την 

ανταλλαγή μηνυμάτων. Όπως δείχνει το σχήμα, μια χορογραφία θα περιελάμβανε ένα 

σύνολο WSCI περιγραφών, μια για κάθε συνεργάτη που συμμετέχει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η WSCI μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα επίπεδο πάνω από την WSDL. Η WSCI μπορεί 

να θεωρηθεί επέκταση της  WSDL καθώς η WSDL περιγράφει την λειτουργία της υπηρεσίας 

Υπηρεσία 

Υπηρεσία Υπηρεσία 

Υπηρεσία 

Συνεργασία  

ΕΙΚΟΝΑ 14:WEB SERVICE CHOREOGRAPHY INTERFACE (WSCI) 
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και τις διαδικασίες, ενώ η WSCI περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των 

διαδικασιών. 

Στη WSCI ορίζουμε μια ετικέτα <action> για την περιγραφή ενός βασικού μηνύματος 

αίτησης απάντησης. Κάθε δραστηριότητα ορίζει τη λειτουργία WSDL που απαιτείται και το 

ρόλο που θα παίξει ο συμμετέχων. Οι υπηρεσίες μπορούν στη συνέχεια να κληθούν μέσω 

της ετικέτας <call>. Μια ποικιλία λειτουργιών υποστηρίζεται, συμπεριλαμβανομένης της 

διαδοχικής και παράλληλης επεξεργασίας και της επανάληψης. Η WSCI εισάγει επίσης τη 

λειτουργία <all>, που καθορίζει ότι όλες οι συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να 

εκτελεσθούν, αλλά όχι με συγκεκριμένη σειρά. 

Δ. Σχολιασμός 

Μια συντιθέμενη υπηρεσία ιστού θα πρέπει να τη βλέπουμε ως ένα σύστημα που, μέσω 

μιας χορογραφίας, τακτοποιεί τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε ένα workflow και παρουσιάζει 

αυτό το αποτέλεσμα ως μια νέα υπηρεσία. Η προστιθέμενη αξία αυτού του συστήματος 

είναι το ότι είναι καινούργιο και ότι η συγκεκριμένη λειτουργικότητα δεν υπήρχε πριν να 

δημιουργηθεί. Συνεπώς αυτή η συντιθέμενη υπηρεσία δεν είναι μια απλή συλλογή 

υπηρεσιών που έτυχε να συνδυαστούν σωστά και να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά 

είναι μια συντιθέμενη υπηρεσία με συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Η χορογραφία είναι ο 

μηχανισμός για το coordination, τον έλεγχο σε μια σύνθεση υπηρεσιών. 

Ε. Σύγκριση ενορχήστρωσης και χορεογραφίας 

Συνοψίζοντας, ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ της ενορχήστρωσης και της 

χορογραφίας; Οι ίδιες οι ονομασίες των όρων υποδεικνύουν την εξής παρομοίωση: Η 

ενορχήστρωση περιγράφει μια λειτουργία όπως αυτή μιας ορχήστρας. Οι μουσικοί πρέπει 

να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του διευθυντή για να παιχθεί σωστά κάθε κομμάτι. Η 

χορογραφία λειτουργεί, που τους συντονίζει τους μουσικούς. Έναν άλλο ωραίο 

παραλληλισμό για τη διαφορά μεταξύ ενορχήστρωσης και χορογραφίας βρίσκουμε στο 

[Stefan Tilkov’s] όπου παρομοιάζει τη λειτουργία των φαναριών ελέγχου της κυκλοφορίας 

των αυτοκινήτων να αντιπροσωπεύει την ενορχήστρωση καθώς όλες οι διαδικασίες 

ελέγχονται κεντρικά, ενώ τη λειτουργία της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σε κυκλικές 

πλατείες να αντιπροσωπεύει τη χορογραφία αφού εκεί ο κάθε συμμετέχων ακολουθεί 

προκαθορισμένες ενέργειες. 



 

 
51 

Η ενορχήστρωση, λοιπόν, περιγράφει μια ροή διαδικασίας μεταξύ των υπηρεσιών που 

ελέγχονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος. Αντίθετα, η χορογραφία, πιο συνεργατική από 

τη φύση της, ακολουθεί τη σειρά μηνυμάτων που διακινούνται ανάμεσα στα 

συμβαλλόμενα μέρη, όπου κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει την κυριότητα της 

συνομιλίας. Πιο κάτω συνοψίζουμε τις διαφορές μεταξύ της ενορχήστρωσης και της 

χορογραφίας. 

 Στη χορογραφία παρέχεται η συνολική ανταλλαγή μηνυμάτων όλων των 

συμμετεχόντων χωρίς να υπάρχει κάποιο κεντρικό σημείο ελέγχου ενώ στην 

ενορχήστρωση η ανταλλαγή των μηνυμάτων παρακολουθείται από τη σκοπιά ενός 

συμμετέχοντα. 

 Στη χορογραφία θα βρούμε «αντιδρώντες» (reactive) ρόλους που χρησιμοποιούνται 

από τον κάθε συμμετέχοντα και υπολογίζουν την κατάσταση που έχει έλθει η 

χορογραφία και αφού εκτιμηθεί αυτό υπολογίζεται ποια θα είναι η επόμενη κίνηση 

ενώ στην ενορχήστρωση κάθε φορά εκτελείται η corresponding αντίστοιχη ενέργεια. 

 Επιπλέον η χορογραφία προσφέρει ένα μοντέλο για να καθορισθεί το ευνόητο της 

ανταλλαγής μηνυμάτων (εάν, για παράδειγμα, πετύχει η ανταλλαγή ενός μηνύματος 

συμφωνούν και οι δύο συμμετέχοντες να περάσουν στην  κατάσταση 

«ΜήνυμαΣτάλθηκε»). Στην ενορχήστρωση δεν θα βρούμε τέτοια δυνατότητα. 

 Η χορογραφία είναι συμπληρωματική της ενορχήστρωσης. Με τη χορογραφία 

μπορούμε να εκφράσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο την συμφωνία μεταξύ των 

υπηρεσιών και στη συνέχεια να παραχθεί κώδικας BPEL ή JAVA ή σε κάποια άλλη 

γλώσσα προγραμματισμού.  
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