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Πάνω Από Οµότιµα ∆ίκτυα 

 
 

Νίκος Ξανθόπουλος 

Μεταπτυχιακή Εργασία 

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
 

Περίληψη 
 
Τον τελευταίο καιρό οι Υπηρεσίες Ιστού κερδίζουν συνεχώς το ενδιαφέρον τόσο της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηµατικού κόσµου. Γίνεται πλέον κοινή 

συνείδηση η δυναµική τους η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση και 

ολοκλήρωση ετερογενών συστηµάτων µπορεί να γίνει µε έναν ενιαίο, ανεξάρτητο 

πλατφόρµας, τρόπο. Η διαχείριση των Υπηρεσιών και του λογισµικού γενικότερα 

προσεγγίζει σε ευκολία αυτό της διαχείρισης της πληροφορίας. Παράλληλα εντείνονται 

οι προσπάθειες για την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού προτύπου για τη δηµιουργία 

σύνθετων Υπηρεσιών από άλλες απλές, αυξάνοντας έτσι την αξία τους. Συγχρόνως τα 

οµότιµα δίκτυα δείχνουν να έχουν παγιώσει τη θέση τους ως αναπόσπαστο κοµµάτι της 

σύγχρονης τεχνολογικής πραγµατικότητας προσφέροντας κατανεµηµένη οργάνωση 

κόµβων, αυτονοµία, καταµερισµό εργασίας και διαµοιρασµό πόρων. 

 

Επισηµαίνοντας ως βασική αδυναµία του υπάρχοντος µοντέλου λειτουργίας των 

Υπηρεσιών Ιστού τον κεντρικοποιηµένο χαρακτήρα του, προτείνουµε µια κατανεµηµένη 

αρχιτεκτονική στην οποία οι ρόλοι του παροχέα, καταναλωτή και µεσολαβητή 

Υπηρεσιών δεν εκφράζονται µέσα από την περιοριστική σχέση πελάτη-εξυπηρέτη. 

Αξιοποιώντας την τοπολογία των οµότιµων δικτύων η δηµοσίευση και η εύρεση 

Υπηρεσιών στα «ευρετήρια υπηρεσιών» που ακολουθούν το πρότυπο του UDDI αποκτά 

σαφώς κατανεµηµένο χαρακτήρα. Σε αντίθεση µε το τρέχων µοντέλο χρήσης στο οποίο 

υπάρχει ένα κεντρικό, τοπικό UDDI ή λίγα παγκόσµια χρησιµοποιούµενα από όλες τις 

Υπηρεσίες, τα UDDIs είναι πολλά, διάσπαρτα και τοποθετηµένα δίπλα στους υπερ-
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κόµβους (Super Peers) του οµότιµου δικτύου. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 

οµαδοποίηση των κόµβων που παρέχουν οµοειδείς Υπηρεσίες, έλεγχος αναφορικά µε το 

κατά πόσο είναι σε λειτουργία τη στιγµή που ζητείται η Υπηρεσία τους και 

κατανεµηµένη αναζήτηση τους στα  UDDIs. ∆ηµιουργούνται, συνεπώς προϋποθέσεις 

κλιµάκωσης του δικτύου τόσο µε δηµόσια όσο και µε ιδιωτικά UDDIs. Συγχρόνως 

επιλέγουµε ένα µηχανισµό σύνθεσης των Υπηρεσιών µε στατικό τρόπο, ο οποίος θα 

χαρακτηρίζεται από απλότητα, ευελιξία, αποτελεσµατικότητα και ευρεία αποδοχή ούτως 

ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί σε ρεαλιστικές συνθήκες, συµπληρώνοντας την 

παραπάνω αρχιτεκτονική. 

 

Το σύστηµα WeSProDiN υλοποιεί την προτεινόµενη αυτή αρχιτεκτονική. Επιλέγοντας 

προσεκτικά επίσηµα και de-facto πρότυπα από τον χώρο των Υπηρεσιών Ιστού, 

αξιοποιούµε την παρεχόµενη λειτουργικότητα της πλατφόρµας JXTA για να 

δηµιουργήσουµε κοινότητες από κόµβους που προσφέρουν οµοειδής Υπηρεσίες. Οι 

υπερ-κόµβοι ανταλλάζουν µεταξύ τους πληροφορίες για να είναι ενήµεροι για το είδος 

των Υπηρεσιών που αποθηκεύονται σε κάθε UDDI, κατευθύνοντας έτσι τις αναζητήσεις 

των κόµβων. Παράλληλα, ελέγχουν την κατάσταση αυτών τη στιγµή που ζητείται η 

παροχή της Υπηρεσίας, προσφέροντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, στοιχεία ποιότητας (QoS) 

στη διαδικασία κλήσης. Η κλήση σύνθετων Υπηρεσιών, επιλεγµένων µέσα από τις 

βασικές λειτουργίες παροχής προϊόντων τουρισµού, γίνεται µέσω SOAP µηνυµάτων, 

κατόπιν εκτελέσεως διεργασιών εκφρασµένων σε WS-BPEL, από την µηχανή BPWS4J. 

   

Επόπτης: ∆ηµήτρης Πλεξουσάκης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Abstract 

Web Services are gaining attention of both academic and business world. It is 

acknowledged their potency, due to the fact, that interconnection and integration of 

heterogeneous systems is now possible in a unified, platform independent, way. 

Managing Web Services and software, in general, can be compared, in terms of 

simplicity, to that of information management. Meanwhile there is an increase in trying to 

adopt a common standard in order to create composite Web Services, thus adding value 

to them. Meanwhile peer-to-peer networks are considered as an integral part of modern 

technology, offering distributed organization, autonomy, load balancing and resource 

sharing. 

 

Given the basic weakness of current model of Web Services, which is being centralized, 

we propose a distributed architecture where the roles of provider, requestor and broker 

are no longer expressed through the traditional, and too restrictive, relationship of client-

server. Publishing and finding of Web Services in registries adopting UDDI standard, can 

be distributed by leveraging the topology of peer-to-peer networks. Contrary to current 

model where only one UDDI exists locally, or a few globally which are been used by 

almost all Web Services, UDDIs can be too many, distributed and placed next to super 

peers. Adopting this architecture means grouping nodes offering same kind of Web 

Services, checking whether they are up and running when they are asked to provide their 
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service and making search to UDDIs distributed. Expansion of network is feasible by 

adopting both public and private UDDIs. Same time we select a way of composing Web 

Services in a static manner, which is simple, flexible, productive and generally approved 

so that it can be combined with the above architecture, in real conditions of use.  

 

WeSProDiN is an implementation of the above architecture. We carefully select formal 

and de-facto standards from the area of Web Services and leverage JXTA platform to 

create communities of peers offering the same kind of Web Services. Information, 

according to the domains supported by each UDDI, is being transported between super 

peers in order to be kept informed and thus lead the queries of peers to relevant UDDIs. 

Same time they check the status of peers offering a Web Service each time they are asked 

to provide it, in order to improve Quality of Service. We select Web Services closely 

related to tourism. The invocation of the composed ones takes place using SOAP 

messages after being executed the analogous processes expressed in WS-BPEL by the 

BPWS4J engine. 
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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Κίνητρο και Συνεισφορά της Εργασίας  

Οι Υπηρεσίες Ιστού τυγχάνουν αυξηµένης προσοχής τόσο σε ακαδηµαϊκό επίπεδο όσο 

και σε επιχειρηµατικό. Η αποδοχή επίσηµων αλλά και de facto αναγνωρισµένων 

προτύπων συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοσή τους. XML, SOAP, WSDL και UDDI 

αποτέλεσαν µια δυναµική οµάδα που οδήγησε σε ραγδαίες εξελίξεις τον τοµέα. Η 

αλληλεπίδραση και ολοκλήρωση συστηµάτων που εν γένει δεν έχουν καµία σχέση 

µεταξύ τους φαίνεται ότι έχει γίνει σαφώς πιο εύκολη υπόθεση σε σχέση µε το παρελθόν. 

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

περισσότερο, κατανεµηµένη οργάνωση και λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων. 

Η επικοινωνία µεταξύ των προγραµµάτων εξασφαλίζεται κατά ένα τρόπο ανεξάρτητο 

από πλατφόρµες. Η XML προσφέροντας το υπόβαθρο µιας κοινής γλώσσας, επέτρεψε 

την αλληλεπίδραση µέσω SOAP µηνυµάτων των Υπηρεσιών Ιστού. Το WSDL 

αποτέλεσε µια κοινή σύµβαση περιγραφής των χαρακτηριστικών και του τρόπου 

αλληλεπίδρασης µιας Υπηρεσίας Ιστού, ενώ το UDDI από την άλλη έγινε, παρ’ όλες τις 

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

στοιχείων. 

 

Το µοντέλο λειτουργίας των Υπηρεσιών Ιστού χρησιµοποιεί τρείς ρόλους: τον Παροχέα 

της Υπηρεσίας, τον Πελάτη ή Καταναλωτή αυτής και τον Μεσολαβητή. Ο Παροχέας 

δηµοσιεύει τα αναγκαία στοιχεία στο Μεσολαβητή, ο οποίος συνήθως χρησιµοποιεί το ή 

εκφράζεται από το UDDI. Ο Πελάτης ο οποίος αναζητά κάποιο είδος Υπηρεσίας 

προσφεύγει στον Μεσολαβητή και αφού συλλέξει τα αναγκαία για την αλληλεπίδραση 

µε την Υπηρεσία στοιχεία, έρχεται σε άµεση επαφή µε τον Παροχέα για να την καλέσει. 

Το µοντέλο αυτό έχει µια ουσιαστική αδυναµία. ∆εν µπορεί να κλιµακωθεί σε µεγάλο 

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

εργασίας και την αυξηµένη κίνηση στο συγκεκριµένο τµήµα του δικτύου, γεγονότα που 

δηµιουργούν προοπτικές πτώσης του συστήµατος. (Bottleneck, Single Point Of Failure).  

 

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

αποτελεσµατικού τρόπου συνεργασίας αυτών. Ο συνδυασµός δυο ή περισσοτέρων 

Υπηρεσιών σε µια προσδίδει αξία, και καθιστά τη δηµιουργία νέων πιο εύκολη και 

γρήγορη. Η επαναχρησιµοποίηση των Υπηρεσιών Ιστού µπορεί να παροµοιαστεί 

αναλογικά µε την επαναχρησιµοποίηση τµηµάτων λογισµικού. Προτάθηκαν 

διαφορετικοί τρόποι στατικής, αλλά και όσο το δυνατόν «δυναµικής», σύνθεσης των 

Υπηρεσιών. Οι προσεγγίσεις ποικίλουν από διαγράµµατα ροής και επιχειρησιακές 

διεργασίες, µέχρι οντολογίες και λογική. Το ζητούµενο και σε αυτή την περίπτωση είναι 

να υπάρξει µια κοινή για όλους επιλογή η οποία θα λύνει ικανοποιητικά το πρόβληµα. 

Στην πρώτη περίπτωση έχουµε κύριο εκφραστή την WS-BPEL, η οποία φαίνεται να 

απολαµβάνει της εµπιστοσύνης του επιχειρηµατικού κόσµου και την βιοµηχανίας, ενώ 

βασικός εκφραστής της δεύτερης περίπτωσης είναι η DAML-S και πρόσφατα η WSMO.  

 

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης των γεγονότων αυτών τα οµότιµα δίκτυα κέρδισαν και 

κερδίζουν συνεχώς την αναγνώριση και αποδοχή. Οι υπάρχουσες αρχιτεκτονικές 

καταφέρνουν, έχοντας κάθε µια τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της, να συνεισφέρουν 

στην κατανεµηµένη οργάνωση κάθε δικτυακού κόµβου προσφέροντας τους ανεξαρτησία 

αλλά και οµότιµη συνεργασία. Κύρια συνεισφορά τους είναι ο διαµοιρασµός των πόρων. 

Εξετάζοντας τα δίκτυα αφαιρετικά µπορούµε να διακρίνουµε οµοιότητες µε το µοντέλο 

των Υπηρεσιών Ιστού, όπου εκεί έχουµε ρόλους Παροχέα, Καταναλωτή και 

Μεσολαβητή, ρόλοι οι οποίοι µπορούν να συναντηθούν και στα οµότιµα δίκτυα µε ένα 

όµως σαφώς πιο ευέλικτο χαρακτήρα. Πέραν τούτου η δηµοσίευση Υπηρεσιών στο 

δίκτυο θυµίζει τη δηµοσίευση πόρων στα οµότιµα. Η διαδικασία εύρεσης τους έχει 

βασικές οµοιότητες ως προς το θεµελιώδες τρόπο πραγµατοποίησής του. 
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Στην παρούσα εργασία διαπιστώνοντας ως βασική αδυναµία του µοντέλου των 

Υπηρεσιών Ιστού τον κεντρικοποιηµένο χαρακτήρα του, παρουσιάζουµε τη σχεδίαση και 

υλοποίηση µια κατανεµηµένης αρχιτεκτονικής για την παροχή Υπηρεσιών, 

συνδυασµένης µε τη στατική σύνθεση αυτών. Συγκεντρώσαµε τα παραπάνω σηµεία, 

αναφορικά µε τις Υπηρεσίες, τη σύνθεση τους και τα οµότιµα δίκτυα και δηµιουργήσαµε 

έναν αρµονικό συνδυασµό των τεχνολογιών αυτών. Επιλέξαµε προσεκτικά τα επίσηµα 

και de facto αναγνωρισµένα πρότυπα κάθε ενός από τους τρείς αυτούς τοµείς. Έχοντας 

ως γνώµονα τη δηµιουργία ενός συστήµατος το οποίο θα µπορεί σταδιακά να σταθεί 

µόνο του σε ρεαλιστικές συνθήκες αγοράς, επιλέξαµε πρότυπα των οποίων η αποδοχή 

είναι δεδοµένη και δείχνει να έχει διάρκεια στο χρόνο. Χωρίς να παραβλέπουµε τις 

αδυναµίες που µπορεί να έχουν και αναγνωρίζοντας ότι µερικές από τις ήδη 

προτεινόµενες λύσεις έχουν να παρουσιάσουν στοιχεία θετικά, αλλά δεν 

χαρακτηρίζονται από ευρεία αποδοχή, δηµιουργήσαµε το σύστηµα WeSProDiN. 

 

Το WeSProDiN (Web Service Provisioning Over Distributed Network) είναι ένα 

σύστηµα στο οποίο οι κόµβοι οι οποίοι παρέχουν Υπηρεσίες είναι οργανωµένοι σε ένα 

οµότιµο δίκτυο κοινοτήτων. Μέλη κάθε µιας κοινότητας είναι κόµβοι οι οποίοι παρέχουν 

οµοειδής Υπηρεσίες τις οποίες αποθηκεύουν στο αντίστοιχο UDDI της κοινότητας. Η 

ύπαρξη των οµάδων αυτών αποσκοπεί αφενός στη λογική οργάνωση των παρεχόµενων 

Υπηρεσιών, αφετέρου στην άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου από τον υπερ-κόµβο κάθε 

οµάδας. Στόχος των υπερ-κόµβων είναι να εκπροσωπούν το UDDI το οποίο τους έχει 

ανατεθεί, ενηµερώνοντας τους υπόλοιπους αναφορικά µε τα είδη των Υπηρεσιών που 

αποθηκεύονται σε αυτό καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί κανείς να έχει 

πρόσβαση. Παράλληλα ελέγχουν κατά πόσο οι κόµβοι οι οποίοι είναι στην οµάδα τους 

είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο τη στιγµή που ζητείται η παροχή της Υπηρεσίας τους, 

προσφέροντας έτσι στοιχεία Ποιότητας στην όλη διαδικασία. 

 

Κάθε ένας κόµβος µπορεί να παρέχει είτε απλές Υπηρεσίες είτε σύνθετες οι οποίες 

αποτελούνται από άλλες απλές που βρίσκονται στην ίδια ή διαφορετική οµάδα. Η 

σύνθεση των Υπηρεσιών γίνεται στατικά, χρησιµοποιώντας ως γλώσσα την WS-BPEL η 

οποία χρησιµοποιεί την έννοια της διεργασίας για να περιγράψει την ακολουθία κλήσεων 
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τους καθώς και τη ροή δεδοµένων. Η εκτέλεση της σύνθετης Υπηρεσίας σηµαίνει κατ΄ 

ουσία  την εκτέλεση των διαφορετικών σταδίων της διεργασίας αυτής. Η διεργασία αυτή 

παρουσιάζεται προς τα έξω υπό µορφή Υπηρεσίας Ιστού. ∆ιαθέτει, WSDL έγγραφο για 

την περιγραφή της και µπορεί να κληθεί µέσω SOAP κατά τρόπο αντίστοιχο µε την 

κλήση απλών Υπηρεσιών. 

 

1.2 Οργάνωση της Εργασίας 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουµε το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Εξηγούµε το 

βασικό λόγο για τον οποίο αναπτύχθηκαν οι Υπηρεσίες Ιστού, δίνουµε τον ορισµό τους 

και περιγράφουµε το µοντέλο τους. Εξηγούµε τι είναι σύνθεση Υπηρεσιών και 

καταγράφουµε τους δυνατούς τρόπους. WSDL, SOAP και UDDI περιγράφονται στη 

συνέχεια και στο τέλος της ενότητας αυτής µελετώνται τα οµότιµα δίκτυα. 

 

Στο κεφάλαιο 3 καταγράφονται σχετικές, µε το σύστηµά µας, εργασίες. Η εστίαση µας 

αφορά τους τοµείς της κατανεµηµένης παροχής Υπηρεσιών, της στατικής σύνθεσης και 

του συνδυασµού αυτών. Συγχρόνως αναφερόµαστε και σε περιπτώσεις όπου γίνεται 

προσπάθεια η σύνθεση να έχει δυναµικό χαρακτήρα. 

 

Στο κεφάλαιο 4 αφού αιτιολογήσουµε τις σχεδιαστικές αποφάσεις που λάβαµε κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης του συστήµατος WeSProDiN, αναλύουµε διεξοδικά την 

αρχιτεκτονική του συστήµατος, τα επιµέρους τµήµατα και τις δυνατότητες του. 

 

Στο κεφάλαιο 5 καταγράφουµε ζητήµατα υλοποίησης. Παρουσιάζουµε τις τεχνολογικές 

λύσεις που χρησιµοποιήσαµε και εξηγούµε ποια βασικά στοιχεία τους αξιοποιήθηκαν 

στην υλοποίηση. 

 

Στο κεφάλαιο 6 καταγράφουµε τα συµπεράσµατά µας αναφορικά µε την προτεινόµενη 

αρχιτεκτονική και το πρόβληµα το οποίο επιλύει σχολιάζουµε τις δυνατότητες των 

τεχνολογιών που χρησιµοποιήσαµε και οριοθετούµε κατευθυντήριους άξονες 

µελλοντικής ερευνητικής δουλειάς.    
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2 Θεωρητικό Υπόβαθρο  

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά τις Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ως µια 

τεχνολογία ολοκλήρωσης (Integration).  

 

2.1 Το Μέλλον του Ε-Επιχειρείν 

Οι Υπηρεσίες Ιστού επιτρέπουν την συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων µε µικρότερο 

κόστος από ότι παλιότερα [9]. Η δυνατότητα αυτή οφείλεται σε ένα κοινό µοντέλο 

επικοινωνίας µεταξύ των προγραµµάτων. Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στα υπάρχοντα 

και εξελισσόµενα πρότυπα όπως είναι το HTTP, η XML, το SOAP, το WSDL και το 

UDDI..  

 

Η ολοκλήρωση µεταξύ των προγραµµάτων γίνεται σε ένα υψηλό επίπεδο στη στοίβα 

πρωτοκόλλων βασιζόµενη κυρίως στη σηµασιολογία των µηνυµάτων που αφορούν τις  

υπηρεσίες και όχι στη σηµασιολογία των πρωτοκόλλων του δικτύου. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο επιτυγχάνεται χαλαρή συνδεσµικότητα µεταξύ των µεθόδων των προγραµµάτων. 

Η ολοκλήρωση των προγραµµάτων ως Υπηρεσιών Ιστού γίνεται µε αυξητικό τρόπο. 

Υπάρχει ένα ενοποιηµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον ούτως ώστε η ολοκλήρωση των 

εφαρµογών τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης να γίνεται µε ένα ενοποιηµένο 

τρόπο εκµεταλλευόµενη την κοινή υποδοµή. 

 

Οι πρώτες Υπηρεσίες Ιστού ήταν peer-wise και ad-hoc. Το βασικό ζήτηµα ήταν και είναι 

η περιγραφή, η δηµοσίευση και η εύρεση των ∆ιασυνδέσεων (Interfaces). Καθώς οι 

Υπηρεσίες Ιστού εξελίσσονται οδηγούµαστε σε ολοένα και πιο δυναµικά 

χαρακτηριστικά σε κάθε ένα από τα παραπάνω ζητήµατα [38,39].  
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2.2 Ορισµός Υπηρεσίας Ιστού 

Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι είναι µια Υπηρεσία Ιστού. Παρ’ όλες τις επιµέρους 

διαφορές η ουσία είναι κοινή σε όλους. 

 

Κατά τον Tidwell [44] Υπηρεσίες Ιστού είναι αυτό-περιεχόµενες, αυτό-περιγραφόµενες 

αρθρωτές εφαρµογές οι οποίες µπορούν να δηµοσιευτούν, εντοπιστούν και να κληθούν 

µέσω του Ιστού. Ορισµός ο οποίος µοιάζει αρκετά µε αυτό του UDDI Consortium [60]. 

 

Σύµφωνα µε την W3C, Υπηρεσία Ιστού είναι ένα σύστηµα λογισµικού σχεδιασµένο για 

να υποστηρίζει διαλειτουργική αλληλεπίδραση µεταξύ µηχανών πάνω από το δίκτυο. 

Έχει µια διεπαφή η οποία περιγράφεται µε µια µορφοποίηση κατάλληλη για επεξεργασία 

από µηχανές, ονοµαζόµενη WSDL. Άλλα συστήµατα αλληλεπιδρούν µε την Υπηρεσία 

Ιστού µε έναν τρόπο που ορίζεται από την περιγραφή της χρησιµοποιώντας τα µηνύµατα 

SOAP. Τα µηνύµατα µεταφέρονται µε τη χρήση HTTP µε XML σειριακή διάταξη 

(serialization) σε συνδυασµό µε άλλα πρότυπα Ιστού. 

 

Τρεις από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που διαµορφώνουν τις εξελίξεις στον τοµέα 

των Υπηρεσιών Ιστού δίνουν παρεµφερείς ορισµούς. Κατά την IBM Υπηρεσία Ιστού 

είναι µια ∆ιασύνδεση, η οποία περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες είναι 

προσβάσιµες µέσω του δικτύου µε ένα προτυποποιηµένο τρόπο αvταλλαγής XML 

µηνυµάτων. Η Υπηρεσία Ιστού περιγράφεται  από µια προτυποποιηµένη περιγραφή την 

Περιγραφή Υπηρεσίας. Σε αυτήν καταγράφονται όλες οι απαραίτητες λεπτοµέρειες που 

απαιτούνται για να χρησιµοποιήσει κανείς την Υπηρεσία, όπως είναι τα  πρωτόκολλα 

µηνυµάτων και µεταφοράς δεδοµένων. Η ∆ιασύνδεση αποκρύπτει της λεπτοµέρειες της 

υλοποίησης επιτρέποντας έτσι να χρησιµοποιηθεί η Υπηρεσία ανεξαρτήτως από την 

πλατφόρµα υλικού και λογισµικού στην οποία έχει υλοποιηθεί. Αυτό επιτρέπει οι 

Υπηρεσίες Ιστού να είναι χαλαρά συνδεδεµένες. Έχουν ως στόχο την επίτευξη ενός 

στόχου µόνες τους ή από κοινού σε συνδυασµό µε άλλες. 
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Κατά την Microsoft Υπηρεσία Ιστού είναι µια µονάδα εφαρµογής λογικής η οποία 

παρέχει δεδοµένα και υπηρεσίες σε άλλες εφαρµογές. Οι εφαρµογές έχουν πρόσβαση 

στην Υπηρεσία Ιστού µέσω Πρωτοκόλλων ∆ικτύου και µορφοποίησης δεδοµένων όπως 

το HTTP, XML, και SOAP χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν πώς είναι υλοποιηµένες. 

Οι Υπηρεσίες Ιστού συνδυάζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρχές της 

τµηµατοποιηµένης ανάπτυξης και του Ιστού. 

 

Κατά την Sun µια Υπηρεσία Ιστού είναι τµήµατα λογισµικού τα οποία µπορούν να 

εντοπιστούν, να συνδυαστούν για να παρέχουν µια λύση σε κάποιο αίτηµα του χρήστη. 

 

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω υπάρχει µια γενική συµφωνία για το τι 

είναι µια Υπηρεσία Ιστού, αλλά όχι ένας κοινός ορισµός. Οπότε συνοψίζοντας θα λέγαµε 

ότι Υπηρεσία Ιστού είναι ένα λογισµικό ανεξάρτητο πλατφόρµας και υλοποίησης το 

οποίο µπορεί να: 

• Περιγραφεί χρησιµοποιώντας µια γλώσσα περιγραφής  

• ∆ηµοσιευθεί σε ένα Ευρετήριο Υπηρεσιών Ιστού 

• Ανακαλυφθεί µέσω ενός προτυποποιηµένου µηχανισµού τόσο κατά την φάση της 

σχεδίασης όσο και κατά την φάση της εκτέλεσης 

• Κληθεί µέσω ενός δηλωµένου API συνήθως πάνω από το δίκτυο 

• Συνδυαστεί µε άλλες Υπηρεσίες Ιστού 

 

Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι µια Υπηρεσία Ιστού δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει 

µόνο στον Ιστό. Ο όρος, δηλαδή, Ιστός χρησιµοποιείται ως ένα βαθµό καταχρηστικά. 

Μια Υπηρεσία Ιστού µπορεί να υπάρχει οπουδήποτε στο δίκτυο είτε αυτό είναι 

εσωτερικό είτε είναι εξωτερικό. Είναι σφάλµα να συνδέει κανείς την έννοια της 

Υπηρεσίας Ιστού αποκλειστικά και µόνο µε το φυλλοµετρητή Ιστού. Η ανάπτυξη του 

Ιστού απλά πρόσφερε στις Υπηρεσίες που πριν ήταν προσβάσιµες µόνο σε τοπικά δίκτυα 

την δυνατότητα να είναι προσβάσιµες και µέσω Ιστού, άρα αύξησε τις δυνατότητες τους 

και εποµένως την αξία τους.  
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Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η υλοποίηση µιας Υπηρεσίας Ιστού καθώς 

και η ανάπτυξη (Deployment) της είναι ανεξάρτητα του προγράµµατος το οποίο θα την 

καλέσει. Η Υπηρεσία Ιστού είναι διαθέσιµη µέσω του δηλωµένου API και του 

µηχανισµού κλήσης. Είναι κάτι ανάλογο µε τον Φυλλοµετρητή Ιστού και τον Εξυπηρέτη 

εφαρµογών Ιστού. Όπως, δηλαδή, ο φυλλοµετρητής Ιστού δεν χρειάζεται να ξέρει αν ο 

Εξυπηρέτης Ιστού είναι ο Apache Tomcat, ο Microsoft IIS, ή π.χ ο IBM Webshere,   και  

αντίστοιχα ο Εξυπηρέτης Εφαρµογών Ιστού δεν χρειάζεται να γνωρίζει τι είδους πελάτης 

τον χρησιµοποιεί. Το ελάχιστο το οποίο χρειάζονται τόσο οι Υπηρεσίες Ιστού και οι 

εφαρµογές που τις καλούν, όπως και ο Εξυπηρέτης Εφαρµογών Ιστού και οι Πελάτες 

του, είναι ένα κοινό σύνολο γνωστών και συµφωνηµένων προτύπων. 

 

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

ολοκλήρωση λειτουργικοτήτων εφαρµογών εντός ενός οργανισµού και για ενοποίηση 

διαφορετικών εφαρµογών µεταξύ επιχειρηµατικών συνεργατών. Ενδεικτικό παράδειγµα 

είναι η σχέση µεταξύ προµηθευτών και εργοστασίου. Η διοίκηση του εργοστασίου 

επιθυµεί να αγοράσει πρώτες ύλες από διάφορους προµηθευτές. Κάθε ένας από αυτούς 

έχει τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Ιστού για την επίτευξη της αγοραπωλησίας. Σε ένα τέτοιο 

σενάριο η διοίκηση του εργοστασίου δεν είναι δέσµια σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα 

κάποιου προµηθευτή. Ανάλογα µε τις παραµέτρους που την ενδιαφέρουν µπορεί να 

επιλέξει όποιον θέλει και να συνδέσει το σύστηµά της µε τις Υπηρεσίες Ιστού του 

επιλεγµένου προµηθευτή. Καθώς οι Υπηρεσίες Ιστού και τα πρότυπα των XML 

εγγράφων θα γίνονται ευρύτερα αποδεκτά σενάρια σαν το παραπάνω θα είναι µια 

καθηµερινή πραγµατικότητα. 

 

Τα συστήµατα βασισµένα σε Υπηρεσίες Ιστού αναµένεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα 

σηµαντικά, για την ολοκλήρωση ευέλικτων υποδοµών στους οργανισµούς. Συνεπώς, µια 

Υπηρεσία Ιστού µπορεί να εκφράσει µια Επιχειρησιακή ∆ιεργασία (Business Process) ή 

κάποιο βήµα µιας Επιχειρησιακής ∆ιεργασίας το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω δικτύου σε 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες µε σκοπό την επίτευξη κάποιου επιχειρηµατικού 

στόχου. 
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Εξετάζοντας κανείς την Υπηρεσία Ιστού από µια τεχνική σκοπιά, θα έλεγε ότι πρόκειται 

για µια ή περισσότερες λειτουργίες οι οποίες είναι προσβάσιµες µέσω δικτύου και 

περιγράφονται από µια Περιγραφή Υπηρεσίας. Συνεπώς η έννοια Υπηρεσίας Ιστού δεν 

είναι µια καινούργια έννοια. Στην ουσία πρόκειται για µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί 

το θεµελιώδες πρόβληµα των κατανεµηµένων συστηµάτων: ο εντοπισµός και η 

πρόσβαση αποµακρυσµένων συστηµάτων. Η κύρια διαφορά είναι ότι τώρα η βιοµηχανία 

προσπαθεί να προσεγγίσει το πρόβληµα αυτό χρησιµοποιώντας ανοιχτή (open) 

τεχνολογία όπως η XML και ανοιχτά πρότυπα τα οποία τα διαχειρίζονται οργανισµοί, 

όπως το W3C.    

 

2.3 Κατηγορίες Υπηρεσιών Ιστού 

Οι Υπηρεσίες Ιστού µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους οργανισµούς στις τρείς 

µεγάλες κατηγορίες: Ολοκλήρωση Επιχειρηµατικών Εφαρµογών (Enterprise Application 

Integration EAI), Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business to Business B2B) και 

Επιχείρηση προς Πελάτη(Business To Customer B2C). Σε κάθε µια από αυτές τις 

κατηγορίες οι Υπηρεσίες Ιστού µπορεί να αφορούν από απλές εργασίες όπως ο έλεγχος 

µιας πιστωτικής κάρτας, µέχρι πολύπλοκα συστήµατα όπως συστήµατα προµηθειών. 

Μπορούν να κληθούν από προσωπικούς υπολογιστές, από µεγάλα υπολογιστικά 

συστήµατα (Mainframes), φυλλοµετρητές Ιστού ή ακόµα και από κινητά τηλέφωνα και 

φορητές συσκευές. 

 

Στον τοµέα της Ολοκλήρωσης Επιχειρηµατικών Εφαρµογών εταιρείες συµβούλων 

προσπαθούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να συνδυάσουν συστήµατα τα οποία δεν 

ήταν σχεδιασµένα από την αρχή να συνεργαστούν. Τέτοιου είδους συστήµατα (Legacy 

Systems) είναι αρκετά δύσκολα να αλλάξουν πολύ περισσότερο να συνδυαστούν. 

Συνήθως καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα δεδοµένων και ενίοτε τα πρότυπα 

επικοινωνίας. Επιπλέον πολλά από τα συστήµατα υπάρχουν σε διάφορες πλατφόρµες. 

 

Οι Υπηρεσίες Ιστού έρχονται να δώσουν µια λύση σε αυτό το πρόβληµα προσφέροντας 

µια σειρά από τεχνολογίες µε τη βοήθεια των οποίων τα υπάρχοντα συστήµατα 
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παρουσιάζονται (wrap) ως Υπηρεσίες Ιστού. Με αυτό τον τρόπο συστήµατα τα οποία 

εµφανίζονται ως Υπηρεσίες Ιστού είναι προσβάσιµα και από άλλες διαφορετικές 

πλατφόρµες. H συνθετότητα αυτών των συστηµάτων µπορεί να περιοριστεί µε τη 

βοήθεια των XML πρωτοκόλλων. 

 

Ο τοµέας του Επιχείρηση προς Επιχείρηση B2B µπορεί να δώσει νέα ώθηση στις 

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

περιγράφηκε παραπάνω την συνεργασία συστηµάτων δυο ή περισσότερων εταιρειών 

δεδοµένου µάλιστα ότι είναι επιθυµητή η δηµιουργία βιοµηχανικών προτύπων. 

 

Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία των εφαρµογών Επιχείρηση προς Πελάτη B2C τα 

πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά. Οι περισσότερες εφαρµογές στον τοµέα αυτό 

χρησιµοποιούν κάποιο φυλλοµετρητή Ιστού για να πλοηγηθούν στον ιστότοπο της 

εταιρείας, να φθάσουν στις φόρµες εισαγωγής δεδοµένων, να αποσταλούν τα δεδοµένα 

προς επεξεργασία και κατόπιν να ληφθούν τα αποτελέσµατα, να γίνει λεξική ανάλυση 

(parsing) σε περίπτωση που η απάντηση περιλαµβάνει και HTML σελίδες. Η 

αυτοµατοποίηση αυτής της διαδικασίας απαιτεί να αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο 

γίνεται η ροή δεδοµένων. Το δύσκολο στην υπόθεση αυτή είναι ότι τα συστήµατα αυτά 

δεν διαχωρίζουν πάντοτε τους µηχανισµούς που εµφανίζουν και επεξεργάζονται τα 

δεδοµένα. Η χρήση των Υπηρεσιών Ιστού σε αυτή την περίπτωση µπορεί να γίνει µε 

αντίστοιχο τρόπο όπως στο B2B έχοντας όµως προηγουµένως διαχωρίσει τους δυο 

αυτούς µηχανισµούς. 

 

2.4 Το Θεµελιώδες Πρόβληµα  

Τα παραδοσιακά κατανεµηµένα συστήµατα έχουν εξελιχθεί µε βάση τεχνικές 

αρχιτεκτονικές παρά µε βάση την επίλυση γενικότερων προβληµάτων ολοκλήρωσης 

εφαρµογών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η τεχνολογία CORBA η οποία 

εξελίχθηκε έχοντας ως στόχο την επίλυση του προβλήµατος υλοποίησης αρχιτεκτονικών 

κατανεµηµένων αντικειµένων. Μέχρι πρότινος η επικρατούσα αντίληψη ήταν ότι αυτός 

ήταν ο ορθός τρόπος για να επικοινωνούν µεταξύ τους οι εφαρµογές. Η εµπειρία πάντως 
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έδειξε ότι οι κλήσεις RPC δεν είναι πάντοτε η καλύτερη αρχιτεκτονική για το σκοπό 

αυτό. Η ανάγκη για ύπαρξη εφαρµογών που θα είναι χαλαρά συνδεδεµένες και ο 

αυτοµατισµός των Επιχειρηµατικών διεργασιών έχει αναδείξει τα προτερήµατα της 

απλής ανταλλαγής µηνυµάτων τα οποία θα περιέχουν δεδοµένα για τις εφαρµογές. Στον 

τοµέα των κατανεµηµένων συστηµάτων έχει επισηµανθεί το θέµα της ανταλλαγής 

µηνυµάτων ως µια ενδεχόµενη αρχιτεκτονική. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει µια 

ενοποιηµένη προσέγγιση για να συνδυάσει το RPC και την ανταλλαγή µηνυµάτων. Την 

λύση στο θέµα αυτό έρχονται να δώσουν οι Υπηρεσίες Ιστού. 

 

Οι Υπηρεσίες Ιστού έχουν εξελιχθεί όχι µε βάση κάποια προ-καθορισµένη αρχιτεκτονική 

αλλά µε βάση το πρόβληµα της ολοκλήρωσης εφαρµογών. Συνεπώς µπορούµε να 

κάνουµε πράγµατα τα οποία είναι εκτός του αντικειµένου των παραδοσιακών 

κατανεµηµένων συστηµάτων όπως: 

• Υποστήριξη τόσο µηνυµάτων µε βάση τα έγγραφα όσο και µε βάση το RPC 

• Μεταφορά κωδικοποιηµένων δεδοµένων και από τις εφαρµογές και από τα 

επιχειρηµατικά έγγραφα 

• Λειτουργία πάνω από πρωτόκολλα Ιστού όπως το HTTP και το SMTP. 

 

Συµπερασµατικά οι Υπηρεσίες Ιστού τα καταφέρνουν καλύτερα στο δεδοµένο πρόβληµα 

από ότι οι τεχνολογίες COM/CORBA/RMI για το λόγο ότι φτιάχτηκαν εξ αρχής για το 

σκοπό αυτό. 

 

2.4.1 Βασικές Τεχνολογίες 

∆εδοµένου ότι οι Υπηρεσίες Ιστού στοχεύουν στην επίλυση ενός γενικότερου 

προβλήµατος [33], χρησιµοποιούν µια πιο ευέλικτη τεχνολογία από ότι τα παραδοσιακά 

κατανεµηµένα συστήµατα. Επιπλέον, µε τις Υπηρεσίες Ιστού µπορούµε να 

εκµεταλλευτούµε όλα όσα έχουµε κερδίσει από την σύνδεση και την ολοκλήρωση 

εφαρµογών µε βάση τα κατανεµηµένα συστήµατα. Οι δυο αυτοί παράγοντες θέτουν τις 

Υπηρεσίες Ιστού σε µια καλύτερη βάση για την επίλυση του προβλήµατος του Ε-

Επιχειρείν σε σχέση µε τα παραδοσιακά κατανεµηµένα συστήµατα.  
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Η κωδικοποίηση των δεδοµένων είναι µια βασική αδυναµία για τα παραδοσιακά 

κατανεµηµένα συστήµατα, ιδιαίτερα για αυτά τα οποία είναι ανεξάρτητα από γλώσσες 

προγραµµατισµού. Υπάρχει προφανώς ένας µηχανισµός για να αναπαριστούν απλά 

δεδοµένα όπως είναι αριθµοί, συµβολοσειρές, λογικές τιµές κτλ, αλλά παρ’ όλα αυτά 

όταν πρόκειται για αντιστοίχηση σύνθετων δοµών εφαρµογών στους βασικούς τύπους 

δεδοµένων το θέµα γίνεται πολύπλοκο. Το ενδεχόµενο να προσθέσει κανείς 

καινούργιους τύπους δεδοµένων είναι πρακτικά ανεφάρµοστο αφού θα απαιτούσε  την 

τροποποίηση των προδιαγραφών(specification). Επιπλέον το γεγονός ότι τα δεδοµένα 

κωδικοποιούνται σε δυαδική µορφή περιπλέκει περισσότερο τα πράγµατα.  

 

Οι Υπηρεσίες Ιστού αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα αυτά χρησιµοποιώντας XML για να 

αναπαραστήσουν τα δεδοµένα. Με τη χρήση της XML ζητήµατα όπως η σειρά των 

ψηφιολέξεων (Bytes) δεν έχει σηµασία. Η ιεραρχική δοµή της XML επιτρέπει αλλαγές 

µέχρι κάποιου επιπέδου ενφώλευσης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επηρεάζεται η δοµή του 

υπόλοιπου εγγράφου. Επιπλέον, η εκφραστική δύναµη των χαρακτηριστικών(attributes) 

και των εµφωλευµένων στοιχείων (Element) καθιστά ευκολότερη την αναπαράσταση 

σύνθετων δοµών δεδοµένων σε XML σε σύγκριση πάντα µε τις δυαδικές 

αναπαραστάσεις χρησιµοποιούνται σε άλλες τεχνολογίες, όπως είναι η COM και η 

CORBA.   

 

Η χρήση της XML πρόσθεσε ένα ακόµα πλεονέκτηµα στις Υπηρεσίες Ιστού. Την 

ικανότητα να περιγράφονται τύποι δεδοµένων και να γίνεται επικύρωσή τους είτε τα 

δεδοµένα τα οποία αποστέλλονται στην Υπηρεσία Ιστού είναι σε συµφωνία µε τις 

προδιαγραφές είτε όχι. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια µετά-γλωσσών όπως είναι η 

XML-Schema. 

 

2.5 Το Μοντέλο των Υπηρεσιών Ιστού 

Η αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού βασίζεται στην αλληλεπίδραση τριών ρόλων: του 

παροχέα (Provider), του Ευρετήριου (Registry) και του αιτούντος (Requestor) της 
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υπηρεσίας. Η αλληλεπίδραση αφορά  της λειτουργίες της δηµοσίευση (Publish), της 

εύρεσης (Find) και της σύνδεσης (Bind).  

 

 
 

Εικόνα 1 - Ρόλοι και λειτουργίες των Υπηρεσιών Ιστού 

 

Ο Παροχέας της υπηρεσίας δηµιουργεί ένα έγγραφο, την Περιγραφή της Υπηρεσίας 

Ιστού, και την δηµοσιεύει απευθείας στον Αιτούντα της Υπηρεσίας ή σε κάποιο 

Ευρετήριο. Κατόπιν δέχεται, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον αιτούντα κλήσεις 

της Υπηρεσίας του. Ο Παροχέας της Υπηρεσίας µπορεί να είναι κάποια εταιρεία η οποία 

προσφέρει την Υπηρεσία Ιστού µέσω κάποιου δικτύου. Μπορούµε να θεωρήσουµε τον 

Παροχέα της Υπηρεσίας ως το αντίστοιχο του Εξυπηρέτη στο µοντέλο Πελάτης-

Εξυπηρέτης.  

 

Ο Αιτών την Υπηρεσία έχει ως στόχο την εύρεση µιας περιγραφής µιας Υπηρεσίας Ιστού 

που τον ενδιαφέρει, η οποία περιγραφή βρίσκεται δηµοσιευµένη σε ένα η περισσότερα 

µητρώα. Χρησιµοποιώντας την περιγραφή καλεί αυτήν την Υπηρεσία Ιστού. 
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Οποιοσδήποτε «καταναλώνει» µια Υπηρεσία Ιστού µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι ο 

Αιτών της Υπηρεσίας. Αντίστοιχα µε παραπάνω ο ρόλος αυτός αντιστοιχεί στον Πελάτη 

του µοντέλου Πελάτης-Εξυπηρέτης. 

 

Το Ευρετήριο υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για να διαφηµίζει τις Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες 

έχουν δηµοσιευθεί από τους Παροχείς τους και να επιτρέπει στους Αιτούντες να έχουν 

πρόσβαση στις περιγραφές των Υπηρεσιών αυτών. Ο ρόλος του Ευρετηρίου είναι 

ιδιαίτερα απλός. ∆έχεται ένα αίτηµα για κάποιο είδος υπηρεσίας και απαντάει 

πληροφορώντας για την υπηρεσία αυτή. Από τη στιγµή που ο Αιτών πάρει την απάντησή 

του αλληλεπιδρά µόνος του µε τον Παροχέα της Υπηρεσίας χωρίς περαιτέρω 

µεσολάβηση του Ευρετηρίου. 

 

Κάθε ένας από τους παραπάνω ρόλους µπορεί να εκφραστεί από µια εφαρµογή ή 

µηχάνηµα. Σε µερικές περιπτώσεις µία εφαρµογή µπορεί να παίξει περισσότερους από 

ένα ρόλους. Μπορεί για παράδειγµα να είναι Παροχέας Υπηρεσίας αλλά συγχρόνως 

Καταναλωτής µιας άλλης. 

 

2.5.1 Λειτουργίες Μοντέλου Υπηρεσιών Ιστού 

Οι ρόλοι που περιγράφτηκαν παραπάνω έχουν και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους: 

• Η λειτουργία της ∆ηµοσίευσης αφορά την διαφήµιση ή καταγραφή µίας 

Υπηρεσίας σε κάποιο Ευρετήριο. Όταν ο παροχέας της Υπηρεσίας δηµοσιεύει 

την περιγραφή της, στην ουσία δηµοσιεύει τις λεπτοµέρειες της Υπηρεσίας σε µια 

κοινότητα από Αιτούντες. Οι λεπτοµέρειες που αφορούν το API δηµοσίευσης 

εξαρτώνται από το πως είναι υλοποιηµένο το Ευρετήριο. 

• Η λειτουργία της Εύρεσης αφορά τον µηχανισµό εντοπισµού κάποιας Υπηρεσίας 

Ιστού στο Ευρετήριο. Η εφαρµογή η οποία αναζητά την Υπηρεσία θέτει κάποια 

κριτήρια αναζήτησης όπως τύπος υπηρεσίας, ποιότητα υπηρεσίας κτλ. Το 

Ευρετήριο Υπηρεσιών αντιστοιχίζει τα κριτήρια εύρεσης σε κάποια 

δηµοσιευµένη Περιγραφή και επιστρέφει την περιγραφή αυτή. Όπως και στην 

λειτουργία της ∆ηµοσίευσης και η λειτουργία της Εύρεσης εξαρτάται από τον 
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τρόπο µε τον οποίο έχει υλοποιηθεί το Ευρετήριο. Υπάρχουν Μητρώα µε απλές 

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

οποία έχουν σαφώς πιο αυξηµένες δυνατότητες. 

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

Παροχέα από τον Αιτούντα. Στο σηµείο αυτό η σχέση των δυο αυτών µοιάζει µε 

αυτή του εξυπηρέτη – πελάτη. Η κλήση µπορεί να είναι δυναµική όπως για 

παράδειγµα δηµιουργία κώδικα για την κλήση τη στιγµή που είναι επιθυµητή η 

κλήση. Η δηµιουργία γίνεται µε βάση την περιγραφή της Υπηρεσίας. 

Εναλλακτικά µπορούµε να έχουµε και στατική κλήση. Ο κώδικας, δηλαδή, που 

είναι υπεύθυνος για την κλήση της Υπηρεσίας είναι έτοιµος πιο πριν. 

 

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

Στην ουσία όλα περιστρέφονται γύρω από αυτή. Αυτή είναι που δηµοσιεύεται, αυτή 

αναζητά κανείς όταν ψάχνει µια Υπηρεσία Ιστού, µε βάση αυτή γίνεται η κλήση. 

 

2.5.2 Η Στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού 

Το µοντέλο των Υπηρεσιών Ιστού περιλαµβάνει πολλές αλληλοσυσχετιζόµενες 

τεχνολογίες. Υπάρχον πολλοί τρόποι για να αναπαρασταθούν γραφικά οι τεχνολογίες 

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

οι Υπηρεσίες Ιστού. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει µια απεικόνιση των συνόλων 

τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται. 
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Εικόνα 2 - Στοίβα Υπηρεσιών Ιστού 
 

2.5.2.1 Επικοινωνίες - ∆ίκτυο  

Η βάση της Στοίβας Υπηρεσιών Ιστού είναι το δίκτυο. Οι Υπηρεσίες Ιστού πρέπει να 

είναι προσβάσιµες µέσω δικτύου για να µπορούν να κληθούν από κάποια εφαρµογή που 

τις χρειάζεται.. Οι Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες είναι διαθέσιµες στον Ιστό χρησιµοποιούν 

τα γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το HTTP είναι το de facto πρότυπο για Υπηρεσίες 

Ιστού που είναι προσβάσιµες µέσω Ιστού. Άλλα πρωτόκολλα όπως το SMTP, το FTP, το 

SMTP, το Message Queuing (MQ), το Remote Method Invocation (RMI) µπορούν 

επίσης να χρησιµοποιηθούν. Όσον αφορά τα εσωτερικά δίκτυα αυτά µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν υποδοµές όπως το MQSeries, CORBA κτλ.  
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Το τι είδους τεχνολογία δικτύου θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από θέµατα που αφορούν 

την ασφάλεια, την διαθεσιµότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία. Γενικότερα η 

επιλογή καθορίζεται από τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Τονίζουµε ότι σε µια 

επιχείρηση µε πολλά και διαφορετικά δίκτυα το HTTP θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

για να ενώσει όλα τα υπόλοιπα. Εξάλλου, ένα από τα πλεονεκτήµατα των Υπηρεσιών 

Ιστού είναι ότι παρέχουν ένα ενοποιηµένο προγραµµατιστικό µοντέλο για την ανάπτυξη 

και την χρήση των ιδιωτικών και δηµοσίων Υπηρεσιών. Συνεπώς η επιλογή για το είδος 

της τεχνολογίας δικτύου είναι διάφανη σε αυτόν που αναπτύσσει την Υπηρεσία. 

 

2.5.2.2 Ανταλλαγή Μηνυµάτων 

Η ανταλλαγή µηνυµάτων γίνεται µε τη χρήση του SOAP. Το SOAP είναι ένας απλός 

µηχανισµός βασιζόµενος στην XML για ανταλλαγή µηνυµάτων. Το SOAP αποτελείται 

από δύο µέρη: την επικεφαλίδα, και το κυρίως µέρος στο οποίο περιλαµβάνεται το 

µήνυµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε πρωτόκολλα δικτύων όπως τα 

HTTP, SMTP, FTP, RMI πάνω από IIOP ή MQ. (Περισσότερα για το SOAP στην 

Ενότητα «Επισκόπηση του SOAP».) 

 

 

 



18  Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

Εικόνα 3 - Ανταλλαγή SOAP µηνυµάτων 

 

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

Παροχέα είναι να µπορεί να κατασκευάζει ή / και να αναλύει λεξικά ένα µήνυµα SOAP. 

Συνήθως ένας εξυπηρέτης SOAP, ο οποίος εκτελείται σε ένα εξυπηρέτη εφαρµογών 

Ιστού είναι αυτός ο οποίος εκτελεί τις παραπάνω λειτουργίες. Εναλλακτικός τρόπος για 

την επίτευξη του ίδιου αποτελέσµατος είναι η χρήση βιβλιοθηκών οι οποίες παρέχουν τις 

λειτουργίες αυτές µέσω ενός API. Η επικοινωνία µε SOAP µηνύµατα γίνεται ως εξής: 

1. Η εφαρµογή η οποία θέλει να καλέσει µια Yπηρεσία Ιστού δηµιουργεί ένα SOAP 

µήνυµα το οποίο στο σώµα του µπορεί να υπάρχει ένα SOAP RPC αίτηµα ή ένα 

έγγραφο (Marshalling). Η εφαρµογή παρουσιάζει το µήνυµα αυτό µαζί µε την 

διεύθυνση δικτύου του παροχέα της Yπηρεσίας στο µηχανισµό SOAP. Ο 

µηχανισµός (client runtime) αυτός αλληλεπιδρά µε το πρωτόκολλο δικτύου για να 

στείλει το µήνυµα (Serialization). 

2. Η υποδοµή δικτύου παραδίδει το µήνυµα στον παροχέα της Yπηρεσίας. Ο 

εξυπηρέτης SOAP δροµολογεί το µήνυµα στην Yπηρεσία Ιστού του παροχέα. Το 

SOAP runtime είναι υπεύθυνο για να µετατρέψει το XML µήνυµα σε 

συγκεκριµένα αντικείµενα ανάλογα µε την εφαρµογή. 

3. Η Yπηρεσία Ιστού είναι υπεύθυνη για να επεξεργαστεί το αίτηµα και να 

απαντήσει. Η απάντηση είναι και αυτή ένα SOAP µήνυµα. Ακολουθεί την 

αντίστροφη πορεία µε αυτή που ακολούθησε το αίτηµα. Παραδίδεται στο SOAP 

runtime µαζί µε την διεύθυνση δικτύου αυτού που κάλεσε την Yπηρεσία. Στην 

περίπτωση που έχουµε αίτηµα / απάντηση πάνω από HTTP, το πρωτόκολλο 

δικτύου είναι αυτό το οποίο θα υλοποιήσει. 

4. Το µήνυµα της απάντησης παραλαµβάνεται από την υποδοµή του δικτύου του 

κόµβου που κάλεσε την Υπηρεσία. Το µήνυµα δροµολογείται µέσω της υποδοµής 

SOAP (Deserialization). Σε περίπτωση που απαιτείται, το µήνυµα µετατρέπεται 

από την XML µορφή του στα αντίστοιχα αντικείµενα της γλώσσας της 

εφαρµογής (Unmarhalling).     
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2.5.2.3 Περιγραφές 

Η περιγραφή της Υπηρεσίας Ιστού είναι ίσως το πιο σηµαντικό στοιχείο στο µοντέλο 

των Υπηρεσιών Ιστού. Χρησιµοποιείται από τον Παροχέα της Υπηρεσίας για να 

ενηµερώσει το Ευρετήριο. Με βάση αυτή γίνεται η κλήση από τον Αιτούντα. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται χαλαρή συνδεσµικότητα µεταξύ των Υπηρεσιών και 

ελαχιστοποιούνται κατά πολύ τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι κατανοητά από 

όλους. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κανείς από τους δυο δεν χρειάζεται να ξέρει τι είδους 

πλατφόρµα έχει ο άλλος.   

 

Το WSDL χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια Υπηρεσία Ιστού. Πρόκειται για ένα 

XML έγγραφο το οποίο περιγράφει τις Υπηρεσίες Ιστού ως ένα σύνολο από τερµατικά 

σηµεία (endpoints) τα οποία χειρίζονται µηνύµατα  που περιέχουν είτε µηνύµατα 

προσανατολισµένα σε έγγραφα (document-oriented) είτε σε διαδικασίες (procedure-

oriented). Οι λειτουργίες και τα µηνύµατα περιγράφονται µε γενικό τρόπο, καθορίζεται 

το πρωτόκολλο δικτύου και η µορφοποίηση των µηνυµάτων. 

 

Οι περιγραφές Υπηρεσιών Ιστού µπορούν να αντιστοιχηθούν σε οποιοδήποτε γλώσσα 

υλοποίησης, πλατφόρµα, µοντέλο αντικειµένου, ή σύστηµα µηνύµατος. Απλές 

επεκτάσεις στην υπάρχουσα υποδοµή Ιστού µπορούν να οδηγήσουν στην υλοποίηση 

Υπηρεσιών Ιστού για την αλληλεπίδραση µέσω των φυλλοµετρητών ή άµεσα µέσα από 

µια εφαρµογή. Η εφαρµογή θα µπορούσε να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας την COM, 

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

αποστολέας και ο παραλήπτης συµφωνούν σχετικά µε το είδος της περιγραφής 

υπηρεσιών, (π.χ. αρχείο WSDL), οι εφαρµογές πίσω από τις υπηρεσίες Ιστού µπορούν να 

είναι οτιδήποτε. (Περισσότερα για το πρότυπο WSDL στην ενότητα «Επισκόπηση Toy 

WSDL».) 

 

2.5.2.4 ∆ιεργασίες 

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

σύνθεσης. Η δηµοσίευση της Περιγραφής της Υπηρεσίας προϋποθέτει τη δηµιουργία 
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πρώτα της Περιγραφής. Η περιγραφή της Υπηρεσίας, η οποία συνήθως είναι ένα WSDL 

έγγραφο µπορεί να δηµιουργηθεί είτε από τον δηµιουργό της εφαρµογής είτε µε 

αυτόµατο τρόπο από αντίστοιχα προγράµµατα και µε βάση πάντα τον πηγαίο κώδικα. 

Για τη δηµοσίευση της µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ένας ftp 

ιστότοπος και γενικότερα οποιοσδήποτε τρόπος µπορεί να καταστήσει γνωστή την 

περιγραφή µε άµεσο τρόπο. Προφανώς µια τέτοιου είδους δηµοσίευση είναι στατική και 

δεν ενδείκνυται για εµπορικές εφαρµογές. Εναλλακτικά ένας πιο δυναµικός τρόπος για 

την επίτευξη του ίδιου στόχου είναι η χρησιµοποίηση του DISCO και του ADS τα οποία 

αµφότερα χρησιµοποιούν ένα HTTP GET για να αποκτήσουν την ζητούµενη περιγραφή 

από ένα δεδοµένο URL. Ένας πιο εξελιγµένος µηχανισµός, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος 

χρησιµοποιείται κατά κόρον είναι το Ευρετήριο (UDDI). 

 

Υπάρχουν διάφορα είδη Μητρώων. Αρχικά µπορούν να χωριστούν σε ιδιωτικά και 

δηµόσια. Τα ιδιωτικά ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες επιθυµούν να δηµοσιεύουν 

Περιγραφές τις οποίες µπορεί να αναζητήσει και κατ’ επέκταση να χρησιµοποιήσει 

οποιοσδήποτε έχει άδεια να συνδεθεί στο Ευρετήριο. Αντιθέτως στα δηµόσια έχουν όλοι 

άδεια να δηµοσιεύσουν, να αναζητήσουν και να χρησιµοποιήσουν κάποια περιγραφή. 

Πιο αναλυτικά υπάρχουν τα ακόλουθα είδη: 

• Εσωτερικό Ευρετήριο Επιχείρησης: Οι Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες προορίζονται 

για χρήση εντός της εταιρείας µπορούν να δηµοσιευθούν σε ένα Ευρετήριο της 

εταιρείας. Το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτό το Ευρετήριο µπορεί να περιορίζεται 

στις εφαρµογές ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων της εταιρείας. Ένα τέτοιο 

Ευρετήριο συνήθως βρίσκεται πίσω από ένα firewall. 

• Πύλη Ευρετηρίου (Portal UDDI): Μια Πύλη Ευρετηρίου χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση που µια εταιρεία θέλει να δηµοσιεύσει Υπηρεσίες Ιστού για χρήση 

από τους εξωτερικούς της συνεργάτες. Ένα τέτοιο Ευρετήριο περιλαµβάνει µόνο 

εκείνες της Περιγραφές των Υπηρεσιών που επιτρέπει να είναι προσβάσιµες από 

τους εξωτερικούς συνεργάτες. Η πολιτική αυτή δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες 

να διατηρούν τον έλεγχο του Ευρετηρίου. 

• Ευρετήριο Καταλόγου Συνεργατών: Υπηρεσίες Ιστού µπορούν να δηµοσιευθούν 

κατά αντιστοιχία µε το παραπάνω και από τους εξωτερικούς συνεργάτες µιας 
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εταιρείας για χρήση από την ίδια την εταιρεία. Το ιδιωτικό αυτό Ευρετήριο 

περιέχει Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες είναι εγκεκριµένες και ελεγµένες. 

• Ευρετήριο Ηλεκτρονικής Αγοράς (Marketplace): Το Ευρετήριο Ηλεκτρονικής 

Αγοράς χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν πολλοί Παροχείς ίδιου είδους  

Υπηρεσιών Ιστού. Συνήθως τα Μητρώα αυτού του είδους ελέγχονται από 

κάποιον οργανισµό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα πρότυπα. Οι Υπηρεσίες οι 

οποίες είναι δηµοσιευµένες σε αυτά τα Μητρώα απαιτούνται να υποστηρίζουν 

συγκεκριµένα πρότυπα. 

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

περιγραφές Υπηρεσιών από διάφορες κατηγορίες. Σε αντίθεση µε τα ιδιωτικά, η 

χρήση των οποίων περιορίζεται σε συγκεκριµένο είδος και αριθµό εφαρµογών, τα 

δηµόσια είναι ανοικτά. Οποιοσδήποτε µπορεί, εφόσον του διατεθούν οι 

κατάλληλοι κωδικοί, να δηµοσιεύσει την περιγραφή της Υπηρεσίας του και 

αντίστοιχα όλοι µπορούν να αναζητήσουν κάποιο είδος Περιγραφής. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε το Ευρετήριο της IBM, της SAP και της Microsoft. 

 

 
Εικόνα 4 - Ανακάλυψη Υπηρεσιών Ιστού 
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Από τις υπόλοιπες διεργασίες αυτού του επιπέδου αυτή η οποία έµεινε να εξετάσουµε 

είναι η σύνθεση.  Οι Υπηρεσίες Ιστού µπορούν να συνδυαστούν είτε στατικά είτε 

δυναµικά. Βασική επιδίωξη της ενέργειας αυτής είναι η δηµιουργία νέων Υπηρεσιών 

Ιστού προστιθέµενης αξίας (Value Added) από άλλες ήδη υπάρχουσες. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για να συνδυαστούν ή να ενορχηστρωθούν (orchestrated) οι Υπηρεσίες 

Ιστού.  

 

2.5.2.5 Βασικές Τεχνολογίες 

Παρατηρώντας κανείς τη Στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού διαπιστώνει ότι υπάρχουν 

πράσινες γραµµές που διαχωρίζουν τις στοίβες καταλήγοντας σε κάθετες στήλες. Τα 

τµήµατα αυτά εκφράζουν τις Βασικές Τεχνολογίες, οι οποίες αναφέρθηκαν και σε 

προηγούµενη παράγραφο, που χρησιµοποιούνται από τις Υπηρεσίες Ιστού. Αποτελούν 

τη λύδια λίθο των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται στις στοίβες αυτές. Η XML 

προσφέρει ένα πρότυπο µορφοποίησης δεδοµένων το οποίο είναι ευέλικτο και 

επεκτάσιµο. Λόγω των χαρακτηριστικών αυτών η XML έχει καταστήσει σαφώς πιο 

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

Ιστού, τεχνολογιών. Βασικές έννοιες της XML, που µας ενδιαφέρουν στην προκειµένη 

περίπτωση, είναι το βασικό (core) συντακτικό, οι έννοιες του XML Infoset, το XML 

Schema και το XML Namespaces.      

 

2.5.2.6 Ασφάλεια  

Για να µπορούµε να µιλάµε για Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες υποστηρίζουν πλήρως το Ε-

Επιχειρείν θα πρέπει να διασφαλίσουµε ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, αξιόπιστης 

ανταλλαγής µηνυµάτων, ποιότητας υπηρεσίας και διοίκησης κάθε ενός από τα επίπεδα. 

Μέχρι στιγµής το Secure Socket Layer (SSL) και το Internet Protocol Security (IPSec) 

προσφέρουν ασφάλεια στο επίπεδο µεταφοράς (Transport Layer).  

 

Οι απειλές στις Yπηρεσίες Ιστού περιλαµβάνουν τις απειλές στο σύστηµα οικοδεσποτών 

(host), την εφαρµογή και ολόκληρη την υποδοµή δικτύων. Προβλήµατα που αφορούν 
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την πιστοποίηση, τον έλεγχο πρόσβασης µε βάση το ρόλο κάποιου, κατανεµηµένη 

πολιτική ασφάλειας είναι µερικά από τα προβλήµατα που θα πρέπει να λυθούν. Αυτή τη 

στιγµή όµως, δεν υπάρχει καµία ευρέως-υιοθετηµένη προδιαγραφή για την ασφάλεια 

Υπηρεσιών Ιστού. Κατά συνέπεια οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη τους µπορούν είτε να 

ενισχύσουν τις υπηρεσίες που δεν χρησιµοποιούν τις υπάρχουσες λύσεις, είτε να 

αναπτύξουν ειδικές λύσεις.  

 

Οι Υπηρεσίες Ιστού µπορεί να απαιτείται να έχουν µηχανισµούς ασφάλειας point-to-

point ή end-to-end, ανάλογα µε το βαθµό απειλής ή κινδύνου. Αξίζει να τονίσουµε 

πάντως ότι η επιλογή του είδους της ασφάλειας καθορίζεται από τον αξιολογηµένο 

κίνδυνο και το κόστος των αντιµέτρων.  

 
Ενδεικτικές απειλές οι οποίες αφορούν τα αποστελλόµενα µηνύµατα SOAP µέσω 

δικτύου είναι η τροποποίηση, το Man in the middle,  η άρνηση Υπηρεσίας και οι 

επιθέσεις επανάληψης. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις γύρω από την ασφάλεια. Τελικός 

στόχος είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο τα µηνύµατα και οι 

επιχειρηµατικές διεργασίες µπορούν να εκτελεστούν µε ένα end-to-end τρόπο. Οι 

απαιτήσεις για την επίτευξη αυτού είναι:  

• Ύπαρξη µηχανισµών επικύρωσης 

• ∆υνατότητα έγκρισης 

• ∆ιασφάλιση ακεραιότητας δεδοµένων και εµπιστευτικότητα 

• Ακεραιότητα στις συναλλαγές και τις επικοινωνίες  

• End-to-end ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα µηνυµάτων 

• Ενίσχυση των πολιτικών ασφάλειας σε κατανεµηµένη αρχιτεκτονική 

 

Οι οργανισµοί οι οποίοι παρέχουν Υπηρεσίες Ιστού πρέπει να υλοποιούν τις παρακάτω 

δυνατότητες: 

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

όσο και ο Αιτών χρησιµοποιούν διάφορα συστήµατα επαλήθευσης τα οποία είναι 

από διάφορες περιοχές. Θα πρέπει να υπάρχει µια αντιστοίχηση από τον ένα 

µηχανισµό στον άλλο. 
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• Κατανεµηµένες πολιτικές. 

• Πολιτικές εµπιστοσύνης (Trust). Πρόκειται για κατανεµηµένες πολιτικές που 

εφαρµόζονται και στις δυο πλευρές σε µια αλληλεπίδραση.  

• Ασφαλής µηχανισµός αναζήτησης. Ο µηχανισµός θα πρέπει να εφαρµόζει 

πολιτικές ανάλογα µε το είδος της δηµοσίευσης και της αναζήτησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η χρήση ενός ιδιωτικού Ευρετηρίου σε µια 

εταιρεία για την εύρεση Υπηρεσιών από τα διάφορα τµήµατά της. Οι εργαζόµενοι 

στο τµήµα προµηθειών θα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν µόνο τις 

Υπηρεσίες που προορίζονται για αυτούς. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η 

αναζήτηση υπηρεσιών που αφορούν το τµήµα ανθρωπίνων πόρων. 

• Εµπιστοσύνη και Αναζήτηση. Ας υποθέσουµε ότι µια εφαρµογή αναζητά µια 

Υπηρεσία Ιστού και έστω ότι όντως βρίσκει µια από έναν Παροχέα ο οποίος όµως 

δεν είναι γνωστός και άρα, ίσως, είναι αναξιόπιστος. Αν η αναζήτηση γινόταν 

από έναν χρήστη τότε θα µπορούσε µε υποκειµενικά κριτήρια να επιλέξει την 

αποδοχή χρήσης της Υπηρεσίας ή όχι. Η περίπτωση όµως που έχει ενδιαφέρον 

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

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

ότι ο Παροχέας της Υπηρεσίας δεν είναι γνωστός ή να αναζητήσει ένα Ευρετήριο 

το οποίο όµως είναι έµπιστο για πληροφορίες σχετικά µε τον Παροχέα. 

• Ασφαλή ανταλλαγή µηνυµάτων. Η ασφαλής ανταλλαγή µηνυµάτων απαιτεί 

εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα δεδοµένων. 

 

 
 

Εικόνα 5 - Ασφαλή ανακάλυψη Υπηρεσιών Ιστού 



Νίκος Ξανθόπουλος  25  

 

 

2.5.2.7 ∆ιαχείριση Υπηρεσιών Ιστού 

∆ιαχείριση Υπηρεσιών Ιστού είναι η διαχείριση Υπηρεσιών παρακολουθώντας, 

ελέγχοντας, και υποβάλλοντας εκθέσεις, για τις Υπηρεσίες και τη χρήση αυτών. 

Ελέγχεται η διαθεσιµότητα, η απόδοση (π.χ. ποσοστά λανθάνουσας κατάστασης και 

αποτυχίας πρόσβασης), και επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης.  

 

Μια Υπηρεσία Ιστού µπορεί να γίνει αντικείµενο ∆ιαχείρισης εφόσον εκθέτει ένα 

σύνολο από διοικητικές λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές µοντελοποιούν ένα πλήθος 

πληροφοριών που αφορούν τις ίδιες της Υπηρεσίες και τη χρήση αυτών. 

 

Ακριβώς όπως για µια Υπηρεσία Ιστού πρέπει να υπάρχει κοινή σηµασιολογία µεταξύ 

του Αιτούντος και του Παροχέα αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει µια κοινή 

σηµασιολογία όσον αφορά τις διοικητικές λειτουργίες.  

 

 
Εικόνα 6 - ∆ιοικητικές έννοιες και σχέσεις 
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2.6 Σύνθεση Υπηρεσιών  

Στην παράγραφο αυτή εξετάζουµε τις δυο τάσεις που επικρατούν στον χώρο της 

σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού και περιγράφουµε την ταξινόµηση των σύνθετων Υπηρεσιών 

έχοντας ως γνώµονα τις συνθήκες µε τις οποίες γίνεται. Από τη µια έχουµε τους 

υποστηρικτές για την ανάπτυξη µιας σειράς από XML πρότυπα τα οποία καθορίζουν τις 

προδιαγραφές, την ροή της σύνθεσης και την εκτέλεσή τους. Η προσέγγιση αυτή είναι 

κατά βάση συντακτική. Από την άλλη έχουµε την αξιοποίηση του Σηµασιολογικού Ιστού 

σε συνδυασµό µε κανόνες λογικής.  

 

2.6.1 Ορισµός Σύνθεσης 
 
Ας εξετάσουµε, όµως, πρώτα τι εννοούµε Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού. Υπάρχουν 

διαφορετικοί ορισµοί αναλόγως την οπτική γωνία παρατήρησης. Από την οπτική γωνία 

της φάσης σχεδίασης, Σύνθεση Υπηρεσιών είναι ένα σύνολο από κανόνες και αρχές οι 

οποίοι περιγράφουν την διαδικασία της αλληλεπίδρασης (intercommunication) µεταξύ 

αυτών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες καθορίζονται στο WSDL. Για 

κάποιους άλλους που αφορούν για παράδειγµα συναλλαγές, ασφάλεια ή συντονισµό 

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

οπτική γωνία της εκτέλεσης µιας Υπηρεσίας Ιστού, Σύνθεση θεωρείται η διαδικασία 

εύρεσης και δέσµευσης (Bind) κατάλληλων Υπηρεσιών µε βάση την προηγούµενη 

διαδικασία, η οποία µπορεί να έχει λάβει χώρα και να είναι έτοιµα τα αποτελέσµατα ή να 

γίνεται εκείνη τη στιγµή. Το τι από τα δυο ισχύει χαρακτηρίζει την Σύνθεση ως στατική 

ή δυναµική αντίστοιχα [40]. Πιο αναλυτικά στατική χαρακτηρίζεται η Σύνθεση η οποία 

γίνεται κατά τη φάση της σχεδίασης και η οποία δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης. Από την άλλη δυναµική είναι αυτή η Υπηρεσία η οποία συντίθεται κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης. Με βάση το [58] σύνθεση είναι η διαδικασία δηµιουργίας 

σύνθετης Υπηρεσίας, όπου σύνθετη Υπηρεσία ονοµάζεται εκείνη η οποία είναι 

υλοποιηµένη συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα άλλων Υπηρεσιών. 
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Σχήµα 1 - Είδη σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού 
 

2.6.2 ∆ιαστάσεις Ενός Μοντέλου Σύνθεσης Υπηρεσιών 

Υπάρχουν έξι διαστάσεις για τον προσδιορισµό ενός µοντέλου σύνθεσης Υπηρεσιών: 

o Μοντέλο τµήµατος: Καθορίζει τις βασικές υποθέσεις για τα στοιχεία τα οποία θα 

συντεθούν. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι προς σύνθεση Υπηρεσίες περιγράφονται 

όλες για παράδειγµα από περιγραφές WSDL και ότι καλούνται µέσω SOAP. 

Άλλη υπόθεση µπορεί να είναι ότι απλά ανταλλάσσουν µηνύµατα XML. Όσο πιο 

συγκεκριµένες είναι αυτές οι υποθέσεις τόσο πιο απλή είναι η σύνθεση καθώς 

ελαχιστοποιείται η ετερογένεια. Αντιθέτως όσο πιο γενικές είναι οι υποθέσεις 

τόσο πιο γενικό είναι το µοντέλο αλλά από την άλλη είναι πιο δύσκολη η 

σύνθεση. 

o Μοντέλο σύνθεσης: Καθορίζει µηχανισµούς και γλώσσες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την σειρά µε την οποία θα κληθούν οι 

Υπηρεσίες.  

o Μοντέλο δεδοµένων και πρόσβαση σε αυτό: Προσδιορίζει πως καθορίζονται τα 

δεδοµένα και πως γίνεται η πρόσβαση σε αυτά. Υπάρχουν τα δεδοµένα 

εφαρµογής και τα δεδοµένα ελέγχου ροής. Για τα πρώτα η χρήση τους µπορεί να 

γίνει θεωρώντας τα ως µαύρα κουτιά και χρησιµοποιώντας δείκτες είτε 

καθορίζοντας τους τύπους τους στο σχήµα σύνθεσης. Η πρόσβαση σε αυτά 

γίνεται µε τη χρήση µαυροπίνακα (Blackboard) ή καθορίζοντας τη ροή τους ως 

µέρος της σύνθεσης. 

o Μοντέλο επιλογής Υπηρεσίας: Υπάρχουν τέσσερα είδη επιλογής Υπηρεσίας. 

Στατικής σύνδεσης, δυναµικής σύνδεσης µε αναφορά, δυναµικής σύνδεσης µε 

WS Composition 

Static Composition 

Composition Languages By hand / hardcode 

Dynamic Composition 
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επιλογή και δυναµικής επιλογής συνάρτησης Υπηρεσίας. Στην πρώτη περίπτωση 

η επιλογή της Υπηρεσίας προς σύνθεση καθορίζεται στατικά, στην δεύτερη 

εξαρτάται από τις τιµές µεταβλητών ροής ή εφαρµογής, στην Τρίτη η επιλογή 

γίνεται αφού πρώτα γίνει αναζήτηση σε ένα UDDΙ και η τελευταία αφορά τον 

καθορισµό συγκεκριµένης συνάρτησης της Υπηρεσίας.   

o Συναλλαγές (Transactions): Οι συναλλαγές συνήθως υποστηρίζονται µε βάση το 

µοντέλο saga[61]. 

o  Χειρισµός λαθών: Ο χειρισµός των λαθών γίνεται µε τη βοήθεια τεχνικών ροής, 

µε προσεγγίσεις try-catch ή βασισµένες σε κανόνες. 

 

2.6.3 Τεχνικές Σύνθεσης  
Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές σύνθεσης οι οποίες είναι στην ουσία παραλλαγές των 

διαγραµµάτων ροών (activity diagrams), των σχεδιαγραµµάτων καταστάσεων 

(statecharts), των Petri-nets, της άλγεβρας π-calculus, των ιεραρχιών δραστηριοτήτων 

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

αυτά υπάρχουν και οι γλώσσες Σύνθεσης Υπηρεσιών, όπως Web Services For Business 

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

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

Execution Language for Web Services (BPEL4WS), Web Service Choreography 

Interface (WSCI) [59] και η Business Process Modeling Language (BPML). Είναι 

σχεδιασµένες για να ενώνουν τις Υπηρεσίες Ιστού κατά τρόπο που βασίζεται στις 

διαδικασίες. Είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρµα και βασισµένες στα θεµελιώδη 

πρότυπα των Υπηρεσιών Ιστού, το SOAP, το WSDL και το UDDI. Υπογραµµίζεται ότι η 

προσέγγιση αυτή είναι από τη µεριά των συναρτήσεων, των δεδοµένων και της ροής 

ελέγχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης (Runtime). Συνεπώς η αναγκαία πληροφορία 

που χρειάζεται να έχουν οι γλώσσες αυτές είναι οι είσοδοι, οι έξοδοι και οι χειριστές 

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

(Format) των δεδοµένων και καθορίζουν τις σχέσεις µεταξύ αυτών. Ευελιξία στην 

προσαρµογή της ροής εκτέλεσης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, είναι περιορισµένη 

µόνο στα εναλλακτικά µονοπάτια των δοµών διακλαδώσεων.  
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Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει ένα συγκεντρωτικό πίνακα µε τις δυνατότητες κάθε 

µιας από τις προαναφερόµενες γλώσσες. Τα χαρακτηριστικά τα οποία ελέγχονται για το 

αν υποστηρίζονται ή όχι είναι:  

• Βασικές δοµές ελέγχου όπως ακολουθία, παράλληλη διάσπαση, συγχρονισµός, 

αποκλειστική επιλογή, απλή συνένωση. 

• Προχωρηµένη διακλάδωση και δοµές συγχρονισµού όπως πολλαπλή επιλογή, 

συγχρονισµένη συνένωση κ.α 

• ∆οµικά στοιχεία όπως ενδεχόµενο τερµατισµό 

• ∆οµές που αφορούν πολλαπλά στιγµιότυπα  

• ∆οµές βασιζόµενες σε καταστάσεις  

• ∆οµές ακύρωσης 

 

 



30  Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

 
Πίνακας 1 -  Συγκριτικός πίνακας γλωσσών σύνθεσης 

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

Υπηρεσίες την BPEL4WS και την WSCI. Η πρώτη αναφέρεται στην ενορχήστρωση 

(Orchestration) Υπηρεσιών ενώ η δεύτερη στην χορογραφία (Choreography). Με τον όρο 

ενορχήστρωση εννοούµε µια διαδικασία η οποία µπορεί να αλληλεπιδράσει τόσο µε 

εσωτερικές όσο και µε εξωτερικές Υπηρεσίες. Περιγράφει πώς αλληλεπιδρούν οι 

Υπηρεσίες Ιστού στο επίπεδο των µηνυµάτων συµπεριλαµβανοµένου τόσο την λογική 

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

αλληλεπίδρασης.  Η χορογραφία είναι πιο συνεργατική. Κάθε συµµέτοχος περιγράφει το 

ρόλο τον οποίο παίζει στην αλληλεπίδραση. Η χορογραφία παρακολουθεί την ακολουθία 

των µηνυµάτων τα οποία µπορεί να αφορούν πολλούς συµµέτοχους και πολλές πηγές. Η 

διαφορά µεταξύ της ενορχήστρωσης και της χορογραφίας είναι ότι η πρώτη περιγράφει 

τη ροή µιας διεργασίας µεταξύ Υπηρεσιών, η οποία όµως ελέγχεται από ένα συµµέτοχο.  
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Εικόνα 7 - Ενορχήστρωση και χορογραφία 

 

Η WSCI καθορίζει µια επέκταση στο WSDL για τη συνεργασία των Υπηρεσιών Ιστού. 

Βασικό στοιχείο της είναι ότι περιγράφει µόνο την αισθητή συµπεριφορά µεταξύ των 

Υπηρεσιών. ∆εν καθορίζει τον ορισµό µιας εκτελέσιµης επιχειρησιακής διεργασίας. Μια 

διεπαφή WSCI περιγράφει τη συµµετοχή µόνο ενός συνέταιρου. Στο παρακάτω σχήµα η 

χορογραφία περιλαµβάνει ένα σύνολο από WSCI διεπαφές µια για κάθε συνέταιρο. ∆εν 

υπάρχει µια κεντρική διεργασία η οποία ελέγχει την αλληλεπίδραση.  

 

 
Εικόνα 8 - Web Service Choreography Interface 
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Το πρότυπο της BPEL4WS είναι η εξέλιξη δυο γλωσσών για την περιγραφή ροών 

εργασιών της XLANG και της WSFL. Υποστηρίζεται ενεργά από τις εταιρείες 

Microsoft, IBM, SAP, Siebel Systems και BEA. Η γλώσσα αυτή παρέχει µια XML 

γραµµατική η οποία περιγράφει τη λογική που απαιτείται για τον συντονισµό των 

Υπηρεσιών Ιστού που συµµετέχουν σε µια ροή διεργασίας η οποία τοποθετείται πάνω 

από το WSDL, µε την BPEL4WS να καθορίζει πώς οι λειτουργίες του WSDL µπορούν 

να εκτελεστούν σε σειρά. Η BPEL4WS [24] υποστηρίζει τόσο αφηρηµένες (Abstract) 

διεργασίες όσο και εκτελέσιµες επιχειρηµατικές διεργασίες. Στην ουσία είναι µια 

γλώσσα για την περιγραφή της ροής εργασίας (Workflow). Χρησιµοποιεί διαδικασίες 

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

 

Η προδιαγραφή της BPEL4WS περιλαµβάνει βασικές ενέργειες για την επικοινωνία 

Υπηρεσιών Ιστού. Το τυπικό σενάριο είναι ότι λαµβάνεται κάποιο µήνυµα από µια 

εκτελέσιµη διεργασία. Η διεργασία κατόπιν µπορεί να καλέσει άλλες Υπηρεσίες για να 

συλλέξει τα υπόλοιπα δεδοµένα που χρειάζεται και κατόπιν απαντά σε αυτόν που της 

έστειλε το αρχικό µήνυµα.  

 

Πιο συγκεκριµένα στο µοντέλο τµήµατος καθορίζεται ως βασικό τµήµα σύνθεσης η 

δραστηριότητα (activity) η οποία µπορεί να είναι βασική ή δοµηµένη. Οι δοµηµένες 

αποτελούνται από απλές. Μια απλή δραστηριότητα στην ουσία εκφράζει την κλήση µιας 

συνάρτησης µιας Υπηρεσίας. Υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες εκφράζουν κλήση 

(invoke), λήψη (receive), και απάντηση (reply). Το µοντέλο σύνθεσης της BPEL4WS 

είναι στην ουσία ένας συνδυασµός διαγραµµάτων δραστηριοτήτων (activity diagrams) 

και ιεραρχιών δραστηριοτήτων (activity hierarchy). Οι βασικές δραστηριότητες που 

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

που υποστηρίζονται αναφορικά µε τα δεδοµένα της εφαρµογής είναι οι τύποι δεδοµένων 

που υποστηρίζονται και από το WSDL ενώ η πρόσβαση σε αυτά γίνεται µε βάση την 

τεχνική του «µαυροπίνακα». Η επιλογή των Υπηρεσιών γίνεται µε βάση τις έννοιες των 

partner link type, parter link και endpoint references τα οποία στην ουσία 
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χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των συσχετίσεων µεταξύ των ρόλων που έχει κάθε 

µια Υπηρεσία, που λαµβάνει µέρος στην σύνθεση.     

 

 
Εικόνα 9 - Ροή εργασιών στην BPEL4WS 

 

Τα δυνατά σηµεία της BPEL4WS είναι: 

• Τοποθετείται στην κορυφή της Αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών Ιστού 

• Είναι επεκτάσιµη και ευέλικτη 

• Αξιόπιστη επεξεργασία µέσω µηχανής επεξεργασίας διαδικασιών 

• Συσχέτιση µηνυµάτων και ενεργειών  

 

Τα αδύνατα της σηµεία είναι:  

• ∆εν υποστηρίζει εµφωλευµένες διαδικασίες  

• ∆εν υποστηρίζει, προς το παρών δυνατότητες καθορισµού και εκτέλεσης 

µετασχηµατισµού σε δεδοµένα εισόδου ή εξόδου. 

 

2.6.4 Σηµασιολογικός Ιστός 
Η δεύτερη προσέγγιση που υπάρχει για τη σύνθεση των Υπηρεσιών είναι αυτή του 

Σηµασιολογικού Ιστού. Τα πλεονεκτήµατα του Σηµασιολογικού Ιστού είναι γνωστά και 

δεν θα γίνει αναφορά στην παρούσα εργασία. Οι υποστηριχτές αυτές της κατεύθυνσης 

χρησιµοποιούν οντολογίες για να περιγράψουν τις απλές Υπηρεσίες, τα δεδοµένα 
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εισόδου και τα δεδοµένα εξόδου. Το ποια είδη Υπηρεσιών θα συντεθούν µπορεί να 

καθοριστεί επίσης από Οντολογίες. Η επιλογή, τώρα συγκεκριµένων εξ αυτών 

Υπηρεσιών γίνεται µε τη βοήθεια κανόνων λογικής, οι οποίοι επεξεργάζονται από ένα 

πρόγραµµα κριτή (Reasoner) [41]. Βασικός εκφραστής της κατεύθυνσης αυτής είναι η 

DAML-S και τελευταία η WSMO. Αντίθετα µε τις γλώσσες περιγραφής ροών ελέγχου ο 

σχεδιασµός (Planning), για την επιλογή των κατάλληλων Υπηρεσιών, εστιάζει στην 

περιγραφή της Υπηρεσίας ως ενέργειες οι οποίες είναι εφαρµόσιµες σε καταστάσεις. Η 

µετάβαση από κατάσταση σε κατάσταση βασίζεται στην ύπαρξη προ-συνθηκών για την 

εκτέλεση ενεργειών, οι οποίες οδηγούν σε νέες έγκυρες καταστάσεις. Άρα είναι 

απαραίτητη η αναπαράσταση καταστάσεων, ενεργειών, στόχων και προαιρετικά µια 

οντολογία για ην περιγραφή πρότυπων όρων. 

 

Στην πραγµατικότητα καµιά από τις δυο προσεγγίσεις, τόσο αυτή του Επιχειρησιακού 

κόσµου όσο και αυτή του Σηµασιολογικού Ιστού δεν δίνει µια ουσιαστική και πλήρη 

λύση όσων αφορά τη Σύνθεση των Υπηρεσιών. Ειδικότερα η γνώση για το σχεδιασµό 

(Planning) που έχουµε από τον τοµέα της Τεχνητής Νοηµοσύνης δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί άµεσα στην Σύνθεση Υπηρεσιών για τους ακόλουθους λόγους: 

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

απλό τρόπο. Οι δοµές ελέγχου, όµως, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες που θα 

πρέπει να εξεταστούν καθιστούν την όλη διαδικασία αρκετά σύνθετη. 

• Τα αντικείµενα τα οποία χρησιµοποιούνται από τις διάφορες ενέργείες είναι ως 

επί το πλείστον µηνύµατα, τα οποία έχουν µια πολύ σύνθετη δοµή. Η 

αναπαράσταση αυτών ταιριάζει περισσότερο στα αντικείµενα των Περιγραφικών 

Λογικών (Description Logic) παρά στο Σχεδιασµό (Planning). 

• Βασικό επίσης στοιχείο είναι ότι πολλά από τα αντικείµενα – στοιχεία που 

χρειάζονται για να γίνει ο Σχεδιασµός δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των Υπηρεσιών και όχι στην αρχή, όπως συµβαίνει στον κλασσικό 

Σχεδιασµό.  
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2.7 Επισκόπηση τoυ WSDL 
 

2.7.1 ∆οµή 

Το WSDL [56] είναι µια προδιαγραφή Υπηρεσίας. Ένα XML [57] έγγραφο το οποίο 

περιγράφει µια Υπηρεσία Ιστού και πιο συγκεκριµένα τη διεπαφή (Interface) της 

Υπηρεσίας. Αποτελείται από δυο µέρη: το πρώτο µέρος είναι αφηρηµένο (Abstract), ενώ 

το δεύτερο είναι συγκεκριµένο (Concrete) [58]. 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.  

 

 
Σχήµα 2 - ∆οµή WSDL εγγράφου 

 

• Types: Καθορίζονται οι τύποι δεδοµένων χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα τύπων, 

για παράδειγµα το XSD. 

• Messages: Ορίζονται µε αφηρηµένο τρόπο ο τύπος µηνυµάτων τα οποία 

ανταλλάσσονται.  

types 

messages 

operations 

Port types 

Services and ports 

bindings 

Abstract 
Part 

Concrete 
Part 

WSDL Specification 
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• Operations: Περιγράφονται µε αφηρηµένο τρόπο οι ενέργειες που υποστηρίζονται 

από µια υπηρεσία. Υπάρχουν τέσσερα είδη λειτουργιών: α) Μιας κατεύθυνσης. 

Στις λειτουργίες αυτές το τερµατικό σηµείο λαµβάνει ένα µήνυµα. β) Αίτησης – 

Απάντησης. Το τερµατικό σηµείο λαµβάνει µια αίτηση και στέλνει την 

αντίστοιχη απάντηση. γ)  Ζήτησης -   Απάντησης (Solicit-Response). Το 

τερµατικό σηµείο στέλνει ένα µήνυµα και λαµβάνει την αντίστοιχη απάντηση. δ) 

Ειδοποίησης. Το τερµατικό σηµείο σε αυτή την περίπτωση απλά στέλνει ένα 

µήνυµα. 

• Port Type: Ένα αφηρηµένο σύνολο λειτουργιών που υποστηρίζονται από ένα ή 

περισσότερα τερµατικά σηµεία. 

• Binding: Ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο και µια προδιαγραφή για τη µορφή των 

δεδοµένων για ένα συγκεκριµένο τύπο πύλης. 

• Port: Ένα τερµατικό σηµείο καθορίζεται ως συνδυασµός µια σύνδεσης (binding) 

και ενός συγκεκριµένου τύπου πύλης. 

• Service: Μια συλλογή από σχετιζόµενα τερµατικά σηµεία.  

 

Πρόσφατες προσπάθειες [13] επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην δηµιουργία ενός 

προτύπου το οποίο θα ενώνει τις διάφορες περιγραφές Υπηρεσιών µε ένα ενιαίο τρόπο, 

ενώ συγχρόνως υπάρχουν δουλειές που εστιάζουν στις συναλλαγές αυτών [22] και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτές γίνονται [23]. 

 

2.8 Επισκόπηση τoυ SOAP 
 

2.8.1 Σχεδιαστικοί  Στόχοι 

Στην ενότητα αυτή θα µελετήσουµε το SOAP ένα πρωτόκολλο στο οποίο στηρίζεται η 

αλληλεπίδραση των Υπηρεσιών Ιστού. Το SOAP οργανώνει την πληροφορία κατά τρόπο 

δοµηµένο έτσι ώστε να µπορεί να µεταφερθεί και να γίνει κατανοητή µεταξύ των 

µηχανών. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιεί την XML. Πιο συγκεκριµένα καθορίζει: 
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• Ένα πρότυπο επικοινωνίας µε βάση το οποίο η πληροφορία καταγράφεται σε ένα  

XML έγγραφο. 

• Ένα σύνολο από συµβάσεις για τη χρήση του SOAP οι οποίες καθορίζουν πως 

γίνεται η αλληλεπίδραση µε το RPC. Καθορίζει, δηλαδή, πως ένας πελάτης 

µπορεί να στείλει ένα µήνυµα SOAP το οποίο θα ενεργοποιήσει µια 

αποµακρυσµένη κλήση καθώς και πώς η Υπηρεσία η οποία θα δεχθεί την κλήση 

θα απαντήσει στέλνοντας ένα αντίστοιχο µήνυµα SOAP. 

• Ένα σύνολο από κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθεί κάθε κόµβος ο 

οποίος λαµβάνει ένα µήνυµα SOAP. 

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

πάνω από το HTTP ή το SMTP. 

 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο µιας-κατεύθυνσης (One way). ∆εν λαµβάνει υπόψη του 

την σηµασιολογία των µηνυµάτων τα οποία αποστέλλονται. Οποιοδήποτε πρότυπο 

επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένου και της αίτησης ή απάντησης, υλοποιείται από το 

σύστηµα που βρίσκεται από κάτω. Αυτό συµβαίνει διότι το SOAP σχεδιάστηκε για να 

προσφέρει χαλαρή συνδεσµικότητα µεταξύ των εφαρµογών οι οποίες αλληλεπιδρούν 

ανταλλάσσοντας ασύγχρονα µηνύµατα µιας κατεύθυνσης. Οποιαδήποτε άλλη 

δυνατότητα επικοινωνίας, όπως για παράδειγµα ανταλλαγή µηνυµάτων διπλής 

κατεύθυνσης ή RPC κλήσεις θα πρέπει να γίνουν µε συνεργασία του SOAP µε το 

πρωτόκολλο το οποίο βρίσκεται από κάτω. Για να γίνει, ενδεικτικά µια κλήση RPC, 

µέσω SOAP στην οποία διοχετεύονται κάποιες παράµετροι εισόδου και επιστρέφεται ένα 

αποτέλεσµα εξόδου, θα πρέπει να κωδικοποιηθούν οι παράµετροι εισόδου και η κλήση 

RPC σε ένα µήνυµα SOAP. Οµοίως και η απάντηση θα πρέπει να κωδικοποιηθεί σε 

SOAP. Ένα σύγχρονο πρωτόκολλο µεταφοράς θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να 

µεταφερθούν τα δυο µηνύµατα. Συνήθως το πρωτόκολλο αυτό είναι το HTTP. Το πρώτο 

µήνυµα το οποίο καλεί την Υπηρεσία αποστέλλεται µε το HTTP request ενώ η απάντηση 

µε το HTTP reply. Για τον καθορισµό του τύπου δεδοµένων των εγγράφων το SOAP 

χρησιµοποιεί το W3C XML Schema [45]. 
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2.8.2 ∆οµή και Περιεχόµενο Ενός SOAP Μηνύµατος 

Το SOAP ανταλλάσσει πληροφορίες χρησιµοποιώντας µηνύµατα. Τα µηνύµατα αυτά 

χρησιµοποιούνται ως φάκελος µέσα στον οποίο µπορεί κανείς να περιλάβει 

οποιουδήποτε είδους πληροφορία θέλει να στείλει. Ο φάκελος αποτελείται από δυο µέρη: 

την επικεφαλίδα (Header) και το κυρίως µέρος (Body). Η ύπαρξη της επικεφαλίδας είναι 

προαιρετική, ενώ το κυρίως µέρος είναι υποχρεωτικό. Και τα δυο µέρη µπορούν να 

έχουν µικρότερες και επικεφαλίδες και κυρίως µέρη µέσα τους αντίστοιχα.  

 

 
Εικόνα 10 - Σχηµατική αναπαράσταση µηνύµατος SOAP 

 

Το πρωτόκολλο SOAP υποθέτει ότι το µήνυµα αποστέλλεται από ένα κόµβο προς ένα 

άλλο και ότι ενδέχεται να µεσολαβούν στην διαδροµή αυτή κάποιοι κόµβοι οι οποίοι 

µπορεί να το επεξεργαστούν. Η πληροφορία την οποία θέλει να στείλει στον παραλήπτη 

του µηνύµατος ο αποστολέας την τοποθετεί στο κυρίως µέρος του µηνύµατος, ενώ 

οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τοποθετείται στην επικεφαλίδα του µηνύµατος. Η 

επικεφαλίδα γενικά περιλαµβάνει πληροφορία η οποία επεξεργάζεται από τους 

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

προαιρετική.  

 

Soap Envelope 

Soap Header 

Header block 

Soap Body 

Body block 
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Για την οργάνωση της επικεφαλίδας ή του κυρίως σώµατος δεν υπάρχει κάποιος άλλος 

κανόνας. Η δοµή τους καθορίζεται από δυο παράγοντες: πρώτον από τον χαρακτήρα 

αλληλεπίδρασης (Interaction style) και από τους κανόνες κωδικοποίησης (Encoding 

rules).  Ο χαρακτήρας αλληλεπίδρασης µπορεί να είναι µε βάση τα έγγραφα (Document 

Style) ή µε βάση το RPC (RPC Style). Στην πρώτη περίπτωση οι κόµβοι οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν έχουν συµφωνήσει στην δοµή των εγγράφων τα οποία αποστέλλουν. ΤΑ 

έγγραφα αυτά βρίσκονται µέσα στο φάκελο. Στην δεύτερη περίπτωση ο φάκελος 

περιλαµβάνει το αίτηµα ή την απάντηση στο αίτηµα. Η διαφορά στις δυο αυτές 

περιπτώσεις έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο τα µηνύµατα αυτά κατασκευάζονται. Το 

κυρίως µέρος του µηνύµατος αίτησης περιλαµβάνει την κλήση. Περιλαµβάνει το όνοµα 

της µεθόδου την οποία θα καλέσει και τις παραµέτρους εισόδου. Το κυρίως µέρος του 

µηνύµατος στη απάντηση περιλαµβάνει το αποτέλεσµα και τις παραµέτρους εξόδου. Και 

οι δυο εφαρµογές που αλληλεπιδρούν θα πρέπει να συµφωνήσουν για την υπογραφή της 

RPC µεθόδου. Η διαδικασία της µετάφρασης της υπογραφής της µεθόδους αυτής σε 

µηνύµατα SOAP είναι συνήθως κρυµµένη από το ενδιάµεσο λογισµικό.  

 

Ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει την κατασκευή του µηνύµατος είναι οι κανόνες 

κωδικοποίησης. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν πως αναπαρίσταται τα δεδοµένα σε XML. 

Και σε αυτή την περίπτωση οι εφαρµογές οι οποίες αλληλεπιδρούν θα πρέπει να 

συµφωνήσουν σε µια κοινή κωδικοποίηση. Παρακάτω βλέπουµε ένα παράδειγµα 

µηνύµατος SOAP:  

<?xml version="1.0"?> 
<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 
<soap:Body> 
   <m:GetPrice xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices"> 
      <m:Item>Apples</m:Item> 
   </m:GetPrice> 
</soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

2.9 Επισκόπηση τoυ UDDI 

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

και σε προηγούµενη παράγραφο πρόκειται για το de facto πρότυπο αποθήκευσης 
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στοιχείων που αφορούν Υπηρεσίες Ιστού. Σε αυτό γίνονται ερωτήσεις για αναζήτηση 

συγκεκριµένης Υπηρεσίας.  

 

2.9.1 Ορισµός τoυ UDDI 

Το UDDI προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Universal Description and Discovery 

Integration [14]. Πρόκειται για ένα σύνολο από Μητρώα τα οποία είναι προσβάσιµα 

µέσω του Ιστού. Παρουσιάζουν πληροφορίες για µια εταιρεία και για την τεχνική 

διεπαφή (API) της. Τα Μητρώα αυτά χρησιµοποιούνται από πολλούς Ιστότοπους στους 

οποίους υπάρχουν Χειριστές (Operator). Οποιοσδήποτε θέλει να δηµοσιεύσει κάποιες 

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

σχετικές πληροφορίες. Οι λειτουργίες αυτές δεν χρεώνονται. 

 

Πληροφορίες τις οποίες µπορεί να καταγράψει µια εταιρεία στο Ευρετήριο αφορούν 

δεδοµένα τα οποία βοηθούν τους υπόλοιπους να απαντήσουν στις ερωτήσεις  «ποιος, τι, 

πού και πώς». Πληροφορίες που αφορούν το όνοµα, προσδιοριστικά της εταιρείας ή 

τρόποι επικοινωνίας µαζί της απαντούν στην ερώτηση «ποιος». Η ερώτηση «τι» αφορά 

ταξινοµήσεις µε βάση τα διεθνή πρότυπα καθώς και περιγραφές για την Υπηρεσία που η 

εταιρεία προσφέρει. Πληροφορίες που αφορούν  τη διεύθυνσή  της  στον Ιστό  ή τη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού της ταχυδροµείου απαντούν στην ερώτηση πού. Η ερώτηση 

«πώς» απαντάται κάνοντας αναφορές σε πληροφορίες σχετικές µε διεπαφές και άλλες 

ιδιότητες µιας συγκεκριµένης Υπηρεσίας. Οι ιδιότητες αυτές της Υπηρεσίας 

περιγράφουν πώς ένα πακέτο λογισµικού ή τεχνική διεπαφή λειτουργεί.    

 

Η κατηγοριοποίηση των παρεχόµενων πληροφοριών του UDDI µπορεί να γίνει καλύτερα 

αντιληπτή χρησιµοποιώντας ως αναλογία τη δοµή ενός τηλεφωνικού καταλόγου. 

Έχουµε, συνεπώς: 

o Λευκές σελίδες: παρέχουν µια λίστα οργανισµών, πληροφορίες επικοινωνίας 

καθώς και τις παρεχόµενες από κάθε εταιρεία Υπηρεσίες. 

o Κίτρινες σελίδες: Αποτελούν ταξινοµήσεις τόσο των εταιρειών όσο και των 

Υπηρεσιών µε βάση επίσηµα πρότυπα ή πρότυπα καθορισµένα από το χρήστη. 
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o Πράσινες σελίδες: Οι πληροφορίες αυτού του είδους περιγράφουν πώς γίνεται 

κλήση των Υπηρεσιών. 

 

2.9.2 Ορισµός ∆οµών ∆εδοµένων 

Στο UDDI αποθηκεύονται τέσσερα είδη πληροφοριών: πληροφορίες που αφορούν 

επιχειρήσεις, υπηρεσίες, συνδέσεις και πληροφορίες για τον καθορισµό προτύπων. 

 
o businessEntity: Περιγράφει έναν οργανισµό ο οποίος παρέχει µια Υπηρεσία. 

Καταγράφει το όνοµα της εταιρείας, την διεύθυνσή της και άλλα σχετικά 

στοιχεία επικοινωνίας. 

o businessService: Περιγράφει ένα σύνολο από Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες 

παρέχονται από ένα οργανισµό που εκφράζεται από µια businessEntity. 

o bindingTemplate: Η δοµή αυτή αποθηκεύει πληροφορίες για την χρήση-

κλήση µια Υπηρεσίας. 

o tmodels:  Για να µπορούν δυο κοµµάτια λογισµικού να είναι συµβατά µεταξύ 

τους, να µπορούν δηλαδή να συνεργάζονται, θα πρέπει να µοιράζονται µερικά 

κοινά πρότυπα και σχεδιαστικούς στόχους. Το µοντέλο πληροφοριών που 

χρησιµοποιεί κάθε Ιστότοπος που «ελέγχει» κάποιο UDDI είναι βασισµένο σε 

αυτήν την ιδέα των διαµοιραζόµενων προδιαγραφών.  Για να υποστηριχθεί η 

διακριτή αναγνώριση δηµόσιων και ιδιωτικών προδιαγραφών  

χρησιµοποιούνται πληροφορίες για τις περιγραφές. Οι πληροφορίες αυτές, οι 

οποίες στην ουσία είναι µετά-δεδοµένα, λέγονται tModels.  

   

2.9.3 Ταξινόµηση και Προσδιοριστικές Πληροφορίες 

Ένα βασικό πλεονέκτηµα καταγραφής των πληροφοριών σχετικά µε µια εταιρεία στο 

UDDI είναι η δυνατότητα ταξινόµησής των ή η ανάθεση σε αυτές κωδικών κατηγοριών. 

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

 

Οι εταιρείες µπορούν να χαρακτηρίσουν τα δεδοµένα που καταγράφουν µε οποιονδήποτε 

αριθµό κωδικών κατηγοριών. Με βάση την ταξινόµηση ή / και µε βάση το χαρακτηρισµό 
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µπορούν να γίνουν µια σειρά από ερωτήµατα. Στην έκδοση δύο του UDDI οι 

προδιαγραφές µπορούν να περιλαµβάνουν και ελεγµένες κατηγοριοποιήσεις καθώς και 

ταξινοµήσεις προσδιοριστικών πληροφοριών. 

 

2.9.4 Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική 

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

απόκρισης για να ανακαλυφθούν στοιχεία για τις εταιρείες και τεχνικές πληροφορίες 

σύνδεσης (binding). Η βασική σχεδιαστική αρχή του UDDI είναι η απλότητα. ∆όθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στο να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα και να δοθεί η δυνατότητα για 

απευθείας πρόσβαση στην καταγεγραµµένη πληροφορία. 

 

2.9.5 Ασφάλεια 

Η πρόσβαση στο UDDI προγραµµατιστικά γίνεται µέσω κλήσεων του API. Υπάρχουν 

δύο είδη API. Το API του Εκδότη, ή αλλιώς ∆ηµοσίευσης (Publisher API) και το API για 

Επερωτήσεις (Inquiry API). Το πρώτο χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση του 

Παροχέα της Υπηρεσίας µε το UDDI µε σκοπό την δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε 

την εταιρεία. Το API των επερωτήσεων χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στα στοιχεία 

του UDDI. 

 

Για να µπορέσει κανείς να χρησιµοποιήσει το API του εκδότη, θα πρέπει να πρώτα να 

πιστοποιηθεί ότι είναι αυτός που ισχυρίζεται. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια του 

πρωτοκόλλου που έχει επιλέξει ο κάθε Χειριστής (Operator) και αφού έχει εγγραφεί 

πρώτα στο site το οποίο είναι υπεύθυνο για το UDDI . 

 

Τόσο το API ∆ηµοσίευσης όσο και το API Επερωτήσεων εκτίθενται ως SOAP µηνύµατα 

πάνω από το HTTP. Το HTTPS χρησιµοποιείται όταν πρόκειται να δηµοσιευτούν κάποια 

στοιχεία. Αντιθέτως δεν χρησιµοποιείται επικύρωση όταν πρόκειται απλά να γίνουν 

επερωτήσεις στο UDDI.   
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2.9.6 Εκδόσεις 

Όπως κάθε API έτσι και τα API του UDDI έχουν κάποιες εκδόσεις. Για να αποφευχθεί, 

µάλιστα, το γεγονός κάποιος να χρησιµοποιεί άλλο API από αυτό που πρέπει 

χρησιµοποιούνται σφραγίδες σε κάθε µήνυµα SOAP οι οποίες προσδιορίζουν την έκδοση 

του API στην οποία αναφέρεται το µήνυµα. Η σφραγίδα αυτή έχει τη µορφή µιας XML 

ιδιότητας (Attribute). Η ιδιότητα αυτή ονοµάζεται generic. 

 

2.9.7 Μηνύµατα SOAP 

Το UDDI χρησιµοποιεί SOAP και  HTTP για να παρέχει έναν απλό µηχανισµό για να 

στέλνει XML µηνύµατα σε Ιστότοπους Χειριστών χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο 

HTTP – POST. Όλες οι απαντήσεις επιστρέφονται µε τη µορφή ενός HTTP εγγράφου. 

 

2.9.8 Συµβάσεις XML 

Η προγραµµατιστική διεπαφή του UDDI βασίζεται στην XML. 

 

2.9.9 Χειρισµός Λαθών 

Στην περίπτωση που γίνει κάποια λανθασµένη κλήση ή κάποια κλήση στην οποία το 

καλούµενο αντικείµενο δεν µπορεί να προσδιοριστεί τότε θα επιστραφεί αναφορά για 

λάθος SOAP µαζί µε τους αντίστοιχους κωδικούς. Αν κατά την επεξεργασία ενός 

µηνύµατος προκύψει σφάλµα στο επίπεδο της εφαρµογής τότε θα επιστραφεί η 

αντίστοιχη αναφορά (Disposition Report) η οποία θα βρίσκεται µέσα στην αναφορά του 

SOAP για λάθος. 

 

2.9.10  Κενά 

Επιτρέπεται η αποθήκευση δεδοµένων όταν αυτά έχουν λευκά κενά. Η µοναδική 

περίπτωση που απαγορεύεται είναι όταν το Σχήµα του UDDI δεν το επιτρέπει. 
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2.9.11  XML Κωδικοποίηση 

Η προεπιλεγµένη διάταξη για τα δεδοµένα τα οποία αποθηκεύονται στο UDDI είναι η 

δυαδική. Η επιλογή αυτή είναι άνευ σηµασίας για µερικές γλώσσες ενώ ευνοεί της 

γλώσσες αλαφαβήτου. Οµοίως, η XML επιτρέπει ένα µεγάλο αριθµό από επιλογές 

κωδικοποίησης. Οι Χειριστές του UDDI χρειάζονται να υποστηρίζουν µόνο µια από 

αυτές, την UTF-8.   

 

2.9.12 Τύποι Επερωτήσεων 

Επερωτήσεις στο UDDI µπορούν να γίνουν µε τρείς τρόπους: 

• Επερώτηση µέσα από φυλλοµετρητή (Browse pattern): Το UDDI παρέχει την 

δυνατότητα Επερωτήσεων µέσα από φυλλοµετρητή µε την µορφή των find_xx 

κλήσεων του API. Αυτές οι κλήσεις σχηµατίζουν τα κριτήρια αναζήτησης. Το 

αποτέλεσµα αυτών των ερωτήσεων είναι µηνύµατα τα οποία πληροφορούν για 

την δεδοµένα τα οποία είναι καταγεγραµµένα στο UDDI.. Μια τυπική 

αλληλουχία επερωτήσεων µπορεί να είναι να βρεθούν οι πληροφορίες οι οποίες 

έχουν καταγραφεί για λογαριασµό κάποιας εταιρείας. Η αλληλουχία αυτή θα 

ξεκινούσε µε κλήση της συνάρτησης find_business, µε ορίσµατα ίσως κάποια 

πρώτα γράµµατα από το όνοµα που ίσως ψάχνουµε. Η Επερώτηση αυτή 

επιστρέφει µια businessList. Το αποτέλεσµα αυτό περιέχει πληροφορίες όπως 

κλειδιά, ονόµατα και περιγραφές τα οποία προκύπτουν από την εγγεγραµµένη 

businessEntity της οποίας το όνοµα ταιριάζει µε τα αρχικά που δόθηκαν ως 

παράµετροι αναζήτησης. Στην περίπτωση που εντοπιστεί η ζητούµενη εταιρεία 

(Business) µπορεί κανείς να εξάγει την πληροφορία για το businessService, 

αναζητώντας συγκεκριµένους τύπους Υπηρεσιών χρησιµοποιώντας την 

find_service του API 

• Drill-down pattern: Από τη στιγµή που θα προκύψει ένα κλειδί για ένα από τους 

τέσσερις τύπους δεδοµένων του UDDI, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κλειδί αυτό 

για να προσπελάσει κανείς τις λεπτοµέρειες που έχουν αποθηκευτεί για το 

συγκεκριµένο στιγµιότυπο. Οι τύποι δεδοµένων του UDDI είναι businessEntity, 

businessService, bindingTemplate και tModel. Για να προσπελάσουµε πλήρως τις 
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πληροφορίες για κάθε µια από αυτές τις δοµές χρησιµοποιούµε την get_xx του 

API µε παράµετρο το αντίστοιχο κλειδί.  

• Invocation Pattern: Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται κυρίως από προγράµµατα για 

κλήση µε αυτόµατο τρόπο. Το πρόγραµµα το οποίο αναλαµβάνει να καλέσει την 

Υπηρεσία η οποία έχει εντοπιστεί συλλέγει την κατάλληλη πληροφορία από τη 

δοµή bindingTemplate, την οποία θα πρέπει εντοπίσει στο UDDI. Συνήθως το 

ποια Υπηρεσία θα κληθεί αποφασίζεται τη στιγµή της κλήσης, οπότε γίνεται και 

η αντίστοιχη αναζήτηση στο UDDI. 
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2.10 Οµότιµα ∆ίκτυα 

Τα Οµότιµα ∆ίκτυα (peer-to-peer) [30] θεωρούνται από πολλούς ως ένα ανερχόµενο 

µοντέλο το οποίο θα επηρεάσει κατά πολύ τις εξελίξεις στον τοµέα της Πληροφορικής 

κατά τρόπο ανάλογο σε έκταση και σπουδαιότητα µε αυτό του Ιστού. Πρόκειται για µια 

κλάση εφαρµογών οι οποίες εκµεταλλεύονται πόρους οι οποίοι βρίσκονται στις άκρες, ή 

αλλιώς, στους κόµβους του δικτύου. Ως πόρους µπορούµε να θεωρήσουµε αποθηκευτικό 

χώρο, περιεχόµενο, ενδεχόµενη ανθρώπινη παρουσία κτλ. Βασικό χαρακτηριστικό των 

συστηµάτων αυτών είναι ότι κάθε κόµβος µπορεί να επικοινωνήσει µε οποιονδήποτε 

άλλο και να λειτουργήσει τόσο ως πελάτης όσο και ως εξυπηρέτης. Η ύπαρξη και των 

δυο ρόλων σε ένα κόµβο είναι εφικτή πολύ περισσότερο δε η εναλλαγή των. Οι κόµβοι 

που µπορούν να καταναλώνουν, αλλά και να παρέχουν δεδοµένα και υπηρεσίες, είναι 

ικανοί να εισέρχονται και να εγκαταλείπουν το δίκτυο οποιαδήποτε χρονική στιγµή, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα δυναµικό και αυθαίρετο περιβάλλον.  

 

Τα Οµότιµα δίκτυα είναι η φυσική εξέλιξη της φιλοσοφίας για τη δηµιουργία εύρωστου 

Ιστού µέσω της αποκέντρωσης. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά τους είναι η απουσία 

µοναδικού σηµείου αποτυχίας (Single Point of Failure). Οι εκάστοτε υπηρεσίες ή πόροι 

που είναι να διατεθούν δεν βρίσκονται σε ένα κόµβο. Συνεπώς ξεπερνιέται το αδύνατο 

σηµείο των παραδοσιακών συστηµάτων Πελάτη / Εξυπηρέτη στα οποία ενδεχόµενη 

αδυναµία του Εξυπηρέτη να απαντήσει στα ερωτήµατα οδηγεί σε παράλυση όλο το 

σύστηµα. Εκτός αυτού τα Οµότιµα ∆ίκτυα κάνουν καλύτερη χρήση του εύρους ζώνης 

εφόσον η επικοινωνία µεταξύ των peers γίνεται από εναλλακτικούς δρόµους και όχι µόνο 

από ένα όπως στην περίπτωση Πελάτη / Εξυπηρέτη. Συνοπτικά πρόκειται για δίκτυα τα 

οποία διαθέτουν ικανότητες αυτό-οργάνωσης, προσαρµοστικότητας, κατανοµής του 

φόρτου εργασίας και αντοχής σε επιθέσεις.  

 

Μέχρι στιγµής υπάρχουν αρκετές προσπάθειες για την δηµιουργία Οµότιµων ∆ικτύων. 

Παρ’ όλο που δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο που να ακολουθείται από όλους ως µια 

συνολική αφαιρετική επισήµανση µπορούµε να σηµειώσουµε την ύπαρξη επιπέδων από 
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τα οποία τα χαµηλότερα ασχολούνται µε την δηµιουργία κόµβων, την διαχείριση της 

επικοινωνίας και µε θέµατα χαµηλού επιπέδου. Τα µεσαία στρώµατα αντιµετωπίζουν 

θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την αναζήτηση, δεικτοδότηση και διαµοίραση αρχείων. 

Τα ανώτερα στρώµατα ασχολούνται µε ζητήµατα εφαρµογών. Χαρακτηριστικά, όπως η 

ασφάλεια, είναι παρόντα σε όλα τα επίπεδα µε διαφορετική µορφή σε κάθε ένα.  

 

Τα Οµότιµα ∆ίκτυα δεν είναι συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο για  

διαµοίραση αρχείων. Πλήθος εφαρµογών αφορούν: 

• Συνεργασία: Τα Οµότιµα ∆ίκτυα βοηθούν άτοµα και οµάδες να δηµιουργήσουν 

και να διαχειριστούν περιοχές συνεργασίας µε διάφορους τρόπους. 

• Υπηρεσίες άκρων (Edge Services): Συνδράµουν στο να παραδοθούν Υπηρεσίες 

και δυνατότητες αποτελεσµατικά σε αποµακρυσµένα γεωγραφικά σηµεία. 

• Κατανεµηµένοι υπολογισµοί και πόροι: Τα Οµότιµα ∆ίκτυα µπορούν να 

βοηθήσουν εταιρείες µε αυξηµένες ανάγκες για επεξεργασία. Χρησιµοποιώντας 

το δίκτυο των υπολογιστών µπορεί να γίνει µια κατανοµή εργασίας µεταξύ των 

µηχανών οι οποίες είτε δεν χρησιµοποιούν την µονάδα επεξεργασίας τους εκείνη 

τη στιγµή είτε έχουν ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο. 

• Ευφυείς πράκτορες: Τα Οµότιµα ∆ίκτυα µπορούν να συνεργαστούν µε ευφυείς 

πράκτορες. Οι πράκτορες συνήθως βρίσκονται σε κάποιο µηχάνηµα και 

ανταλλάζουν διάφορα δεδοµένα ανάλογα µε την εφαρµογή και την αποστολή 

που τους έχει ανατεθεί. Ενίοτε εκκινούν στόχους (Task) για λογαριασµό άλλων 

Οµότιµων ∆ικτύων. 

 

2.10.1  Αρχιτεκτονική Οµότιµων ∆ικτύων 

Τα Οµότιµα ∆ίκτυα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση το βαθµό κεντρικοποίησης 

τους. ∆ιακρίνουµε τρείς κατηγορίες: τα γνήσια (Pure), τα υβριδικά (Hybrid) και τα  

δίκτυα υπερ-κόµβων. Στα γνήσια συστήµατα, όπως είναι το Gnutella [53] και το Freenet 

[46] όλοι οι peers έχουν ισοδύναµους ρόλους και ευθύνες σε όλα τα θέµατα. Σε ένα 

υβριδικό σύστηµα, όπως είναι ο Napster [52], η αναζήτηση πραγµατοποιείται σε ένα 

κεντρικοποιηµένο φάκελο, αλλά η µεταφορά αρχείων εξακολουθεί να γίνεται µε ισότιµο 
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τρόπο. Τα super-peer δίκτυα όπως είναι το KaZaA [51] αποτελούν µια ενδιάµεση 

κατάσταση µεταξύ των υβριδικών και καθαρών συστηµάτων. Οι πελάτες αποστέλλουν 

ερωτήσεις στο super-peer και λαµβάνουν απαντήσεις από αυτόν, όπως και σε ένα 

υβριδικό σύστηµα. Όµως οι super-peers είναι επίσης συνδεδεµένοι µεταξύ τους όπως 

είναι οι peers σε ένα pure σύστηµα. Εποµένως οι super-peers αναλαµβάνουν να 

δροµολογήσουν τα µηνύµατα, να υποβάλλουν και να απαντήσουν τις ερωτήσεις για 

λογαριασµό των πελατών τους.  

 

 
Εικόνα 11 - Αρχιτεκτονική υβριδικού και γνήσιου οµότιµου δικτύου 

 

 
Εικόνα 12 - Αρχιτεκτονική δικτύου υπερ-κόµβων 

 
Παρ’ όλες τις αυξηµένες δυνατότητες τους τα Οµότιµα ∆ίκτυα έχουν αδύνατα σηµεία. 

Βασικό µείον στα γνήσια είναι το γεγονός ότι το δίκτυο κατακλύζεται µε µηνύµατα 

επερωτήσεων. Πέραν αυτού οι περιορισµένες δυνατότητες που έχουν ορισµένοι κόµβοι 

έχει ως αποτέλεσµα το βαθµιαίο κατακερµατισµό του δικτύου, λόγω του ότι όλοι οι 

κόµβοι θεωρούνται ίσοι και άρα έχουν όλοι τους ίδιους ρόλους και τις αρµοδιότητες 

ανεξάρτητα του αν µπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές. Στην δεύτερη κατηγορία των 

υβριδικών δικτύων επισηµαίνουµε ως πρώτη αδυναµία το υψηλό κόστος της διατήρησης 
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ενός κεντρικού καταλόγου (Index) σε κάποιο κόµβο. Παρ’ όλο που η αναζήτηση στα 

συστήµατα αυτά είναι σαφώς πιο αποδοτική, σε σχέση µε τα γνήσια, το κόστος που 

συνεπάγεται η ύπαρξη κεντρικού καταλόγου είναι µεγάλο. Εφόσον, λοιπόν, ο κατάλογος 

αυτός δεν είναι κατανεµηµένος και σε άλλους κόµβους µπορούµε να µιλάµε για αδύνατο 

σηµείο (Bottleneck) όσον αφορά την απόδοση και την κλιµακοσιµότητα. Πέραν αυτών 

τα υβριδικά συστήµατα είναι ευάλωτα σε επιθέσεις καθώς είναι σαφές ότι ενδεχόµενη 

πτώση κάποιου κεντρικού κόµβου θα προκαλέσει πτώση όλου του συστήµατος. Τα 

δίκτυα υπερ-κόµβων, τα οποία είναι στην ουσία ένας συνδυασµός [29] των δυο 

παραπάνω, έχουν την ικανότητα των υβριδικών στην αναζήτηση συνδυασµένη µε την 

αυτονοµία, την κατανοµή φόρτου και την ανθεκτικότητα στις επιθέσεις των Καθαρών. 

Οι υπερ-κόµβοι, λειτουργώντας ως κεντρικοί Εξυπηρέτες ως προς τους Πελάτες τους, 

µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήµατα πιο αποδοτικά από ότι θα έκανε κάθε ένας από 

αυτούς από µόνος του. Επιπλέον, επειδή είναι αρκετοί σε ένα δίκτυο δεν επιφορτίζεται 

µόνο ένας το βάρος των απαντήσεων, ούτε υπάρχει το ενδεχόµενο να έχουµε ένα σηµείο 

πτώσης (Single Point Of  Failure). 
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3 Σχετικές Εργασίες 
Υπάρχει µια πληθώρα εργασιών οι οποίες κινούνται στον ευρύτερο χώρο των Υπηρεσιών 

Ιστού, εξετάζοντας κάθε µια διαφορετικά ζητήµατα. Λίγες από αυτές παρουσιάζουν µια 

ολοκληρωµένη λύση στο θέµα της κατανεµηµένης παροχής, σε πολλαπλά UDDI, απλών 

και σύνθετων Υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας κοινά αποδεκτά πρότυπα. Εξετάζοντας 

πρώτα το πρώτο σκέλος σηµειώνουµε τις ακόλουθες εργασίες:  

 

Στην [1] παρουσιάζεται η έννοια της οµοσπονδίας (Federation) Μητρώων.  Ένα σύνολο 

από Μητρώα κάθε ένα από τα οποία εκπροσωπεί µια οµάδα κόµβων µε κοινά 

ενδιαφέροντα που ονοµάζεται  συνδικάτο κόµβων. Βασικές έννοιες στο συνδικάτο είναι 

η δηµοσίευση και η καταγραφή. Η δηµοσίευση είναι ένα XML έγγραφο το οποίο 

αναφέρει, περιγράφει και δηµοσιεύει το όνοµα του κόµβου ο οποίος προσφέρει κάποια 

Υπηρεσία σε συνδυασµό µε το WSDL έγγραφό του. Η καταγραφή αναφέρει, περιγράφει 

και δηµοσιεύει τις απαιτήσεις του κόµβου ο οποίος ζητά κάποια Υπηρεσία. Η αναζήτηση 

στο µοντέλο που περιγράφουν οι συγγραφείς γίνεται µέσω της αντιστοίχησης των 

καταγραφών πάνω στις δηµοσιεύσεις. Ο super-peer λειτουργεί ως µια υπηρεσία 

ενηµέρωσης συµβάντων (Event Notification Service) η οποία λαµβάνει και αποθηκεύει 

τις δηµοσιεύσεις και τις καταγραφές όλου του συνδικάτου.  Κάθε ένας κόµβος ο οποίος 

θέλει να προσφέρει µια Υπηρεσία δηµοσιεύει τα στοιχεία της στο κεντρικό UDDI, τα 

οποία ακολούθως αντιγράφονται και στο UDDI του συνδικάτου. Συγχρόνως ενηµερώνει 

τον super-peer για το ότι προσφέρει τη συγκεκριµένη Υπηρεσία. Ο κόµβος ο οποίος 

θέλει να αναζητήσει κάποια Υπηρεσία επιλέγει κάποιο συνδικάτο και στέλνει στον 

super-peer ένα XML έγγραφο, αυτό που πιο πάνω αναφέραµε ως καταγραφή, για να τον 

ενηµερώσει για τα ενδιαφέροντά του. Μόλις υπάρξει κάποια Υπηρεσία σχετική µε τα 

ενδιαφέροντα ο super-peer του απαντά. Μετά από κάθε εισαγωγή νέου κόµβου στο 

συνδικάτο αποστέλλεται σε όλους τους κόµβους που είχαν ζητήσει τέτοιου είδους 

Υπηρεσίες η δηµοσίευση του νέου κόµβου. Κάθε κόµβος έτσι έχει σχηµατίσει ένα 

συσχετιζόµενο σύνολο (Peer Acquaintance Group) από κόµβους οι οποίοι προσφέρουν 

Υπηρεσίες που τον αφορούν. Από εκεί και έπειτα οι κόµβοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 
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χωρίς τη µεσολάβηση του super-peer. Ο κόµβος ο οποίος επιθυµεί να καλέσει µια 

Υπηρεσία κάποιου άλλου κόµβου του στέλνει πρώτα ένα σχετικό ερώτηµα. Ο παροχέας 

της Υπηρεσίας του απαντάει µε µια Υψηλού επιπέδου πληροφορία για την Υπηρεσία του 

όπως για παράδειγµα το business key. Ακολούθως ο κόµβος που έλαβε την απάντηση 

συλλέγει τις υπόλοιπες λεπτοµέρειες για την προσφερόµενη Υπηρεσία µέσα από 

διαδοχικά ερωτήµατα στο UDDI του συνδικάτου. 

 

Βασικά αδύνατα σηµεία στην ερευνητική αυτή πρόταση είναι ότι ενώ όντως εισάγει την 

ιδέα της ύπαρξης πολλών UDDIs δεν λύνει επί της ουσίας, όµως, το πρόβληµα του 

κεντρικού UDDI για κάθε οµάδα ενδιαφερόντων, εφόσον χρησιµοποιείται ένα µόνο 

UDDI για κάθε πεδίο ενδιαφέροντος. Στο WeSProDiN, αντιθέτως, κάθε πεδίο 

ενδιαφέροντος αποθηκεύεται σε πολλά.  Κάθε κόµβος ενηµερώνεται για την παροχή 

Υπηρεσιών κάθε φορά που ένας εισέρχεται στο συνδικάτο µε την προϋπόθεση ότι έχει 

εγγραφεί για αυτού του είδους την Υπηρεσία. Αυτό δηµιουργεί απαιτήσεις διατήρησης 

ορθών των στοιχείων σε περίπτωση που υπάρξουν τροποποιήσεις,. Επιπλέον δεν γίνεται 

λόγος για επικοινωνία µεταξύ των κόµβων που βρίσκονται σε διαφορετικά συνδικάτα, 

κάτι το οποίο υποστηρίζεται από το WeSProDiN. Ο υπερ-κόµβος δεν χρησιµοποιείται 

για τον εντοπισµό κόµβων ή για την επικοινωνία µεταξύ των κόµβων σε αντίθεση µε το 

WeSProDiN.. Ένας κόµβος ο οποίος θέλει να αναζητήσει µια Υπηρεσία ενός 

συγκεκριµένου είδους είναι υποχρεωµένος να εισέλθει στο συνδικάτο το οποίο 

«ασχολείται» µε αυτές. Ενδεχόµενη αλλαγή ενδιαφερόντων συνεπάγεται και αλλαγή 

συνδικάτου. Η λειτουργία του κεντρικού UDDI είναι µάλλον περιττή. Κάθε κόµβος ο 

οποίος δηµοσιεύει την Υπηρεσία του καταγράφει πρώτα τα στοιχεία της στο κεντρικό 

UDDI  το οποίο χρησιµοποιείται από όλα τα συνδικάτα. Τα δεδοµένα που εισάγει 

αντιγράφονται ακολούθως και στο τοπικό UDDI του συνδικάτου. Η διαδικασία αυτή 

χαρακτηρίζει την λειτουργία της δηµοσίευσης, κατ’ ουσία, κεντρικοποιηµένη αφού 

ξεκινάει από ένα UDDI στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των συνδικάτων και 

ακολούθως αυτά τα στοιχεία διοχετεύονται και στα άλλα τοπικά UDDI. Άρα έχουµε και 

εδώ το πρόβληµα του µοναδικού σηµείου αποτυχίας και του προβλήµατος συµφόρησης.  
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Παρόµοια συστήµατα είναι το CAN [5], το Chord [2, 55], το Pastry [3] και το [10] τα 

οποία εκφράζουν αντίστοιχες δουλειές όσων αφορά την αναζήτηση περιεχοµένου.  

 

Στην πλατφόρµα Peer-Serv [34] προτείνεται η έννοια της οµοσπονδίας (Federation) από 

µεσολαβητές (Brokers). Κάθε ένας µεσολαβητής είναι υπεύθυνος για µια κοινότητα 

Υπηρεσίας. Ως κοινότητα θεωρείται ένα σύνολο από κόµβους οι οποίοι προσφέρουν 

παρεµφερείς Υπηρεσίες. Στο µοντέλο αυτό υπάρχουν τρείς διακριτοί ρόλοι. Ο παροχέας 

µιας Υπηρεσίας, ο καταναλωτής, αυτός δηλαδή ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει την 

Υπηρεσία αυτή και τέλος ο µεσολαβητής ο οποίος είναι υπεύθυνος για µια συγκεκριµένη 

κοινότητα Υπηρεσίας. Ο µεσολαβητής χρησιµοποιεί ένα σύνολο από λέξεις κλειδιά οι 

οποίες προσδιορίζουν το είδος της Υπηρεσίας που προσφέρει η κοινότητά του. Κάθε 

ένας κόµβος ο οποίος θέλει να δηµοσιεύσει την προσφορά από µέρους του µιας 

Υπηρεσίας εκπέµπει ένα µήνυµα για να εντοπίσει τους µεσολαβητές οι οποίοι έχουν 

δηµιουργήσει διάφορες κοινότητες ο καθένας. Στην απάντηση που παίρνει υπάρχει το 

σύνολο των κλειδιών κάθε κοινότητας. Ο κόµβος διαθέτει και ο ίδιος, όπως και κάθε 

άλλος κόµβος ο οποίος θέλει να δηµοσιεύσει µια Υπηρεσία, ένα σύνολο από κλειδιά τα 

οποία προσδιορίζουν την Υπηρεσία του. Με βάση ένα µαθηµατικό τύπο υπολογίζεται ο 

βαθµός οµοιότητας µεταξύ του συνόλου των κλειδιών κάθε µεσολαβητή µε το σύνολο 

των κλειδιών του κόµβου Παροχέα. Ο µεγαλύτερος βαθµός οµοιότητας είναι και αυτός ο 

οποίος καθορίζει σε ποια κοινότητα θα δηµοσιεύσει την Υπηρεσία του. Μετά την 

απόφαση αυτή ο Παροχέας αποστέλλει την IP διεύθυνση του και δέχεται ως απάντηση 

ένα προσδιοριστικό ID µοναδικό σε όλο το δίκτυο και ένα πιστοποιητικό 

(Authentication). Ο µεσολαβητής διατηρεί τρείς πίνακες. Ο πρώτος κρατάει όλα τα 

πιστοποιητικά κάθε κόµβου ο οποίος είναι στην κοινότητά του, ο δεύτερος κρατάει για 

τους ίδιους πάντα κόµβους τις IP διευθύνσεις τους καθώς και το ρόλο του καθενός, αν 

δηλαδή είναι παροχέας ή καταναλωτής Υπηρεσίας και τέλος ο τρίτος κρατάει τους 

βαθµούς οµοιότητας των γειτόνων του, των υπολοίπων δηλαδή µεσολαβητών. 

 

Στην ερευνητική αυτή πρόταση τόσο η δηµοσίευση όσο και η αναζήτηση γίνεται µε 

κατανεµηµένο τρόπο. Τα µηνύµατα τα οποία αποστέλλονται µεταξύ των κόµβων είναι 

SOAP. Η επικοινωνία µεταξύ των κοινοτήτων Υπηρεσιών γίνεται µέσω των 
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µεσολαβητών. Στην περίπτωση µάλιστα που δεν είναι εφικτή η απάντηση από τον 

µεσολαβητή ο οποίος δέχτηκε το ερώτηµα αυτό µπορεί να το προωθήσει στους γείτονές 

του ανάλογα µε τον βαθµό οµοιότητας τους µαζί µε το ID του κόµβου και την IP 

διεύθυνσή του. Η απάντηση εφόσον βρεθεί θα επιστραφεί κατευθείαν στον κόµβο ο 

οποίος έθεσε το ερώτηµα.  

 

Βασικό µειονέκτηµα και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν γίνεται πουθενά λόγος για 

χρήση UDDI. Τόσο η δηµοσίευση όσο και η αναζήτηση γίνεται µε βάση τα κλειδιά του 

µεσολαβητή και του καταναλωτή της Υπηρεσίας και τα στοιχεία διατηρούνται σε αρχεία.  

Ο τρόπος αυτός είναι δύσκολο να γίνει ευρεία αποδεκτός δεδοµένου ότι δεν ακολουθεί 

κάποιο πρότυπο. Πέραν τούτου η κατηγοριοποίηση των Υπηρεσιών γίνεται µε βάση το 

βαθµό οµοιότητας. Το γεγονός αυτό περιορίζει πολύ, κατά τη γνώµη µας την δυνατότητα 

αναζήτησης Υπηρεσιών. Η χρήση των UDDIs από το WeSProDiN οδηγεί σε καλύτερη 

κατηγοριοποίηση των κόµβων που παρέχουν Υπηρεσίες µε βάση διεθνές πρότυπο 

κατηγοριοποίησης.  

 

To WSPDS [12] είναι ένα ακόµα σύστηµα στο οποίο οι συγγραφείς χρησιµοποιούν ένα 

οµότιµο δίκτυο από servents το οποίο βασίζεται στο Gnutella [4]. Οι τροποποιήσεις που 

έχουν κάνει έχουν ως στόχο την µείωση των µηνυµάτων που στέλνονται στο δίκτυο. 

Κάθε ένας κόµβος διαθέτει έναν ιστότοπο στον οποίο είναι αποθηκευµένα στοιχεία για 

όσες Υπηρεσίες είναι γνωστές στον συγκεκριµένο κόµβο µε βάση την WSIL 

προδιαγραφή. Για την εύρεση µιας Υπηρεσίας αποστέλλεται το αντίστοιχο µήνυµα 

SOAP, από τον κόµβο στο δίκτυο. Το µήνυµα µεταφέρεται σε γειτονικούς κόµβους 

ανάλογα µε το οριζόµενο TTL (Time To Live). Η αναζήτηση βασίζεται σε λέξεις κλειδιά 

(Keyword Based). Συγκεκριµένα τα στοιχεία που αναζητούνται είναι το όνοµα της 

Υπηρεσίας, το όνοµα του παροχέα και ενδεχόµενο tModel. Αφού λάβει το ερώτηµα 

συνδέεται στον ιστότοπο και παραλαµβάνει ένα WSIL αρχείο µε αναφορές σε WSDL 

έγγραφα Υπηρεσιών και πιθανές δοµές UDDI. Αφού κάνει λεξική ανάλυση του WSIL 

κρατάει στα στοιχεία τα οποία του χρειάζονται.   
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Κατά τη γνώµη µας τα αρχεία WSIL και η χρήση τους µέσα από ιστότοπους είναι µια 

λύση που υστερεί σε σχέση µε το UDDI. Επιπλέον το οµότιµο δίκτυο που χρησιµοποιούν 

πιστεύουµε ότι πάσχει από τη βασική αδυναµία του δικτύου Gnutella που είναι η 

διασπορά πολλών µηνυµάτων, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση σε σύγκριση 

πάντα µε ένα δίκτυο υπερ-κόµβων.    

 

Όσων αφορά τις εργασίες που εξέτασαν το ζήτηµα παροχής απλών και σύνθετων 

Υπηρεσιών Ιστού αναφέρουµε ως πιο κοντινές στην δική µας προσέγγιση τις ακόλουθες:  

Στην [15] προτείνεται µια γλώσσα ροής εργασιών µε το όνοµα BioOpera. Η σύνθεση 

Υπηρεσιών γίνεται µε στατικό τρόπο µε τη βοήθεια οπτικού σχεδιασµού. Η βασική ιδέα 

της εργασίας στηρίζεται στο γεγονός ότι µια διεργασία καθώς και οι σχέσεις µεταξύ των 

παραµέτρων και των επί-µέρους διεργασιών µπορεί να µοντελοποιηθεί χρησιµοποιώντας 

γράφους ελέγχου και ροής εργασιών. Οι συγγραφείς προτείνουν µια οπτική γλώσσα 

(Visual Language) για την σύνθεση Υπηρεσιών. Μια διεργασία εκφράζεται σχεδιάζοντας 

ένα σύνολο από κατευθυνόµενους γράφους. Οι κόµβοι των γράφων αναπαριστούν 

επιµέρους εργασίες (Tasks) καθώς και τα απαραίτητα δεδοµένα. Οι ακµές των γράφων 

εκφράζουν ροές ελέγχου ή εξαρτήσεις ροών δεδοµένων.  

 

Στη [16] προτείνεται µια άλγεβρα βασιζόµενη στα Petri Nets για την στατική σύνθεση 

Υπηρεσιών. Petri Net είναι ένας κατευθυνόµενος, συνδεδεµένος και διµερής γράφος του 

οποίου κάθε κόµβος συµβολίζει είτε κατάσταση (Place) είτε µετάβαση (Transition). 

Χρησιµοποιούνται κουπόνια (Tokens) σε κάθε µέρη τα οποία είναι συνδεδεµένα µε 

κάποια µετάβαση για να δηλώσουν ότι η µετάβαση αυτή έχει ενεργοποιηθεί. Η 

ενεργοποίησή της προκαλεί µετακίνηση του κουπονιού από την κατάσταση εισόδου στην 

κατάσταση εξόδου. Οι συγγραφείς θεωρούν µια Υπηρεσία Ιστού ως ένα µερικώς 

διατεταγµένο σύνολο λειτουργιών και τις αντιστοιχίζουν στις µεταβάσεις και τα στάδια 

(states) των Υπηρεσιών στις καταστάσεις. Η άλγεβρα που προτείνουν εκφράζει στην 

ουσία ένα µεγάλο µέρος της θεωρία για τα Petri Nets. 

 

Στη [17] παρουσιάζεται µια µηχανή η οποία συνθέτει ροές εργασιών. Κάθε Υπηρεσία 

Ιστού αναπαριστάται ως µια ροή εργασίας. Η µηχανή η οποία τις συνθέτει εµφανίζει 
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αντίστοιχα χαρακτηριστικά λειτουργίας µε αυτή της BPWS4J.  Θα πρέπει, δηλαδή,  

αρχικά να καθοριστούν οι ροές εργασιών των Υπηρεσιών και ακολούθως να καθοριστεί 

η σύνθετη ροή, µέσω ενός σχήµατος ροής. Το σχήµα αυτό είναι εκφρασµένο σε XML.  Η 

µηχανή λειτουργεί ως µια Υπηρεσία Ιστού, στην οποία µπορούν να ενεργοποιηθούν 

(Deploy) και άλλες Υπηρεσίες ροών εργασίας. Η µηχανή φιλοξενείται σε ένα εξυπηρέτη 

ο οποίος υποστηρίζει κλήσεις SOAP. Στο σύστηµα υπάρχει και ένα γραφικό περιβάλλον 

για τον ορισµό της σύνθεσης. 

 

Οι συγγραφείς  της [18] έχουν δηµιουργήσει ένα εργαλείο οπτικής σχεδίασης βασισµένο 

στην BPEL4WS. Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του µια διεπαφή µε τη βοήθεια της οποίας 

µπορεί να καθορίσει τη σύνθεση επιλεγµένων Υπηρεσιών. Το δηµιουργούµενο γράφηµα 

µεταφράζεται σε κώδικα BPEL και εκτελείται στην µηχανή BPEL4WS. Αντίστοιχα 

εργαλεία παρουσιάζονται και στην [19] στην οποία χρησιµοποιείται η UML. Και σε 

αυτήν περίπτωση γίνεται αντιστοίχηση σε BPEL, γλώσσα στην οποία γίνεται η σύνθεση. 

Παρόµοια ερευνητική δουλειά είναι και η [20], στην οποία προτείνεται η γλώσσα 

σχεδιασµού BPMN η οποία παρέχει γραφικές δοµές οι οποίες αντιστοιχίζονται στην 

BPEL, ενώ στην [21] προτείνεται η BPMI. 

 

Άλλη εργασία που αξίζει να αναφερθεί είναι η [37] στην οποία χρησιµοποιούνται 

αντικείµενα σφραγίδες (stubs) οι οποίες λειτουργούν µε βάση τη λογική των συστηµάτων 

βασιζόµενων σε γεγονότα. (Event Based). 

 

Παραδείγµατα µε σύνθεση Υπηρεσιών µε πιο δυναµικά χαρακτηριστικά έχουµε: στην [7] 

όπου οι Υπηρεσίες διαχωρίζονται σε απλές ή αλλιώς στοιχειώδεις και σύνθετες. Για την 

οµαδοποίηση των Υπηρεσιών οι συγγραφείς χρησιµοποιούν κοινότητες Υπηρεσιών. 

Κάθε µια κοινότητα προσφέρει ένα είδος Υπηρεσίας. Περιγράφει τις δυνατότητες της 

Υπηρεσίας αυτής χωρίς, όµως, να αναφέρεται σε συγκεκριµένη υλοποίηση από κάποιο 

Παροχέα. Για να µπορεί συνεπώς µια Υπηρεσία να είναι προσβάσιµη µέσω της 

κοινότητας αυτής θα πρέπει να καταγραφεί σε αυτή. 
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Η σύνθεση των Υπηρεσιών γίνεται µε τη βοήθεια µιας δηλωτικής (Declarative) γλώσσας 

βασισµένη στα διαγράµµατα καταστάσεων (Statecharts). Τα διαγράµµατα καταστάσεων 

εκφράζουν τον έλεγχο στη ροή δεδοµένων καθώς και σε δοµές ελέγχου. Για την επιτυχή 

σύνθεση των Υπηρεσιών χρησιµοποιούνται πίνακες µε προ-συνθήκες (Pre-conditions) 

και µετα-συνθήκες (Post-conditions).  Η επιλογή των Υπηρεσιών που επιθυµεί ο χρήστης 

να  συντεθούν γίνεται µέσα από ένα γραφικό περιβάλλον µε τη βοήθεια του χρήστη. Οι 

επιλεγµένες Υπηρεσίες µπορούν να προέρχονται από διαφορετικούς κόµβους οι οποίοι 

ανήκουν σε ένα οµότιµο δίκτυο. Η επικοινωνία µεταξύ των κόµβων, για την σύνθεση 

των Υπηρεσιών αυτών, γίνεται µε XML µηνύµατα. Τα στοιχεία που αφορούν κάθε 

Υπηρεσία περιγράφονται σε ένα XML κατάλογο και η αναζήτηση για τις υποψήφιες 

απλές Υπηρεσίες που πρόκειται να συντεθούν γίνεται µέσα από το πρωτότυπο AgFlow 

[36] 

 

Η προσπάθεια αυτή στρέφεται σε µια περισσότερο δυναµική σύνθεση των Υπηρεσιών 

ακολουθώντας, όµως και αυτή την κατεύθυνση της βιοµηχανίας. Οι συγγραφείς δεν 

δίνουν βασικές λεπτοµέρειες για την αρχιτεκτονική του οµότιµου δικτύου περιοριζόµενοι 

µόνο να που στο ότι η επικοινωνία µεταξύ των κόµβων γίνεται µε XML µηνύµατα. 

SOAP και UDDI απουσιάζουν από την ερευνητική αυτή δουλειά. 

 

Αντίστοιχη δουλειά είναι στην [35] το σύστηµα eFlow στην οποία οι Υπηρεσίες προς 

σύνθεση µοντελοποιούνται ως διεργασίες οι οποίες εκτελούνται από µια µηχανή 

διεργασιών. Μια σύνθετη διεργασία εκφράζεται από ένα γράφο ο οποίος καθορίζει τη 

σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν οι κόµβοι της διεργασίας. Ως κόµβο της διεργασίας 

µπορεί να είναι µια κλήση άλλης απλής ή σύνθετης Υπηρεσίας, ή κάποια δοµή ελέγχου 

της ροής. Ένα Module ελέγχου στην µηχανή ελέγχει τη ροή των µηνυµάτων για τη 

σύνθεση των Υπηρεσιών. Καλεί τον µεσολαβητή όταν είναι αναγκαίο να εντοπιστεί η 

πραγµατική Υπηρεσία και ακολούθως τον παροχέα για να την καλέσει µε τα αντίστοιχα 

δεδοµένα. ∆εν χρησιµοποιεί την έννοια της κοινότητας των Υπηρεσιών για τον 

διαχωρισµό τους, έχει όµως στοιχεία δυναµικής σύνθεσης.  
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Στην [11] το σύστηµα SpiderNet χρησιµοποιεί ένα οµότιµο δίκτυο βασισµένο στο Pastry 

[3]. Ενδιαφέρον σηµείο σε αυτό το σύστηµα είναι η πρόταση των συγγραφέων για τη 

σύνθεση των Υπηρεσιών. Ο κόµβος ο οποίος θέλει να πραγµατοποιήσει µια σύνθεση 

Υπηρεσιών αποστέλλει ένα µήνυµα probe στο οποίο υπάρχουν οι απαιτήσεις για τη 

σύνθεση εκφρασµένη σε ένα γράφο. Κάθε κόµβος ο οποίος παραλαµβάνει το µήνυµα 

εξετάζει τι από τις απαιτήσεις του γράφου µπορεί να ικανοποιήσει µε βάση την 

Υπηρεσία που παρέχει. Εξετάζει, δηλαδή αν η Υπηρεσία του µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως ένα τµήµα της σύνθετης Υπηρεσίας. Εφόσον µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σηµειώνει 

ανάλογα πάνω στο µήνυµα. Το αρχικό µήνυµα αφού περάσει ολοκληρώσει τη διαδροµή 

του στο δίκτυο επιστρέφει στον αρχικό του αποστολέα, ο οποίος το επεξεργάζεται για να 

αποφασίσει µε βάση τα µηνύµατα που πήρε αν µπορεί να γίνει η σύνθεση. Επιλέγει τον 

καλύτερο δυνατό συνδυασµό µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια ποιότητας και κατόπιν 

ενηµερώνει τους κόµβους τους οποίους διάλεξε, στους οποίους στέλνει διαδοχικά 

δεδοµένα για την κλήση των Υπηρεσιών τους. 

 

Στην [8], παρουσιάζεται το σύστηµα SELF-SERV στο οποίο οι Υπηρεσίες είναι 

δηλωτικά συντεθειµένες και η εκτέλεση της σύνθετης γίνεται δυναµικά πάνω από 

οµότιµο δίκτυο.  

 

Τέλος, στο [25], παρουσιάζεται για το Meteor-S,  µια οµότιµη αρχιτεκτονική βασισµένη 

στο JXTA, για την οργάνωση των UDDIs. Στο σύστηµα αυτό χρησιµοποιούνται 

οντολογίες για να προσδώσουν σηµασιολογικό χαρακτήρα στη δηµοσίευση και την 

εύρεση των Υπηρεσιών. Το Meteor-S είναι µια πολύ µεγάλη ερευνητική προσπάθεια η 

οποία καταφέρνει να συνδυάζει σε ικανοποιητικό βαθµό τόσο τα αποδεκτά πρότυπα µε 

τα οφέλη που προσφέρει η σηµασιολογία [26, 27, 28]. Μέρος του ίδιου ερευνητικού 

προγράµµατος έχει κατασκευαστεί ένα εργαλείο οπτικής σχεδίασης βασισµένο στην 

BPEL4WS. 

 
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν παραδείγµατα ερευνητικών προσπαθειών στις 

οποίες χρησιµοποιούνται οντολογίες για την περιγραφή, εύρεση και σύνθεση Υπηρεσιών 

όπως στα [38, 39, 42, 43]. 
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Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι υπάρχουν αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις 

αναφορικά µε την στατική σύνθεση των Υπηρεσιών. Μερικές από αυτές προτείνουν την 

υιοθέτηση νέων προτύπων. Άλλες βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα, όπως είναι η 

BPEL4WS. Η BPEL4WS είναι η γλώσσα στην οποία καταλήγουν πολλές ερευνητικές 

προσπάθειες µετά από µετασχηµατισµούς και αντιστοιχίσεις γεγονός το οποίο ενισχύει 

την άποψη ότι είναι το de facto πρότυπο. Σε καµιά από τις παραπάνω προσπάθειες δεν 

συναντήσαµε το συνδυασµό στατικής σύνθεσης Υπηρεσιών και την ακόλουθη παροχή 

των πάνω από οµότιµο δίκτυο στοιχεία που απαντώνται στο WeSProDiΝ. 
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4 Το Σύστηµα WeSProDiN 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε αναλυτικά το σύστηµα. Ξεκινάµε µε την 

καταγραφή και αιτιολόγηση των σχεδιαστικών αποφάσεων που χρειάστηκε να πάρουµε 

στις διάφορες φάσης ανάπτυξής του. Συνεχίζουµε µε την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής 

του καθώς και µε την καταγραφή των επιµέρους τµηµάτων του και εξηγούµε τα στάδια 

λειτουργίας του µέσα από ένα ρεαλιστικό σενάριο. 

 

4.1 Σχεδιαστικές Αποφάσεις 

Κατά την διάρκεια ανάπτυξης του συστήµατος αντιµετωπίσαµε σχεδιαστικούς 

προβληµατισµούς και διλήµµατα αναφορικά µε το πώς θα πρέπει να είναι το σύστηµά 

µας ούτως ώστε να ικανοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχεδιαστικές 

απαιτήσεις που θέσαµε. 

 

Τονίζουµε σε αυτό το σηµείο τι αποτέλεσε κίνητρο για την έναρξη της δουλειάς µας και 

τι θέσαµε ως στόχο. Βασικό κίνητρο µας αποτέλεσε η διαπιστωµένη αδυναµία του 

µοντέλου των Υπηρεσιών Ιστού να κλιµακωθεί λόγω του κεντρικοποιηµένου χαρακτήρα 

του. Άρα ως πρώτη προτεραιότητα θέσαµε την σχεδίαση και υλοποίηση µιας 

αρχιτεκτονικής η οποία θα καθιστά πιο ευέλικτο και επεκτάσιµο το µοντέλο αναφορικά 

µε τις λειτουργίες της δηµοσίευσης και της εύρεσης. Συγχρόνως επιλέξαµε να 

συνδυάσουµε την παροχή Υπηρεσιών µε στατική σύνθεση αυτών καθώς θεωρούµε ότι ο 

συνδυασµός αυτός έχει να προσφέρει πολλά σε επίπεδο εφαρµογών. Μετά από 

προσεκτική µελέτη των µέχρι τώρα εργασιών διαπιστώσαµε ακριβώς αυτό το κενό. 

Υπήρχαν αρκετές ερευνητικές δουλειές οι οποίες πρότειναν διάφορες λύσεις στο 

πρόβληµα της κατανεµηµένης αναζήτησης Υπηρεσιών σε πολλά UDDI, και άλλες οι 

οποίες ασχολήθηκαν λιγότερο ή περισσότερο µε το θέµα Σύνθεση Υπηρεσιών µε στατικό 

ή δυναµικό τρόπο. Εκτός από ένα-δυο µεγάλα συστήµατα, τα οποία ήταν τµήµατα 

ερευνητικών προγραµµάτων, δεν υπήρχαν άλλες δουλειές που να λύνουν 

αποτελεσµατικά το βασικό πρόβληµα του µοντέλου των Υπηρεσιών και να συνδυάζουν 
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αρµονικά την δυνατότητα δηµοσίευσης και αναζήτησης Υπηρεσιών Ιστού µε 

κατανεµηµένο τρόπο σε πολλά UDDI, και την παροχή συντεθειµένων Υπηρεσιών, µε 

στατικό τρόπο, σε ένα σύστηµα. Στόχος µας, δηλαδή, αποτέλεσε η δηµιουργία ενός 

συστήµατος µε τα χαρακτηριστικά αυτά έχοντας όµως πάντα κατά νου την 

χρησιµοποίηση, επίσηµων ή de facto αναγνωρισµένων, προτύπων, ούτως ώστε το 

σύστηµά µας να µπορεί να αποτελέσει ένα προάγγελο συστήµατος που θα µπορεί να 

σταθεί από µόνο του στην αγορά. 
 

Το πρώτο, συνεπώς, ζήτηµα που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε είναι να 

προσδιορίσουµε το είδος και τα χαρακτηριστικά του δικτύου το οποίο θα είναι η βάση 

για το σύστηµά µας. Επιθυµητό δίκτυο είναι αυτό το οποίο θα µας παρέχει την 

δυνατότητα να υπάρχουν πολλά UDDI διάσπαρτα σε διάφορα σηµεία. Θα αποφεύγονται 

όσο το δυνατό περισσότερο καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε  µοναδικό σηµείο 

αποτυχίας (Single Point Of Failure), ή σε συµφόρηση σε κάποιο κοµµάτι του δικτύου 

(Bottleneck) λόγω της επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων. Επιπλέον, επιζητούµε 

αυτονοµία στους κόµβους και δυνατότητα οµαδοποίησης τους ανάλογα µε 

χαρακτηριστικά που εµείς επιθυµούµε, ενώ παράλληλα θέλουµε κάποιοι κόµβοι να έχουν 

αυξηµένες δυνατότητες επικοινωνίας. Τα παραπάνω στοιχεία σκιαγραφούν ένα οµότιµο 

δίκτυο. Η κλασσική λύση του Πελάτη / Εξυπηρέτη είναι προφανές ότι δεν ταιριάζει 

καθώς δεν δίνει λύσεις στα παραπάνω ζητήµατα. Η επιλογή µας λοιπόν πρέπει να γίνει 

µεταξύ των οµότιµων δικτύων. Συγκρίνοντας τα γνήσια, τα υβριδικά και τα δίκτυα υπερ-

κόµβων επιλέξαµε τα τελευταία για το λόγο ότι είναι ένας αρµονικός συνδυασµός των 

καλών στοιχείων των προηγουµένων. Όπως τονίστηκε και σε προηγούµενη ενότητα 

βασικό πλεονέκτηµα των καθαρών είναι ότι είναι αρκετά ανθεκτικά σε επιθέσεις. Από 

την άλλη τα υβριδικά λόγω του κεντρικού κόµβου που χρησιµοποιούν είναι πιο 

αποδοτικά στην διαδικασία της εύρεσης. Τα δίκτυα υπερ-κόµβων στην ουσία 

προσφέρουν τα δυο αυτά στοιχεία. Πέραν αυτού υποστηρίζουν την οµαδοποίηση των 

κόµβων, στοιχείο βέβαια το οποίο το υποστηρίζουν και τα άλλα δυο. 

 

Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο µας απασχόλησε ήταν η οργάνωση των οµάδων των 

κόµβων. Πόσες οµάδες θα σχηµατίσουµε, τι θα σηµαίνει ότι ένα κόµβος ανήκει σε µια 
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οµάδα είναι ενδεικτικά κάποια ερωτήµατα που αντιµετωπίσαµε. Έχοντας ως γνώµονα το 

γεγονός ότι το σύστηµα µας θα πρέπει να είναι ανοιχτό για να εφαρµοστεί και σε άλλα 

πεδία ενδιαφέροντος πέραν από αυτό του τουρισµού που αντιµετωπίσαµε ως σενάριο, 

δεν θέσαµε κανένα περιορισµό όσων αφορά το πλήθος των οµάδων. Κάθε οµάδα 

συγκεντρώνει κόµβους Παροχείς οι οποίοι προσφέρουν Υπηρεσίες του είδους που 

καθορίζει η οµάδα στην οποία ανήκει. Εάν κάποιος κόµβος παρέχει και Υπηρεσίες οι 

οποίες ως είδος είναι διαφορετικές από την συγκεκριµένη οµάδα στην οποία ανήκει, τότε 

του παρέχεται η δυνατότητα να είναι µέλος και άλλης οµάδας και να παρέχει τις 

αντίστοιχες Υπηρεσίες. Μέλη κάθε µιας οµάδας µπορεί να είναι και κόµβοι 

Καταναλωτές οι οποίοι επιθυµούν να βρουν κάποια Υπηρεσία. Τονίζεται ότι για να 

δηµοσιεύσει κανείς µια Υπηρεσία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει µέλος στη αντίστοιχη 

οµάδα. Το να βρει, όµως, κάποια Υπηρεσία δεν προϋποθέτει αναγκαστικά ότι πρέπει να 

είναι µέλος της αντίστοιχης οµάδας. Μπορεί να βρίσκεται σε κάποια οµάδα η οποία δεν 

προσφέρει το είδος της Υπηρεσίας την οποία αναζητά. Παρ’ όλα αυτά µπορεί να γίνει 

αναζήτηση µέσω της οµάδας αυτής. Ο κόµβος καταναλωτής χρειάζεται απλά να είναι 

µέλος κάπου. Συµπερασµατικά η ύπαρξη οµάδων επιτρέπει τη λογική οργάνωση των 

κόµβων και κατά συνέπεια των παρεχόµενων Υπηρεσιών, ενώ συγχρόνως βοηθά στην 

όσο το δυνατό µικρότερη διασπορά µηνυµάτων στο δίκτυο. 

 

Τρίτο ζήτηµα που µας απασχόλησε είναι ποιος θα είναι ο συσχετισµός µεταξύ UDDI, 

οµάδας και τύπου ή τύπων Υπηρεσιών. Με βάση την προηγούµενη παράγραφο έχουµε 

ως δεδοµένο ότι κάθε οµάδα έχει ένα UDDI. Έπρεπε να διαλέξουµε αν σε αυτό θα 

αποθηκεύαµε ένα πεδίο ενδιαφέροντος ή πολλά. Π.χ να αποθηκεύονται στοιχεία που 

αφορούν µόνο εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες για τη δέσµευση αεροπορικών 

εισιτηρίων ή και εταιρείες που προσφέρουν Υπηρεσίες για τη δέσµευση δωµατίων. Οι 

πρώτες ανήκουν στον κλάδο των µεταφορών ενώ οι δεύτερες στον κλάδο της φιλοξενίας.  

Επιλογή µας είναι να αποθηκεύονται σε κάθε UDDI περισσότερα από ένα πεδία 

ενδιαφέροντος, και κάθε πεδίο να µπορεί να αποθηκευτεί και σε άλλα UDDI εφόσον 

έχουν δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Το σκεπτικό για την απόφαση αυτή έγκειται στο 

ότι θέλουµε να προσδώσουµε στο σύστηµα όσο το δυνατό περισσότερο κατανεµηµένο 

χαραχτήρα. Εάν επιλέγαµε να αποθηκεύαµε σε κάθε UDDI ένα µόνο πεδίο 
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ενδιαφέροντος τότε ενδεχόµενη κατάρρευση του UDDI θα σήµαινε ότι δεν θα Υπήρχε 

τρόπος να βρεθεί κάποια Υπηρεσία αυτού του είδους. Εάν, όµως, Υπηρεσίες του είδους 

αυτού µπορούν να αποθηκευτούν και σε άλλα UDDI ενδεχόµενη πτώση του ενός δεν 

καθιστά αδύνατη την εύρεση τους. Επιπλέον µε αυτή τη λύση δηµιουργούµε προοπτικές 

για οµοιόµορφη κατανοµή των δηµοσιεύσεων στα διάφορα UDDI. Τονίζεται ότι 

ζητήµατα όπως ύπαρξη αντιγράφων για τα UDDI είναι εκτός των ενδιαφερόντων της 

παρούσας εργασίας.  

 

Πέραν αυτών εξετάσαµε το κατά πόσο µας ενδιέφερε να χρησιµοποιήσουµε δηµόσια και 

γνωστά UDDIs τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία ή άλλα ιδιωτικά. Επιλέξαµε την πρώτη 

επιλογή για να αναδείξουµε το γεγονός ότι το σύστηµά µας λειτουργεί σωστά µε 

πραγµατικά και εν χρήση UDDIs. 

 

Το τέταρτο σχεδιαστικό ζήτηµα είναι ο προσδιορισµός του ρόλου κάθε ενός κόµβου στο 

δίκτυο. Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, υπάρχουν τρία είδη κόµβων. Κόµβοι οι 

οποίοι παρέχουν Υπηρεσίες, κόµβοι οι οποίοι καταναλώνουν τις Υπηρεσίες αυτές και 

υπερ-κόµβοι οι οποίοι έχουν ρόλο συντονιστικό. Ένας κόµβος ο οποίος παρέχει µια 

Υπηρεσία, µπορεί συγχρόνως να είναι και καταναλωτής κάποια άλλης. Αποφασίσαµε οι 

υπερ-κόµβοι να έχουν υπό ευθύνη τους ζητήµατα δηµιουργίας οµάδας, ενηµέρωσης, 

επικοινωνίας και ελέγχου της κατάστασης των άλλων κόµβων. Αρχικά δηµιουργούν την 

οµάδα στην οποία θα γίνουν αργότερα µέλη όσοι από τους υπόλοιπους κόµβους θέλουν 

να δηµοσιεύσουν Υπηρεσίες του είδους της οµάδας. Επιπλέον φροντίζουν να 

ενηµερώσουν τους κόµβους οι οποίοι θέλουν να δηµοσιεύσουν στοιχεία στο UDDI για 

το σύνδεσµο (Link) στο οποίο πρέπει να συνδεθούν για να γίνει αυτό. Ο υπερ-κόµβος 

κάθε οµάδας ενηµερώνει τους υπόλοιπους υπερ-κόµβους για το Σύνδεσµο 

∆ηµοσιεύσεων (Publish API) και το Σύνδεσµο Ερωτήσεων (Inquiry API) του UDDI το 

οποίο εκπροσωπεί. Κατ΄ αυτό τον τρόπο κάθε υπερ-κόµβος γνωρίζει όλα τους 

Συνδέσµους των UDDIs καθώς και τον υπερ-κόµβο ο οποίος τους εκπροσωπεί. Πέραν 

από τους συνδέσµους κάθε υπερ-κόµβος φροντίζει να ενηµερώσει τους οµόλογους τους 

για τα πεδία ενδιαφέροντος (Domain) τα οποία αποθηκεύει το UDDI του. Συνεπώς, εκτός 

από τους συνδέσµους κάθε υπερ-κόµβος γνωρίζει και όλα τα πεδία ενδιαφέροντος τα 
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οποία αποθηκεύονται σε κάθε UDDI. Στην περίπτωση που κάποιος από τους συνδέσµους 

ή τα πεδία αλλάξει τότε ενηµερώνει αντίστοιχα τους Υπολοίπους. Με βάση τα παραπάνω 

στοιχεία που έχει στη διάθεσή του κάθε υπερ-κόµβος µπορεί να ενηµερώνει τους 

κόµβους, οι οποίοι αναζητούν κάποιο είδος Υπηρεσίας, σχετικά µε το σύνδεσµο του 

UDDI ή των UDDI, εφόσον είναι περισσότερα του ενός, Μια άλλη απαίτηση που θέσαµε 

για τη λειτουργία του υπερ-κόµβου αφορά το κατά πόσο κάθε κόµβος ο οποίος παρέχει 

µια Υπηρεσία είναι όντως συνδεδεµένος και άρα όντως την παρέχει. ∆ιευκρινίζουµε ότι 

ταυτίζουµε το γεγονός του να είναι ένα κόµβος συνδεδεµένος στο οµότιµο δίκτυο µε το 

να µπορεί να προσφέρει Υπηρεσία Ιστού. Το χαρακτηριστικό το προσθέσαµε ως ένα 

ελάχιστο στοιχείο Προστιθέµενης Αξίας στο όλο σύστηµα. Στην ουσία αντιµετωπίζουµε 

την κατάσταση να υπάρχει δηµοσιευµένη µια Υπηρεσία, να γίνεται εντοπισµός της, 

κλήση της αλλά να µην υπάρχει ανταπόκριση για το λόγο ότι ο κόµβος δεν λειτουργεί. 

Συµβατικά θεωρούµε ότι οι υπερ-κόµβοι είναι κόµβοι ο οποίοι έχουν ελάχιστες 

πιθανότητες να µην λειτουργούν.  

 

Το πέµπτο σχεδιαστικό ζήτηµα αφορούσε την σύνθεση των Υπηρεσιών και ποιο από τα 

είδη κόµβων θα τις παρέχει. Αρχικά επιλέξαµε την παροχή στατικά συνδεδεµένων 

Υπηρεσιών, οι οποίες θα αποτελούνται από άλλες απλές που θα προσφέρουν κόµβοι 

συνδεδεµένοι στο δίκτυο. ∆ηλαδή, θα µπορεί κάποιος ο οποίος αναζητά, για παράδειγµα 

δυο διαφορετικά είδη Υπηρεσιών να τις βρει ξεχωριστά, ή εφόσον αυτές οι δύο 

παρέχονται ως πακέτο να εντοπίσει τη σύνθετη που τις προσφέρει. Ο επόµενος 

προβληµατισµός αφορούσε το κατά πόσο η σύνθετη αυτή Υπηρεσία θα προσφέρεται από 

τον υπερ-κόµβο ή από κάποιο απλό κόµβο. Καταλήξαµε στο ότι πρέπει να προσφέρεται 

από απλό κόµβο για δυο κυρίως λόγους: πρώτον εφόσον η σύνθεση είναι στατική δεν 

είναι αναγκαίες οι αυξηµένες ικανότητες του υπερ-κόµβου, όπως λογικά θα απαιτούνταν 

σε µια πιο δυναµική κατάσταση. ∆εύτερον η παροχή όλων των σύνθετων Υπηρεσιών της 

οµάδας από τον υπερ-κόµβο θα είχε ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση του κόµβου αυτού 

αδικαιολόγητα. Αναθέτοντας το ρόλο αυτό στους απλούς κόµβους στην ουσία 

µοιράζουµε το φόρτο εργασίας σε περισσότερους κόµβους και άρα κάνουµε πιο 

αξιόπιστο το όλο σύστηµα.  
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Έκτο σχεδιαστικό ζήτηµα που µας απασχόλησε ήταν ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η 

σύνθεση των Υπηρεσιών. Σηµειώνουµε σε αυτό το σηµείο ότι η στατική σύνθεση είναι 

ρεαλιστικό να θεωρήσει κανείς ότι θα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι σε ένα µοντέλο 

όπου οι Υπηρεσίες Ιστού θα έχουν κυρίαρχο ρόλο. Αναµφίβολα η αµιγώς δυναµική 

σύνθεση θέτει αρκετές ερευνητικές προκλήσεις, αλλά σε ένα πραγµατικό περιβάλλον 

είναι λογικό να υπάρχουν και τα δυο είδη δίνοντας λύσεις σε διαφορετικές περιπτώσεις 

εφαρµογών. Εταιρείες οι οποίες επιθυµούν να συνεργαστούν είναι λογικό να συνθέσουν 

στατικά τις Υπηρεσίες τους. Από την άλλη, εταιρείες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν 

για λογαριασµό του χρήστη τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό Υπηρεσιών τη δεδοµένη 

στιγµή θα κατευθυνθούν σε ποιο δυναµικές µορφές σύνθεσης.  

 

Μεταξύ των τεχνικών και γλωσσών που έχουν προταθεί κατά καιρούς επιλέξαµε την 

BPEL4WS. Η BPEL4WS έχει ένα µοντέλο σύνθεσης το οποίο στην ουσία είναι 

συνδυασµός των διαγραµµάτων δραστηριοτήτων και των ιεραρχιών δραστηριοτήτων. 

Προσφέρει έναν εύκολο και φυσικό, σε σχέση µε τον τρόπο σκέψης, τρόπο οργάνωσης 

των καλούµενων Υπηρεσιών Ιστού. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα εξέτασης του 

µοντέλου σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης λόγω του ιεραρχικού µοντέλου. Η 

BPEL4WS µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τόσο αφηρηµένα την σύνθεση 

Υπηρεσιών, η αλλιώς να περιγράψει ένα πρωτόκολλο συντονισµού (Coordination 

protocol), όσο και ένα σχήµα σύνθεσης ενώ παράλληλα υπάρχει διαθέσιµη µια µηχανή 

εκτέλεσης των BPEL αρχείων.  Σε αυτά πρέπει να προσθέσουµε το γεγονός ότι προέκυψε 

ως συνένωση στην ουσία των γλωσσών WSFL και XLANG ερευνητικών προτάσεων δυο 

µεγάλων εταιρειών της ΙΒΜ και της Microsoft, υποστηρίζεται από πλήθος εταιρειών, 

γεγονός που την καθιστά αποδεκτή από µια µεγάλη µερίδα του επιχειρηµατικού κόσµου, 

ενώ παράλληλα έχει γίνει αποδεκτή στους κόλπους του OASIS.   

 

4.2 Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

Ξεκινώντας την περιγραφή της αρχιτεκτονικής του Συστήµατος παρουσιάζουµε πρώτα 

την δοµή που έχει µια οµάδα. Σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές αποφάσεις κάθε οµάδα 

αποτελείται από ένα υπερ-κόµβο και από ένα σύνολο από απλούς κόµβους. Ο υπερ-
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κόµβος έχει ως αποστολή την διασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ αυτού και των άλλων 

υπερ-κόµβωνs που βρίσκονται σε άλλες οµάδες, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα 

επικοινωνίας µεταξύ των οµάδων. Για την υποστήριξη του οµότιµου δικτύου 

χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα JXTA. O υπερ-κόµβος σε όρους JXTA είναι ένας 

Rendezvous Peer ενώ οι απλοί κόµβοι εκφράζονται από τους Edge Peers.  

 

 
Σχήµα 3 - Αρχιτεκτονική οµάδας 

 

Το σύστηµα ξεκινάει θεωρώντας ότι η αρχική κατάσταση είναι αυτή στην οποία 

υπάρχουν µόνο κάποιοι υπερ-κόµβοιs. Με την εκκίνηση κάθε ενός εξ αυτών γίνεται 

ενηµέρωσή τους σχετικά µε το ποιο UDDI εκπροσωπούν, ποιοι είναι οι σύνδεσµοι για 

την δηµοσίευση και αποστολή ερωτήσεων για την εύρεση Υπηρεσιών καθώς και ποια 

είναι τα πεδία ενδιαφέροντος τα οποία αποθηκεύονται σε αυτό. Κάθε ένας υπερ-κόµβος 

δηµιουργεί την οµάδα του -αποστέλλοντας παράλληλα σχετικό µήνυµα στο 

συµπεριλαµβάνεται και λέξεις κλειδιά για ενδεχόµενη µετέπειτα αναζήτηση- στην οποία 

θα γίνουν αργότερα µέλη όσοι κόµβοι επιθυµούν να δηµοσιεύσουν Υπηρεσίες και 
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εφόσον επιθυµεί να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά του UDDI που εκπροσωπεί και από 

τους άλλους υπερ-κόµβους αποστέλλει στο δίκτυο ανάλογο µήνυµα. Το µήνυµα αυτό 

λαµβάνεται από κάποιο υπερ-κόµβο ο οποίος µε τη σειρά του το προωθεί στον επόµενο. 

Προχωράει, δηλαδή, κατά ένα υπερ-κόµβο τη φορά. Το ενδεχόµενο το µήνυµα να κάνει 

κύκλους αποφεύγεται µέσα από το µηχανισµό του JXTA. Στο µήνυµα αυτό 

καταγράφονται τα πεδία ενδιαφέροντος του UDDI, ο σύνδεσµος ερώτησης Υπηρεσιών 

καθώς και ποιος υπερ-κόµβος το εκπροσωπεί. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε 

αντίστοιχες δοµές κάθε ενός από τους υπερ-κόµβουςs.  

 

 
Σχήµα 4 - Επικοινωνία υπερ-κόµβου 

 

Με την είσοδο του στην οµάδα , την οποία και δηµιούργησε, ο υπερ-κόµβος  αποστέλλει 

ένα µήνυµα ενηµερώνοντας ότι µπορεί να δεχθεί ερωτήµατα µέσω µιας σωλήνωσης 

διπλής κατεύθυνσης (JXTA Pipe). Το µήνυµα αυτό είναι µια διαφήµιση του JXTA 

(Advertisement).  Στη συνέχεια ενεργοποιεί ένα νηµατικό (Thread) εξυπηρέτη ο οποίος 

δέχεται συνεχώς συνδέσεις στο άκρο της σωλήνωσης από κάποιο κόµβο µέλος της 

οµάδας. Τα µηνύµατα τα οποία αποστέλλονται µέσα από τη διαδικασία αυτή 

λαµβάνονται από τον αντίστοιχο ακροατή (Listener). Ανάλογα µε το είδος του 

µηνύµατος γίνονται και οι ακόλουθες διεργασίες. Παράλληλα, αποστέλλονται ανά τακτά 
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χρονικά διαστήµατα µηνύµατα εύρεσης κόµβων που υπάρχουν στην οµάδα µε τη 

βοήθεια του αντίστοιχου νήµατος. Ένα άλλο νήµα ενεργοποιείται κάθε φορά που 

εντοπίζεται κάποιος κόµβος. Η διαδικασία αυτή συντελείται για να µπορεί να γνωρίζει 

ανά πάσα στιγµή ο υπερ-κόµβος ποιοί κόµβοι βρίσκονται στην οµάδα.  

 

Συνολικά συνεπώς στον υπερ-κόµβο εκτελούνται τα ακόλουθα νήµατα: ένα νήµα για να 

δέχεται µηνύµατα από τους άλλους υπερ-κόµβους. Η επεξεργασία αυτού του µηνύµατος 

και οι ενέργειες που θα ακολουθηθούν καθορίζονται από το είδος του µε τη βοήθεια 

αντίστοιχου µηχανισµού. Ένα νήµα για να δέχεται συνεχώς συνδέσεις στο ένα άκρο της 

σωλήνωσής του. Ένα νήµα για λαµβάνει τα µηνύµατα τα οποία αποστέλλονται µέσω 

αυτής. Και σε αυτή την περίπτωση το τι ενέργειες θα ακολουθηθούν εξαρτάται από το 

είδος του µηνύµατος µε τη βοήθεια αντίστοιχου µηχανισµού. Συνεπώς, έχουµε ένα νήµα 

για την επικοινωνία µεταξύ των υπερ-κόµβων και δυο για την επικοινωνία µεταξύ του 

υπερ-κόµβου και των κόµβων που βρίσκονται στην οµάδα του. Τέλος υπάρχει ένα νήµα 

το οποίο αποστέλλει συνεχώς µηνύµατα για να εντοπίζει ποιοί κόµβοι υπάρχουν στην 

οµάδα και ένα νήµα για να λαµβάνει τα µηνύµατα τα οποία αναφέρονται στην εύρεση 

κόµβων. Σχηµατικά η αρχιτεκτονική του υπερ-κόµβου φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: 
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Σχήµα 5 - Αρχιτεκτονική υπερ-κόµβου 

 

Για την αποτελεσµατική επικοινωνία των υπερ-κόµβων µεταξύ τους χρησιµοποιείται ένα 

πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό καθορίζει τα είδη των µηνυµάτων τα οποία µπορούν 

να ανταλλάσσονται µεταξύ τους καθώς και τη δοµή που αυτά έχουν. ∆ιευκρινίζει ποια 

µορφή έχει η ερώτηση και ποια η αντίστοιχη απάντηση. ∆υο είναι τα θέµατα για τα 

οποία µπορεί να υπάρξει επικοινωνία µεταξύ των υπερ-κόµβων. Το πρώτο αφορά την 

ενηµέρωση σχετικά µε τα πεδία ενδιαφέροντος και το σύνδεσµο ερωτήσεων του UDDI 

και το δεύτερο είναι ο έλεγχος σχετικά µε το κατά πόσο κάποιος κόµβος σε µια οµάδα 

είναι όντως συνδεδεµένος µια δεδοµένη στιγµή. Για την πρώτη περίπτωση το µήνυµα το 

οποίο αποστέλλεται έχει την ακόλουθη µορφή: 

HelloSuperPeer01Domains Transportation Link http://uddi.ibm.com/ubr/inquiryapi 

Αρχικά έχει µια εκ των τριών λέξεων Hello, Welcome, Bye. Το Hello χρησιµοποιείται 

από τον αποστολέα του µηνύµατος όταν θέλει να ενηµερώσει τους υπόλοιπους υπερ-

κόµβους ότι ονοµάζεται SuperPeer01. Το UDDI το οποίο εκπροσωπεί αποθηκεύει πεδία 

ενδιαφέροντος-αυτό περιγράφεται από τη λέξη Domains- τα οποία στην προκειµένη 
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περίπτωση είναι το Transportation. Η λέξη Link που ακολουθεί είναι ο σύνδεσµος του 

UDDI για να υποβάλλονται ερωτήσεις. Στο παράδειγµά µας είναι το 

http://uddi.ibm.com/ubr/inquiryapi. Κάθε ένας υπερ-κόµβος ο οποίος παραλαµβάνει το 

παραπάνω µήνυµα καταχωρεί τα στοιχεία αυτά στις αντίστοιχες δοµές και του απαντάει 

ενηµερώνοντάς τον και για τα δικά του στοιχεία: 

WelcomeSuperPeer01From *SuperPeer02Domains Accomodation Link 

http//uddi.ibm.com/testregistry/inquiryapi 

Στην περίπτωση της απάντησης η πρώτη λέξη είναι η Welcome, ακολουθεί το όνοµα του 

υπερ-κόµβου για τον οποίο προορίζεται η απάντηση, ακολουθεί το όνοµα του υπερ-

κόµβου ο οποίος απάντησε και µετά τα πεδία ενδιαφέροντος - µπορεί να είναι ένα ή 

περισσότερα – και τέλος ο σύνδεσµος για την αποστολή ερωτήσεων. Στην περίπτωση 

που κάποιο εκ των UDDI αλλάξει ένα, περισσότερα ή και όλα τα πεδία ενδιαφέροντος τα 

οποία αποθηκεύει ή το σύνδεσµό του τότε ο αντίστοιχος υπερ-κόµβος ο οποίος το 

εκπροσωπεί αναλαµβάνει να ξαναστείλει ένα µήνυµα Welcome για να ενηµερώσει τους 

υπόλοιπους. Τα νέα στοιχεία που λαµβάνονται αποθηκεύονται στη θέση των 

παλαιοτέρων. Αν κάποιο UDDI διακόψει την λειτουργία του τότε ο υπερ-κόµβος 

ενηµερώνει τους υπόλοιπους στέλνοντας ένα µήνυµα Bye οπότε και σβήνονται όλες οι 

καταχωρήσεις για το εν λόγο UDDI. Με την στρατηγική αυτή καταφέρνουµε να κρατάµε 

πάντα ενηµερωµένους όλους τους υπερ-κόµβους αναφορικά µε τα διαθέσιµα UDDIs και 

το τι είδους πεδία ενδιαφέροντος αυτά προσφέρουν. Τονίζεται ότι αν κάποιος υπερ-

κόµβος λάβει µια απάντηση η οποία όµως δεν προορίζεται για αυτόν τότε απλά την 

προωθεί. 

 

Ο δεύτερος λόγος επικοινωνίας µεταξύ των υπερ-κόµβων είναι για να ελέγξουν κατά 

πόσο ένας κόµβος είναι πράγµατι συνδεδεµένος. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από τον 

κόµβο ο οποίος θέλει να καλέσει µια Υπηρεσία. Επικοινωνεί µε τον υπερ-κόµβο και τον 

ρωτάει κατά πόσο ο κόµβος ο οποίος την παρέχει είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο. Αν ο 

κόµβος αυτός είναι στην οµάδα του υπερ-κόµβου τότε αφού ελέγξει την κατάσταση του 

απαντάει. ∆ιαφορετικά αν ο κόµβος είναι σε κάποια άλλη οµάδα ο υπερ-κόµβος 

αποστέλλει ένα µήνυµα προς τους υπόλοιπους υπερ-κόµβους. Το µήνυµα αυτό το 

λαµβάνει ένας εξ’ αυτών. Ελέγχει αν µπορεί να το απαντήσει και στη συνέχεια το 
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προωθεί. Κατ’ αυτό τον τρόπο το µήνυµα προχωράει κάθε φορά κατά ένα υπερ-κόµβο. Ο 

πρώτος υπερ-κόµβος ο οποίος ξεκίνησε  αυτή τη διαδικασία έστειλε ένα µήνυµα π.χ της 

µορφής:  

OnLInePSuperPeer01http://139.91.157.52:20002/axis/services/ServiceDomain01Peer01 

Τα µηνύµατα αυτού του είδους ξεκινούν µε τη λέξη OnLineP το όνοµα του υπερ-κόµβου 

ο οποίος το αποστέλλει και µετά το σύνδεσµό της Υπηρεσίας την οποία επιθυµεί να 

καλέσει κάποιος κόµβος. Κάθε ένας από τους υπερ-κόµβους οι οποίοι λαµβάνουν το 

µήνυµα ελέγχουν κατά πόσο αυτή η Υπηρεσία είναι καταγεγραµµένη σε κάποιο κόµβο 

που βρίσκεται στην οµάδα τους. Αν όντως βρίσκεται κατασκευάζουν ένα νέο µήνυµα µε 

την απάντηση. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι το:  

PeerStaSuperPeer01From *SuperPeer02Einai On Line 

PeerSta είναι ο προσδιοριστής του µηνύµατος, SuperPeer01 είναι το όνοµα του 

SuperPeer για τον οποίο προορίζεται η απάντηση – είναι δηλαδή ο πρώτος ο οποίος 

ρώτησε για το αν είναι ή όχι συνδεδεµένος ο υπό εξέταση κόµβος. From *SuperPeer02 

καθορίζει ποιος απάντησε στο ερώτηµα και Einai On Line είναι η απάντηση.   

 

Συµπερασµατικά ο µηχανισµός µε τον οποίο διαδίδονται τα µηνύµατα µεταξύ των υπερ-

κόµβων είναι ο εξής: ένας υπερ-κόµβος αποστέλλει ένα µήνυµα. Το µήνυµα αυτό 

λαµβάνεται από ένα άλλο υπερ-κόµβο, αν µπορεί να απαντήσει απαντάει και προωθεί 

την απάντηση. Αν δεν µπορεί να απαντήσει προωθεί το ερώτηµα στον επόµενο και ούτω 

καθ’ εξής. Το µήνυµα δηλαδή προχωράει κάθε φορά κατά ένα υπερ-κόµβο. Αν κάποιος 

εξ αυτών λάβει µια απάντηση η οποία δεν προορίζεται για αυτόν, µε βάση το όνοµα του 

παραλήπτη που είναι καταγεγραµµένο στο µήνυµα, τότε προωθεί και αυτός την 

απάντηση κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται η προώθηση του µηνύµατος της ερώτησης. Η 

βασική συνάρτηση της λειτουργίας του JXTA που συντελεί στην πραγµατοποίηση των 

παραπάνω είναι η walk. Ο µηχανισµός του JXTA διασφαλίζει ότι δεν έχουµε 

καταστάσεις όπου το µήνυµα κάνει κύκλους. 

 

Για το πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ υπερ-κόµβων και απλών κόµβων θα 

επανέλθουµε παρακάτω αφού πρώτα εξετάσουµε την αρχιτεκτονική και τα 

χαρακτηριστικά των απλών κόµβων. 
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Οι κόµβοι αυτοί µπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: σε αυτούς οι οποίοι 

παρέχουν Υπηρεσίες και σε αυτούς οι οποίοι καταναλώνουν. Προφανώς, η συνύπαρξη 

και των δυο αυτών ιδιοτήτων σε ένα κόµβο είναι εφικτή. Ας εξετάσουµε πρώτα τη 

λειτουργία των κόµβων που παρέχουν Υπηρεσίες. Αρχικά µε την εκκίνηση τους θα 

πρέπει να αναζητήσουν τις διαθέσιµες οµάδες. Η αναζήτηση αυτή γίνεται µε τη βοήθεια 

κάποιων προεπιλεγµένων λέξεων κλειδιών ούτως ώστε να καθορίσει τους τοµείς 

ενδιαφερόντων του και άρα τα επιστρεφόµενα αποτελέσµατα να εµπίπτουν σε αυτά. Σε 

ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας µπορούµε να φανταστούµε την ύπαρξη πολλών 

οµάδων η ανάγνωση και µόνο των περιγραφών αυτών θα είναι δύσκολο εγχείρηµα. Αφού 

επιλέξουν την οµάδα η οποία εκφράζει το είδος της Υπηρεσίας την οποία θέλουν να 

δηµοσιεύσουν εισέρχονται σε αυτή. Στη συνέχεια αναζητούν τη διαφήµιση σωλήνωσης 

του υπερ-κόµβου. Όταν την βρουν συνδέονται και αποστέλλουν σε αυτό το σύνδεσµο 

της Υπηρεσίας την οποία παρέχουν. Για παράδειγµα: 

http://147.52.17.29:8080/axis/serices/TransportationPeer01 

O υπερ-κόµβος λαµβάνοντας τα στοιχεία αυτά τα καταγράφει µαζί µε το όνοµα του 

κόµβου ο οποίος του το έστειλε. Αποθηκεύει, δηλαδή, ζευγάρια µε το όνοµα του κόµβου 

και τον αντίστοιχο σύνδεσµο της Υπηρεσίας που παρέχει. Η πληροφορία αυτή θα 

χρησιµοποιηθεί, όπως θα αναλύσουµε παρακάτω, όταν γίνεται έλεγχος σχετικά µε το 

κατά πόσο ο εν λόγω κόµβος είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο. 

 

Προτού αναζητήσει το UDDI στο οποίο θα δηµοσιεύσει τα στοιχεία του, είναι σηµαντικό 

να ενεργοποιήσει (Deploy) την Υπηρεσία αυτή στον Apache Tomcat και γενικότερα στο 

χρησιµοποιούµενο κατά περίπτωση Εξυπηρέτη. Σε αντίθετη περίπτωση η δηµοσίευση 

δεν έχει νόηµα καθώς η Υπηρεσία δεν θα είναι ενεργοποιηµένη και άρα δεν θα µπορεί να 

προσφερθεί. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή συνδέεται µε τον υπερ-κόµβο και τον 

ρωτάει ποιος είναι ο σύνδεσµος για δηµοσίευση του UDDI που εκπροσωπεί. Ο υπερ-

κόµβος του απαντάει και στη συνέχεια ο κόµβος συνδέεται απευθείας µε αυτό για να 

στείλει τα προς δηµοσίευση στοιχεία. Τονίζεται το γεγονός ότι η δηµοσίευση των 

στοιχείων γίνεται απευθείας από τον κόµβο χωρίς τη µεσολάβηση του υπερ-κόµβου. 

Κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι θα προσδίδει µεγαλύτερο φόρτο εργασίας στον υπερ-
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κόµβο, λόγω της επεξεργασίας την οποία θα κάνει στα µηνύµατα (Marshalling, 

Deserialization), ή απλά και τις προώθησής τους, χωρίς να υπάρχει λόγος.  

 

Αφού δηµοσιευθούν επιτυχώς τα στοιχεία ο κόµβος αποθηκεύει το σύνδεσµο του UDDI 

στο οποίο έγινε καταχώρηση, ούτως ώστε στην περίπτωση που επιθυµεί να ακυρώσει τη 

δηµοσίευση να έχει διαθέσιµο το σύνδεσµο ακόµα και αν ο υπερ-κόµβος εκπροσωπεί 

πλέον άλλο UDDI και άρα δεν γνωρίζει το σύνδεσµο του παλιού. 

 

Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ κόµβου και υπερ-

κόµβου καθορίζει τη δοµή και τη σηµασία των µηνυµάτων τα οποία ανταλλάσσονται. Σε 

πρώτη φάση ο κόµβος ο οποίος θέλει να δηµοσιεύσει τα στοιχεία αποστέλλει ένα µήνυµα 

της µορφής: 

Peer01Publish Which is the Publish Api? 

Στο µήνυµα αυτό αναφέρει το όνοµά του, ακολουθούµενο από τη λέξη Publish και την 

πρόταση “Which is the Publish Api?” τα οποία από κοινού καθορίζουν ότι πρόκειται για 

µήνυµα στο οποίο ζητάει απάντηση στο ερώτηµα «Ποιος είναι ο σύνδεσµος για την 

δηµοσίευση Υπηρεσιών». Ο υπερ-κόµβος του απαντάει µε ένα µήνυµα της µορφής:        

PublishAnswer Answer SuperPeerName 

Όπου στο πεδίο Answer υπάρχει τόσο ο σύνδεσµος δηµοσίευσης όσο και ο σύνδεσµος 

για αποστολή ερωτηµάτων ακολουθούµενα µε το όνοµα του υπερ-κόµβου.  

 

Για την ενηµέρωση του υπερ-κόµβου σχετικά µε το σύνδεσµο της παρεχόµενης 

Υπηρεσίας παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγµα µηνύµατος αποσταλµένο από ένα 

κόµβο της οµάδας στον υπερ-κόµβο:  

Peer01Inform http://139.91.157.52:20002/axis/services/ServiceDomain01Peer01 

Όπως µπορεί, εύκολα, να καταλάβει κανείς από το παράδειγµα το µήνυµα ξεκινάει 

καταγράφοντας το όνοµα του κόµβου ο οποίος αποστέλλει το µήνυµα. Ακολουθεί η λέξη 

Inform η οποία είναι και αυτή η οποία καθορίζει ότι πρόκειται για µήνυµα ενηµέρωσης.  

Η συµβολοσειρά που ακολουθεί είναι ο σύνδεσµος της Υπηρεσίας. Όµοια µε πριν, ο 

υπερ-κόµβος του απαντάει µε ένα µήνυµα της µορφής: 

Domain_Answer uddiLinksFound SuperPeerName 
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στο οποίο καταγράφονται οι σύνδεσµοι οι οποίοι βρέθηκαν και το όνοµα του SuperPeer 

που απάντησε. 

 

Η µέχρι τώρα περιγραφόµενη διαδικασία αφορούσε την δηµοσίευση της Υπηρεσίας. Ας 

εξετάσουµε τώρα τη διαδικασία αναζήτησης κάποιου είδους Υπηρεσίας. Η λειτουργία 

αυτή είναι κοινή τόσο για τους κόµβους οι οποίοι προσφέρουν Υπηρεσίες όσο και για 

αυτούς που µόνο καταναλώνουν. Αµφότεροι µπορούν να εισέλθουν σε κάποια οµάδα. 

Αρχικά ο κόµβος αναζητά την διαφήµιση της σωλήνωσης του υπερ-κόµβου. Αφού την 

εντοπίσει συνδέεται στον υπερ-κόµβο κατά τρόπο όµοιο µε αυτό που περιγράφηκε 

παραπάνω για τη δηµοσίευση της Υπηρεσίας. Στέλνει ένα µήνυµα στο οποίο ζητά να 

µάθει το σύνδεσµο του UDDI για την αποστολή των ερωτηµάτων. Το µήνυµα έχει τη 

µορφή:  

Peer01Domain Transportation *ID*  uuid-

2584FEB44D3B40E9A16A8419C9ABE09F05 

δηλαδή το όνοµα του κόµβου ακολουθούµενο από τη λέξη Domain και το είδος του 

Domain µαζί µε το µοναδικό ID του κόµβου το οποίο καθορίζεται από την πλατφόρµα 

JXTA. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ Transportation, Accommodation και Tour 

Operator, αλλά η τροποποίηση για την προσθήκη νέων ή η αλλαγή των υπαρχόντων είναι 

αρκετά εύκολη και γρήγορη. Ανάλογα µε την επιλογή γίνεται η αντιστοίχηση των 

ανάλογων κωδικών του UNSPSC για την αποστολή του ερωτήµατος στο UDDI. Εάν τα 

πεδία ενδιαφέροντος τα οποία αναζητούµε είναι σε περισσότερα του ενός UDDI τότε 

γίνονται διαδοχικές ερωτήσεις σε κάθε ένα από αυτά και παρουσιάζονται συνολικά όλα 

τα αποτελέσµατα. Ο χρήστης επιλέγει έναν από τους επιστρεφόµενους κωδικούς των 

businessEntities και ακολούθως µε βάση αυτόν γίνεται η αναζήτηση στο UDDI των 

υπόλοιπων στοιχείων. Αφού βρεθούν παρουσιάζονται στο χρήστη. Μεταξύ αυτών 

υπάρχει και ο σύνδεσµος για την κλήση της Υπηρεσίας. Ο σύνδεσµος αυτός εισάγεται ως 

παράµετρο στο µηχανισµό που έχει κάθε κόµβος για την αποθήκευση του WSDL 

εγγράφου της Υπηρεσίας τοπικά. Ο κόµβος συνδέεται στον σύνδεσµο που παρέχει το 

WSDL και το αποθηκεύει τοπικά. Στη συνέχεια το αναλύει λεξικά (Parse) και 

παρουσιάζει στο χρήστη τα απαραίτητα στοιχεία για την κλήση της Υπηρεσίας. 

Απαραίτητα στοιχεία θεωρούνται τα ονόµατα των συναρτήσεων µαζί µε τις παραµέτρους 
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που δέχονται ως είσοδο. Οι τύποι δεδοµένων αυτών καθώς και τα ονόµατα των 

µεταβλητών που προκύπτουν ως έξοδοι µαζί µε τους τύπους δεδοµένων τους. Τα 

µηνύµατα τα οποία αποστέλλονται για να καλέσουν µια συνάρτηση καθώς και αυτά που 

λαµβάνονται ως απάντηση. Εκτός αυτών, διαχωρίζεται και η ακριβή τοποθεσία της 

Υπηρεσίας. 

 

Για την κλήση µιας Υπηρεσίας ο χρήστης εισάγει ένα – ένα τα στοιχεία τα οποία 

προέκυψαν από την λεξική ανάλυση. Η επίκληση (Invoke) της Υπηρεσίας γίνεται 

δυναµικά µε τη βοήθεια του λεξικού αναλυτή. Αφού εισαχθεί η τοποθεσία της 

Υπηρεσίας ο µηχανισµός της δυναµικής επίκλησης εντοπίζει µε βάση την τοποθεσία την 

WSDL περιγραφή της και, αφού αποµονώσει τα ονόµατα των παραµέτρων εισόδου και 

εξόδου της συνάρτησης που καλείται, θέτει δυναµικά τους τύπους δεδοµένων των 

µεταβλητών οι τιµές των οποίων πρόκειται να αποσταλούν µέσω του SOAP µηνύµατος. 

Αντίστοιχα καθορίζεται και ο τύπος δεδοµένων των µεταβλητών του αποτελέσµατος που 

θα επιστραφεί πάλι µέσω του SOAP µηνύµατος. Στη συνέχεια ο κόµβος αναζητά µια 

διαφήµιση για τη σωλήνωση του υπερ-κόµβου, κατά τρόπο αντίστοιχο που έχει αναλυθεί 

και πιο πάνω. Όταν το βρει συνδέεται και αποστέλλει ένα µήνυµα για να ελέγξει κατά 

πόσο ο κόµβος ο οποίος παρέχει την Υπηρεσία είναι όντως συνδεδεµένος. Παράδειγµα 

µηνύµατος είναι:  

Status http://147.52.17.29/8080/axis/services/TransportationPeer01 

Ο σύνδεσµος http://147.52.17.29/8080/axis/services/TransportationPeer01 είναι αυτός 

της Υπηρεσίας την οποία θέλει να καλέσει. Η κλήση των σύνθετων υπηρεσιών γίνεται µε 

ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει αρχικά να δοθεί ο σύνδεσµος που λαµβάνει 

µηνύµατα και οποίος είναι της µορφής: 

http://147.52.17.36/bpws4j/soaprpcrouter 

ακολούθως να δοθεί το URI της σύνθετης υπηρεσίας και µετά να καθοριστεί η 

συνάρτηση την οποία θέλουµε να καλέσουµε. Σε κάθε περίπτωση ο υπερ-κόµβος 

λαµβάνει το µήνυµα και ελέγχει κατά πόσο υπάρχει καταχώρηση κάποιου κόµβου στην 

οµάδα του µε αυτό το σύνδεσµο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το µήνυµα προωθείται 

στους υπόλοιπους υπερ-κόµβους για να ελέγξουν αν µπορούν να απαντήσουν. Σε κάποιες 

από τις οµάδες εν τέλει θα βρεθεί η καταγραφή αυτή οπότε και θα γίνει ο απαραίτητος 
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έλεγχος για την κατάσταση του κόµβου και η απάντηση θα φτάσει από υπερ-κόµβο σε 

υπερ-κόµβο στο αρχικό και από εκεί στον κόµβο που ενδιαφέρεται. Αν ο κόµβος που 

παρέχει την Υπηρεσία, δεν είναι συνδεδεµένος εκείνη τη στιγµή τότε το σύστηµα δεν 

επιτρέπει να γίνει η κλήση της. Σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία καλείται 

κανονικά. 

 

 
Σχήµα 6 - Αρχιτεκτονική κόµβου 
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5 Υλοποίηση Συστήµατος 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάσουµε ζητήµατα υλοποίησης. Αναλύσουµε τις τεχνολογικές 

λύσεις που επιλέξαµε, τα χαρακτηριστικά τους, τις δυνατότητες τους και εξηγούµε που 

ακριβώς χρησιµοποιήθηκαν στο σύστηµα. 

 

5.1 JXTA 

Για την υλοποίηση του οµότιµου δικτύου επιλέξαµε την πλατφόρµα JXTA στην έκδοση 

2.3.1.  Το όνοµα JXTA προέρχεται από τη λέξη Juxtapose [6] που σε ελεύθερη 

µετάφραση σηµαίνει «∆ίπλα-∆ίπλα». Ο χαρακτηρισµός αυτός αναφέρεται στη 

δυνατότητα που προσφέρει η πλατφόρµα αυτή να συνυπάρχουν «∆ίπλα – ∆ίπλα» σε 

δίκτυο όλα τα είδη κόµβων, είτε πρόκειται για απλούς προσωπικούς υπολογιστές, είτε 

για µεγάλες υπολογιστικές µηχανές, φορητά, κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 

χεριού (Palmtop).  Το JXTA είναι µία ανοιχτή πλατφόρµα δικτύου [31], σχεδιασµένη για 

την ανάπτυξη οµότιµων εφαρµογών. Σκοπός της τεχνολογίας είναι η ανάπτυξη 

υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρµογών για οµάδες από peers. Το JXTA 

παρέχει ένα σύνολο από ανοιχτά πρωτόκολλα και µια υλοποίηση ανοιχτού λογισµικού 

για την ανάπτυξη peer-to-peer εφαρµογών [32]. Tα πρωτόκολλα του JXTA τυποποιούν 

τον τρόπο µε τον οποίο οι κόµβοι: 

• Ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλο. 

• Οργανώνονται σε οµάδες ή αλλιώς κοινότητες. 

• ∆ηµοσιεύουν και ανακαλύπτουν δικτυακές υπηρεσίες. 

• Επικοινωνούν µεταξύ τους. 

• Παρακολουθούν και ελέγχουν ο ένας τον άλλο. 

 

Εξετάζοντας την πλατφόρµα JXTA πιο αφαιρετικά θα λέγαµε ότι πρόκειται για µια πολύ 

αξιόλογη προσπάθεια να ξεπεραστούν βασικές αδυναµίες των µέχρι τώρα υπαρχόντων 

οµότιµων δικτύων. Αδυναµίες που έχουν να κάνουν µε τη διαλειτουργικότητα, την 

δυνατότητα, δηλαδή, να παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών για ανεύρεση κόµβων που 
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βρίσκονται στη ίδια κοινότητα και τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους, και την 

ανεξαρτησία όσων αφορά την πλατφόρµα. Να µην είναι, δηλαδή, δέσµια από γλώσσες 

προγραµµατισµού ή π.χ από πρωτόκολλα µεταφοράς. Και το σηµαντικότερο, να είναι 

προσβάσιµη από κάθε είδους συσκευή η οποία να µπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. 

 

5.1.1 Αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική του λογισµικού της πλατφόρµας JXTA χωρίζεται σε τρία επίπεδα [49] 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
Εικόνα 13 - Η αρχιτεκτονική του JXTA 

 

• Επίπεδο πλατφόρµας: Το επίπεδο αυτό το οποίο ονοµάζεται αλλιώς και πυρήνας 

(Cοre) περιλαµβάνει βασικά στοιχεία τα οποία είναι κοινά στα οµότιµα δίκτυα. 

Τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν µε τη δηµιουργία οµάδων ή αλλιώς 

κοινοτήτων από κόµβους, µορφές επικοινωνίας τους όπως σωληνώσεις, 

ανακάλυψη κόµβων καθώς και ζητήµατα ασφάλειας. 
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• Επίπεδο υπηρεσιών: Στο επίπεδο αυτό συναντάµε υπηρεσίες σχετικές µε την 

τοποθέτηση δεικτών (indexing), την αναζήτηση, συστήµατα αποθήκευσης, 

διαµοιρασµό των αρχείων, κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων, συνάθροιση 

πηγών πληροφοριών, µετάφραση πρωτοκόλλων, πιστοποίηση, και υπηρεσίες PKI 

(Public Key Infrastructure).  

• Επίπεδο εφαρµογών: Στο υψήλοτερο επίπεδο υπάρχουν εφαρµογές 

ολοκλήρωσης.  

 

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας JXTA είναι: 

 

• Η χρήση XML εγγράφων για την περιγραφή των δικτυακών πόρων.  Τα XML 

αυτά έγγραφα είναι οι διαφηµίσεις (Advertisements). 

• Απουσία ύπαρξης κεντρικού µηχανισµού DNS όσων αφορά την σύνδεση κόµβων 

και σωληνώσεων.  

• Η ύπαρξη ενός οµοιόµορφου σχήµατος διευθυνσιοδότησης των κόµβων µε χρήση 

µοναδικού ID για κάθε ένα. 

 

5.1.2 Βασικές Έννοιες στο JXTA 

Οι βασικές έννοιες του JXTA είναι ο κόµβος (Peer), η οµάδα ή κοινότητα κόµβων (Peer 

Group), οι υπηρεσίες δικτύου (Network services),  τα τµήµατα λογισµικού (Modules), τα 

κανάλια επικοινωνίας, τα οποία αποτελούνται από τις σωληνώσεις και τα sockets, τα 

µηνύµατα (Messages), οι διαφηµίσεις (Advertisements), η ασφάλεια και τέλος τα ID. Ας 

εξετάσουµε κάθε ένα από αυτά για να δούµε συγχρόνως πως χρησιµοποιήθηκαν στο 

σύστηµά µας.  

 

5.1.2.1 Κόµβος (Peer) 

Ως κόµβος νοείται κάθε δικτυακή συσκευή που υλοποιεί ένα ή περισσότερα πρωτόκολλα 

του JXTA. Κάθε κόµβος λειτουργεί ανεξάρτητα και ασύγχρονα από όλους τους άλλους. 

Είναι γνωστός στους υπόλοιπους από ένα µοναδικό αναγνωριστικό, το ID του. Για την 
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µεταξύ τους επικοινωνία δηµοσιεύουν στο δίκτυο διεπαφές ως σηµεία κατάληξης 

κόµβου (Endpoints). Εκτός από την απευθείας επικοινωνία που µπορεί να συνάψουν 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν και άλλοι κόµβοι µε αυξηµένες δυνατότητες για να 

συνδραµουν στην επικοινωνία µεταξύ κόµβων σε διαφορετικά δίκτυα ή πίσω από 

συστήµατα ασφαελείας, για παράδειγµα firewalls. 

 

Στο σύστηµα µας εκµεταλλευόµαστε τη λειτουργικότητα των απλών κόµβων του JXTA 

οι οποίοι παίζουν το ρόλο του παροχέα και του καταναλωτή των Υπηρεσιών Ιστού. Για 

την διασπορά της πληροφορίας µεταξύ των οµάδων αναφορικά µε τα πεδία 

ενδιαφέροντος και τους σύνδεσµους για αποστολή ερωτηµάτων, χρησιµοποιούµε ένα 

άλλο είδος κόµβων του JXTA τους ραντεβού κόµβους (Rendezvous Peers). Αυτοί µέσω 

της συνάρτησης walk µπορούν να προωθούν τα µηνύµατά τους από Rendezvous σε 

Rendezvous κόµβο. Η δυνατότητα αυτή των Rendezvous, οι οποίοι αναφέρονται ως 

υπερ-κόµβοιs στις ενότητες των Σχεδιαστικών Αποφάσεων και της Αρχιτεκτονικής του 

Συστήµατος χρηισµοποιούνται και για να ελέγχουν κατά πόσο ένας κόµβος ο οποίος 

παρέχει µια Υπηρεσία, η οποία πρόκειται άµεσα να κληθεί, είναι σε λειτουργία εκείνη τη 

στιγµή. Το απότελεσµα του ελέγχου µεταφέρεται από Rendezvous σε Rendezvous και 

κατόπιν φτάνει στον κόµβο ο οποίος ζήτησε την πληροφορία αυτή. 

 

5.1.2.2 Οµάδα (Peer Group) 

Ως οµάδα στο JXTA θεωρείται µια συλλογή από κόµβους. Οι κόµβοι οργανώνονται 

µόνοι τους σε οµάδες. Κάθε οµάδα είναι γνωστή από ένα µοναδικό αναγνωριστικό. Οι 

κόµβοι µπορούν ταυτόχρονα να ανήκουν σε παραπάνω απ µιά οµάδα. NetPeerGroup 

είναι η πρώτη οµάδα που αρχικοποιείται. Όλοι οι κόµβοι ανήκουν σε αυτή και µπορούν 

εφόστον το θελουν να συµµετέχουν και σε άλλες. Οι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν 

στην δηµιουργία µιας κοινότητας µπορεί να είναι διάφοροι και να αφορούν για 

παράδειγµα ζητήµατα ασφάλειας, παρακολούθησης κόµβων ή εµβέλειας σε ορεισµένες 

λειτουργίες.  
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Στην δικιά µας περίπτωση η δηµιουργία οµάδων έγινε για να υπάρξει διαχωρισµός των 

κόµβων µε βάση το παρεχόµενο είδος Υπηρεσιών. Να σχηµατιστούν δηλαδή κοινότητες 

οι οποίες θα προσφέρουν κάποια από τα είδη Υπηρεσιών που θα έχει προαποφασιστεί 

από τον υπερ-κόµβο. Κατ’ αυτό τον τρόπο κάθε καινούργιος κόµβος ο οποίος εισέρχεται 

στο δίκτυο και θέλει να αναζητήσει κάποιο UDDI για να δηµοσιεύσει την Υπηρεσία 

χρειάζεται απλά να βρεί τις αντίστοιχες οµάδες που δέχονται τέτοιους κόµβους. Η 

δυνατότητα, δηλαδή, που µας προσφέρει το JXTA για την ύπαρξη κοινοτήτων ταιριάζει 

µε τις απαιτήσεις του Επιχειρηµατικού µοντέλου. Επιπλέον η οργάνωση των κόµβων σε 

οµάδες επιτρέπει τον έλεγχο από τον υπερ-κόµβο του ποιοί κόµβοι είναι κάθε φορά 

συνδεδεµένοι στην οµάδα του, προσφέροντας έτσι περισσότερες δυνατότητες 

παρατήρησης και παρέµβασης στους διαχειριστές.   

 

Για να µπορέσουν τώρα οι κόµβοι να εντοπίσουν της οµάδας που τους ενδιαφέρουν, να 

εισέλθουν σε αυτές και να επικοινωνήσουν µε τους υπόλοιπος γίνεται χρήση των 

υπηρεσιών οµάδας του JXTA οι οποίες είναι: 

• Υπηρεσία ανακάλυψης (Discovery Service). Η υπηρεσία αυτή χρησιµοποιείται 

από τα µέλη µιας κοινότητας για να ανακαλύψουν πόρους, όπως κόµβους, 

κοινότητες από peers, σωληνώσεις και υπηρεσίες.  

• Υπηρεσία εγγραφής µέλους (Membership Service). Η υπηρεσία αυτή 

χρησιµοποιείται από τα τρέχοντα µέλη µιας κοινότητας, έτσι ώστε να απορρίψουν 

ή να κάνουν δεκτή µια καινούργια αίτηση ενός κόµβου που θέλει να εισαχθεί 

στην οµάδα. Οι κόµβοι που επιθυµούν να συµµετέχουν σε µια οµάδα πρέπει 

πρώτα να εντοπίσουν ένα τρέχον µέλος και µετά να αιτηθούν για συµµετοχή.  

• Υπηρεσία πρόσβασης (Access Service). Η υπηρεσία πρόσβασης χρησιµοποιείται 

για να ελέγχουν την αξιοπιστία της αίτησης, που έγινε από έναν peer σε έναν 

άλλο. O peer που λαµβάνει την αίτηση παρέχει στον αιτούντα peer τα 

διαπιστευτήρια και πληροφορία σχετικά µε την αίτηση που έγινε για να 

καθοριστεί αν η πρόσβαση γίνεται δεκτή.  

• Υπηρεσία σωλήνα (Pipe Service). Η υπηρεσία αυτή χρησιµοποιείται για τη 

δηµιουργία και διαχείριση συνδέσεων σωλήνων ανάµεσα σε µέλη της κοινότητας. 
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• Υπηρεσία Resolver. Η υπηρεσία χρησιµοποιείται για να στείλει γενικές 

ερωτήσεις προς άλλους κόµβους. 

• Υπηρεσία παρατήρησης (monitoring service). Η υπηρεσία παρατήρησης 

χρησιµοποιείται από ένα κόµβο για να παρατηρήσει άλλα µέλη της ίδιας 

κοινότητας. 

Τονίζεται ότι η εµβέλεια αυτών των υπηρεσιών είναι η ίδια η οµάδα και η ευρύτερη 

οµάδα στην οποία ανήκουν όλοι οι κόµβοι (Netgroup). Όταν, δηλαδή, ένας κόµβος 

πραγµατοποιεί µια αναζήτηση για να δει ποιοι άλλοι κόµβοι είναι στην οµάδα του τότε 

τα αποτελέσµατα τα οποία θα συλλέξει θα έχουν ως σηµείο αναφοράς µόνο την οµάδα 

του και όχι κάποια άλλη. Κατά την κλήση, δηλαδή, µιας Υπηρεσίας ο κόµβος µπορεί να 

ελέγξει και µόνος του, εφόσον γνωρίζει ότι κάποιος κόµβος παρέχει µια Υπηρεσία, αν 

αυτός είναι συνδεδεµένος εκείνη τη στιγµή. Η αναζήτηση της διαφήµισης για τη 

σωλήνωση του υπερ-κόµβου, οµοίως γίνεται έχοντας ως εµβέλεια την οµάδα στην οποία 

ανήκει ο κόµβος.  

 

5.1.2.3 Σωληνώσεις 

Οι σωληνώσεις είναι ένας ασύγχρονος και µονής κατεύθυνσης µηχανισµός µεταφοράς 

µηνυµάτων, που χρησιµοποιείται για επικοινωνία. Τα σηµεία κατάληξης του σωλήνα 

αναφέρονται σαν σωλήνας εισόδου και σωλήνας εξόδου. Τα σηµεία κατάληξης 

δεσµεύονται δυναµικά και  ανταποκρίνονται στις διαθέσιµες διασυνδέσεις δικτύου (π.χ. 

µια TCP πύλη και η σχετιζόµενη IP διεύθυνση) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την αποστολή και λήψη µηνύµατος. Οι κόµβοι χρησιµοποιούν το νηχανισµό αυτό για την 

απευθυείας επικοινωνία.  

 

Στο σύστηµά µας ο υπερ-κόµβος εκτελεί ένα νήµα το οποίο δέχεται πάντα συνδέσεις στο 

άλλο άκρο της σωλήνωσής του. Ο κόµβος ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει µαζί του είτε 

για να ρωτήσει ποιός είναι ο σύνδεσµος για τη δηµοσίευση στο UDDI, είτε για να 

ενηµερώσει για το σύνδεσµό του στον οποίο απαντάει η Υπηρεσία του, είτε για να 

ρωτήσει αν κάποιος κόµβος είναι συνδεδεµένος συνδέεται µε τη σωλήνωση και 

αποστέλλει το µήνυµα µε την κατάλληλη µορφοποίηση που περιγράψαµε σε 
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προηγούµενη ενότητα. Από τα διάφορα είδη που µπορεί να είναι µια σωλήνωση JXTA, η 

συγκεκριµένη είναι τύπου σηµείο-σηµείο (point to point) διπλής κατεύθυνσης 

(Bidirectional) για το λόγο ότι δεδοµένα αποστέλλονται τόσο από τους κόµβους στον 

υπερ-κόµβο όσο και από τον εκάστοτε υπερ-κόµβο στους κόµβους. Άλλα είδη είναι αυτή 

της διασποράς (Broadcast) και η τύπου unicast που είναι στην ουσία µια σωλήνωση 

τύπου σηµειό-σηµείο αλλά προσφέρει επιπλέον ασφάλεια.  

 

 
Εικόνα 14 - Σωλήνωση τύπου Bidirectional 

 

5.1.2.4 Μηνύµατα 

Πρόκειται για τη βασική µονάδα ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των κόµβων. Τα 

µηνύµατα στέλνονται και λαµβάνονται από την υπηρεσία σωλήνα και από την υπηρεσία 

σηµείου κατάληξης. Μια εφαρµογή χρησιµοποιεί την υπηρεσία σωλήνωσης για να 

δηµιουργήσει, να στείλει και να λάβει µηνύµατα. Το µήνυµα είναι µια διατεταγµένη 

ακολουθία από ονόµατα και περιεχόµενα που ονοµάζονται στοιχεία του µηνύµατος. Έτσι 

το µήνυµα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύνολο από ζεύγη ονόµατος / τιµής. Το 

περιεχόµενο µπορεί να είναι αυθαίρετου τύπου. Τα πρωτόκολλα της τεχνολογίας JXTA 

καθορίζονται σαν ένα σύνολο από µηνύµατα που ανταλλάσσονται µεταξύ των peers. 

Υπάρχουν δύο µορφές αναπαράστασης για µηνύµατα. Αυτές είναι η XML µορφή και η 

δυαδική µορφή.  

 

5.1.2.5 ∆ιαφηµίσεις 

Όλοι οι πόροι του δικτύου, όπως οι peers, οι κοινότητες από peers, οι σωληνώσεις, και οι 

υπηρεσίες αναπαρίστανται από µια διαφήµιση. Οι διαφηµίσεις είναι δοµές 

µεταδεδοµένων που αναπαρίστανται σαν XML έγγραφα. Τα πρωτόκολλα του JXTA τις 

χρησιµοποιούν για να περιγράψουν και να κοινοποιήσουν την ύπαρξη πόρων. Οι πόροι 
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αυτοί ανακαλύπτονται ψάχνοντας για τις αντίστοιχες διαφηµίσεις, τις οποίες µπορούν να 

αποθηκεύσουν τοπικά.  Για κάθε διαφήµιση υπαρχει ένα χρονικό όριο ζωής, το οποίο 

καθορίζει τη διαθεσιµότητα του σχετιζόµενου πόρου. Μια διαφήµιση πρέπει να 

κοινοποιηθεί ξανά προκειµένου να επεκταθεί το χρονικό όριο ζωής της.  

 

 
Εικόνα 15 - Παράδειγµα διαφήµισης σωλήνωσης 

 

Το JXTA παρέχει τα ακόλουθα είδη διαφηµίσεων: 

• ∆ιαφήµιση κόµβου 

• ∆ιαφήµιση οµάδας 

• ∆ιαφήµιση σωλήνωσης 

• ∆ιαφήµιση κλάσης (Module Class Advertisement) 

• ∆ιαφήµιση προδιαγραφής 

• ∆ιαφήµιση υλοποίησης  

• ∆ιαφήµιση ραντεβού κόµβου 

Οι διαφηµίσεις κόµβου και ραντεβού έχουν κοινοποιηθεί κατά τη δηµιουργία 

δηµιουργίας των αντιστοίχων κόµβων, η διαφήµιση οµάδα όταν δηµιουργούνται οι 

κοινότητες, ενώ τέλος η δηµιουργία σωλήνωσης συνοδεύεται από τη δηµιουργία της 

αντίστοιχης διαφήµισης καθώς και της διαφήµισης κλάσης. Υπογραµµίζεται ότι η 

διαφήµιση για της οµάδες έχουν τροποποιηθεί προσθέτοντας λέξεις κλειδιά, ούτως ώστε 

κατά τη φάση της αναζήτησης να εντοπίζονται εκείνες µόνο οι οµάδες για τις οποίες 
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έγινε αναζήτηση µε βάση συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά. Ο µηχανισµός εύρεσης 

διαφηµίσεων λειτουργεί ως εξής: ο κόµβος ο οποίος αναζητά µια διαφήµιση κόµβου 

αποστέλλει µηνύµατα στην οµάδα µε τα οποία ζητάει από την υπηρεσία αναζήτησης του 

JXTA να του επιστρέψει εκείνες για τις οποίες ενδιαφέρεται. Οι διαφηµίσεις είναι 

αποθηκευµένες στην µνήµη cache κάθε κόµβου. 

 

5.1.2.6 Ασφάλεια  

Το JXTA παρουσιάζει πέντε είδη ασφάλειας: 

• Εµπιστευτικότητα: Εγγυάται ότι το περιεχόµενο ενός µηνύµατος δεν 

αποκαλύπτεται σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

• Πιστοποίηση: εγγυάται ότι ο αποστολέας είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. 

• Εξουσιοδότηση: εγγυάται ότι ο αποστολέας είναι εξουσιοδοτηµένος να στείλει 

ένα µήνυµα. 

• Ακεραιότητα δεδοµένων: εγγυάται ότι το µήνυµα δε µεταβλήθηκε κατά τη 

µεταφορά. 

• Ανασκευασιµότητα: εγγυάται ότι το µήνυµα µεταδόθηκε από ένα κατάλληλα 

αναγνωρισµένο αποστολέα και δεν είναι επανάληψη ενός προηγούµενου 

µεταδοµένου µηνύµατος. 

Τα XML µηνύµατα παρέχουν την δυνατότητα της προσθήκης µεταδεδοµένων όπως είναι 

τα πιστοποιητικά, οι συνόψεις, και τα δηµόσια κλειδιά στα µηνύµατα JXTA, τα οποία 

επιτρέπουν την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας. Τα µηνύµατα επιπλέον 

µπορεί να είναι κρυπτογραφηµένα (χρησιµοποιώντας δηµόσια κλειδιά) και 

υπογεγραµµένα (χρησιµοποιώντας πιστοποιητικά) για εµπιστευτικότητα και 

ανασκευασιµότητα. 

 
Η ασφάλεια τόσο σε επίπεδο οµότιµου δικτύου όσο και σε επίπεδο συστήµατος δεν 

αποτέλεσε σηµείο ενδιαφέροντος για την παρούσα εργασία. 
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5.1.2.7 IDs 

Το JXTA χρηισµοποιοεί IDs για να αναγνωρίζει κατά µοναδικό τρόπο όλους τους 

πόρους. Ένα ID, ή αλλιώς αναγνωριστικό, ορίζει µοναδικά µια οντότητα και υπηρετεί 

έναν κανονικό τρόπο αναφοράς σ’ αυτή την οντότητα. Υπάρχουν έξι τύποι από JXTA 

οντότητες, που έχουν ορισµένους τύπους αναγνωριστικών και αυτές είναι: οι κόµβοι, οι 

κοινότητες από κόµβους, οι σωληνώσεις, τα περιεχόµενα, τα module classes, και τα 

module specifications.  

 

Τα URN χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τα αναγνωριστικά της τεχνολογίας JXTA. 

Τα URN είναι ένας τύπος URI. Όπως και άλλοι τύποι URI έτσι και τα αναγνωριστικά της 

τεχνολογίας JXTA αναπαρίστανται σαν κείµενο. Παράδειγµα ενός αναγνωριστικού peer 

είναι το ακόλουθο: 

 
urn:jxta:uuid-
1CCCDF5AD8154D3D87A391210404E59BE4B888209A2241A4A162A10916074A9504 

 

Υπάρχουν δύο ειδικά δεσµευµένα αναγνωριστικά στην τεχνολογία JXTA: το 

αναγνωριστικό NULL, και το Net Peer Group αναγνωριστικό. 

 

Τα IDs πέραν της χρήσης από το ίδιο το JXTA  για να προσδιορίζει κατά µοναδικό τρόπο 

τους πόρους, χρησιµοποιούνται και στο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για την 

επικοινωνία των απλών κόµβων µε τους υπερ-κόµβους. 

 

5.1.3 UDDI 

Το UDDI το οποίο επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε είναι το UBR Node 

(http://uddi.ibm.com) και το Test Node (http://uddi.ibm.com/testregistry/registry.html) 

της IBM. Η επιλογή βασίστηκε στο γεγονός ότι το σύστηµά µας θέλουµε να µπορεί να 

συνεργαστεί µε πραγµατικά και σε λειτουργία UDDIs. Στην παρούσα φάση δηµόσια 

διαθέσιµα UDDIs παρέχονται µεταξύ άλλων από την IBM, την SAP και την Microsoft. 

Το µοντέλο το οποίο προτείνουµε αποτελείται από ένα πλήθος από UDDIs κάθε ένα από 

τα οποία ελέγχεται από ένα υπερ-κόµβου οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του 
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οµότιµου δικτύου που αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα. Εναλλακτικά το µοντέλο 

µπορεί να υποστηριχθεί και από ένα πλήθος ιδιωτικών UDDIs. 

 

Τόσο το UBR Node όσο και το Test Node υποστηρίζουν την έκδοση UDDI 2.0. Τα 

µηχανήµατα αυτά ανήκουν στην IBM. Για τη δηµοσίευση στοιχείων, τροποποίηση, 

διαγραφή και εύρεση χρησιµοποιήσαµε το ανοιχτό λογισµικό UDDI4J στην έκδοση 2.0. 

Πρόκειται για ένα σύνολο βιβλιοθηκών υλοποιηµένων σε Java [48] το οποίο υποστηρίζει 

τις προαναφερθέντες λειτουργίες. Πιο συγκεκριµένα δηµιουργεί µηνύµατα τα οποία 

στέλνονται στο UDDI και αναλύει λεξικά τα αντίστοιχα, που λαµβάνονται, µε τις 

απαντήσεις. Βασική κλάση είναι η org.uddi4j.client.UDDIProxy η οποία δηµιουργεί ένα 

ενδιάµεσο (Proxy) για τον UDDI εξυπηρέτη, ο οποίος είναι προσβάσιµος από τον 

πελάτη, όπου πελάτης στην προκειµένη περίπτωση είναι ο κόµβος ο οποίος επικοινωνεί 

µε το UDDI για να επιτελέσει κάποια λειτουργία. Για να αναπαρασταθούν οι 

πληροφορίες που αποστέλλονται προς ή λαµβάνονται από το UDDI χρησιµοποιείται η 

κλάση org.uddi4j.datatype. Το υπό-πακέτο (Subpackage) org.uddi4j.request καθώς και το 

org.uddi4j.response χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν µηνύµατα τα οποία 

στέλνονται και λαµβάνονται αντίστοιχα από το UDDI. Οι κλάσεις αυτές 

χρησιµοποιούνται µέσω της κλάσης UDDIProxy. Το UDDI4J υποστηρίζει την αποστολή 

SOAP µηνυµάτων µε βάση το Apache Axis, το Apache SOAP και το HP SOAP. Η 

επιλογή εξαρτάται από το πως επιθυµεί κανείς να υλοποιήσει την εφαρµογή του. Στην 

περίπτωση µας επιλέξαµε τα µηνύµατα SOAP να αποστέλλονται µε βάση το Apache 

Axis. 

 

Το UDDI παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών που συνολικά όλες µαζί 

µπορούν να δηµιουργήσουν το προφίλ µιας εταιρείας. Ποιά είναι η επωνυµία της, 

στοιχεία επικοινωνίας, τοποθεσία, αντικείµενο εργασίας και φυσικά Υπηρεσίες Ιστού 

που ενδεχοµένως προσφέρει. Στην ουσία πρόκειται για ένα κατάλογο εταιρειών. Για την 

δηµοσίευση αυτών των στοιχείων χρειάζεται ένα όνοµα χρήστη (Username) και ένας 

κωδικός (Password) τα οποία εκδίδονται από το διαχειριστή του UDDI, στην προκειµένη 

περίπτωση την IBM. Στο σύστηµα µας δεν λαµβάνουµε υπ’ όψη, σε κανένα τµήµα του, 

ζητήµατα ασφάλειας. Στην προκειµένη περίπτωση θεωρούµε ότι οι κόµβοι οι οποίοι 
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επιθυµούν να δηµοσιεύσουν στοιχεία στο εκάστοτε UDDI διαθέτουν τόσο όνοµα χρήστη 

όσο και κωδικό. Η διαδικασία για να δηµοσιευτούν τα στοιχεία έχει ως εξής: ο κόµβος 

έχει ετοιµάσει από πρίν ένα αρχείο κειµένου στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία 

µαζί µε το ζευγάρι όνοµα χρήστη και κωδικός. Συνδέεται στο UDDI – η διαδικασία είναι 

ίδια και για το UBR Node και για το Test Node – και αφού επαληθευτεί το όνοµα χρήστη 

και ο κωδικός ο κόµβος λαµβάνει ένα πιστοποιητικό µε βάση το οποίο του επιτρέπεται 

να έχει πρόσβαση στο UDDI. Το πιστοποιητικό αυτό λαµβάνεται µε τη βοήθεια της 

συνάρτησης get_authToken. Τα στοιχεία από το αρχείο κειµένου αποθηκεύονται στο 

UDDI διαδοχικά. Ενδεικτικά η δοµή businessEntity η οποία στην ουσία είναι και αυτή η 

οποία εκφράζει την εταιρεία που εκπροσωπεί ο κόµβος αποθηκεύεται µε τη συνάρτηση 

save_business. Αντίστοιχες συναρτήσεις υπάρχουν για την αποθήκευση των υπηρεσιών, 

του tModel και ούτω κάθε εξής. Η εντολή η οποία αποθηκεύει την businessEntity είναι η 

εξής: 

<save_business generic="2.0" xmlns="urn:uddi-org:api_v2" > 
                                                   <authInfo/> 

<businessEntity/> [<businessEntity/>…] 
                             </save_business> 
Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται στιγµιότυπα από διάφορα δεδοµένα που 

αποθηκεύτηκαν στο Test Node. 
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Εικόνα 16 - BusinessEntities αποθηκευµένες στο Test Node 
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Εικόνα 17 - Business Details µιας δοµής BusinessEntity 

 

Ενδεχόµενη ανανέωση των στοιχείων που αποθηκεύτηκαν γίνεται µε την ίδια διαδικασία 

χρησιµοποιώντας τις ίδιες συναρτήσεις. Οµοίως για να διαγραφούν στοιχεία ο κόµβος 

πρώτα παραλαµβάνει ένα πιστοποιητικό και µετά προβαίνει στην διαγραφή των 

στοιχείων. Ενδεικτικά η συνάρτηση η οποία διαγράφει τη δοµή businessEntity είναι η 

delete_business, ενώ η σύνταξη της εντολής είναι:  

<delete_business generic="2.0" xmlns="urn:uddi-org:api_v2" > 
<authInfo/> 

       <businessKey/> 
            [<businessKey/> …] 

                            </delete_business> 
 

Όσων αφορά την αναζήτηση, ξανά και εδώ ο κόµβος θα πρέπει να πάρει πιστοποιητικό 

για να µπορέσει να επιτελέσει τη λειτουργία αυτή. Η αναζήτηση γίνεται σε φάσεις. Αφού 

επικοινωνήσει µε τον υπερ-κόµβο ο κόµβος έχει στη διάθεσή του τους συνδέσµους των 

UDDI οι οποίοι αποθηκεύουν Υπηρεσίες του είδους που τον ενδιαφέρει. Αρχικά 

στέλνεται ένα ερώτηµα για εύρεση των businessEntities. Κάθε ένα από αυτά έχει ένα 
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µοναδικό ID. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει ποιο από όλα αυτά τον ενδιαφέρει. Με 

βάση το κλειδί αποστέλλονται νέα ερωτήµατα στο UDDI για να επιστραφούν τα 

υπόλοιπα στοιχεία που είναι αποθηκευµένα όπως είναι το businessService ή το binding. 

Ενδεικτικές συναρτήσεις για την διαδικασία αυτή είναι η find_business για να επιστρέψει 

τα βασικά στοιχεία και η get_BusinessDetail για να επιστρέψει τις υπόλοιπες λεπτοµέριες 

της δοµής businessEntity. Ενδεικτικά η συνάρτηση find_business αποστέλλει ένα 

µήνυµα το οποίο συντάσσεται ως εξής: 

<find_business [maxRows="nn"] generic="2.0" xmlns="urn:uddi-org:api_v2" > 
[<findQualifiers/>] 

[<name/> [<name/>]…] 
[<discoveryURLs/>] 

[<identifierBag/>] 
[<categoryBag/>] 
[<tModelBag/>] 

              </find_business> 
 

5.1.4 UNSPSC 

Οι εταιρείες κατηγοριοποιούνται µε βάση διάφορα πρότυπα κατηγοριοποίησης. 

Ορισµένα εξ αυτών είναι το NAICS, το GEO, το UDDITYPE και το UNSPSC [50]. Τα 

πρότυπα έχουν δηµιουργήσει ένα πλήθος κατηγοριών οι οποίες καλύπτουν στην ουσία 

όλη την οικονοµική ζωή. Σε αυτές µπορούν να εισαχθούν εταιρείες από διαφορετικούς 

κλάδους. 

 

Το UNSPSC είναι τα αρχικά του Universal Standard Products and Services 

Classification.  Το UNSPSC Code είναι ένα σύστηµα κωδικοποίησης για την 

κατηγοριοποίηση τόσο των προϊόντων όσο και των Υπηρεσιών για χρήση από την 

παγκόσµια αγορά. Η διοίκηση και η ανάπτυξη του UNSPSC Code συντονίζεται από την 

Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA). Στην ουσία εκφράζει 

την προσπάθεια για τη δηµιουργία ενιαίου χαρακτηρισµού προϊόντων και 

χαρακτηρισµών από όλους. Η κατάταξη των εταιρειών είναι ιεραρχική και γίνεται σε 

πέντε επίπεδα. Κάθε επίπεδο έχει το δικό του µοναδικό αριθµό. Τα επίπεδα αυτά είναι: 

1. Τµήµα (Segment) 

2. Οικογένεια (Family) 

3. Κλάση 



94  Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

4. Προϊόν (Commodity) 

5. Αντικείµενο εταιρείας (Business Function) 

 

Οι κόµβοι παρέχουν Υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση το 

UNSPSC. Όταν συνεπώς αποθηκεύονται στοιχεία που αφορούν τη δουλειά µιας 

εταιρείας σε κάποιο χώρο, εν προκειµένου στον κλάδο µεταφορών, φιλοξενίας ή 

δηµιουργίας τουριστικών πακέτων, τα στοιχεία αυτά εισάγονται στις αντίστοιχες 

κατηγορίες µε τη βοήθεια των ανάλογων κωδικών. Αντίστοιχα κατά την αναζήτηση 

σχετικών εταιρειών και κατ’ επέκταση Υπηρεσιών Ιστού που αυτές προσφέρουν 

χρησιµοποιούνται κωδικοί που χαρακτηρίζουν το είδος των εταιρειών αυτών. Όταν 

δηλαδή ο κόµβος ζητά από το UDDI να του επιστρέψει αποτελέσµατα που αφορούν 

εταιρείες που ασχολούνται µε τον τοµέα των µεταφορών το ερώτηµα στην ουσία 

µετασχηµατίζεται στο να βρεθούν εκείνες οι εταιρείες που έχουν ένα δεδοµένο κωδικό 

ως χαρακτηρισµό. Γίνεται αντιστοίχηση (Mapping) του λεκτικού προσδιορισµού που 

εισάγει ο χρήστης στον αντίστοιχο κωδικό της κατηγορίας. 

 

5.1.4.1 Περιορισµοί Χρήσης του UDDI 

Η IBM θέτει κάποιους περιορισµούς όσων αφορά την χρήση τόσο του UBR Node, όσο 

και του Test Node. Οι περιορισµοί αφορούν το πόσο όγκο δεδοµένων µπορεί να δεχθούν 

για αποθήκευση στα UDDIs. Για το UBR Node επιτρέπουν µόνο µια καταχώρηση, ενώ 

για το Test Node περίπου έξι µε εφτά. Στην πράξη διαπιστώσαµε ότι δεν µας επέτρεπαν 

να χρησιµοποιήσουµε τα UDDIs όταν ξεπερνούσαµε ένα συγκεκριµένο αριθµό φορών 

που συνδεόµασταν σε αυτά. Το πρόβληµα λύθηκε άλλοτε µε τη δηµιουργία νέου 

λογαριασµού, νέας δυάδας, δηλαδή, ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και 

άλλοτε διαγράφοντας τα cookies τα οποία είχαν τοποθετηθεί στον υπολογιστή. Παρόλο 

που είναι δικαιολογηµένη η διάθεσή τους να ελέγχουν την κίνηση στα δυο αυτά UDDIs 

τα οποία είναι προσβάσιµα από µεγάλο αριθµό χρηστών παγκοσµίως, οι τελικές επιλογές 

τους είναι αρκετά περιοριστικές. Τονίζεται ότι παρόλο που ζητήσαµε επανεινηληµένως 

να υπάρξει αύξηση στα όρια αυτά δεν εισακουστήκαµε. 
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5.1.5 AXIS 

Για την κλήση των Υπηρεσιών Ιστού χρησιµοποιήσαµε µηνύµατα SOAP. Συγκεκριµένα 

επιλέξαµε τις, ανοιχτού κώδικα, βιβλιοθήκες Apache Axis 1.1RC2 [54]. Το Axis είναι 

µια υλοποίηση του SOAP 1.1 και είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές που έχει θέσει η 

W3C. Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για µια µηχανή SOAP, ένα πλαίσιο για να 

κατασκευάσουµε Πελάτες και Εξυπηρέτες SOAP µηνυµάτων. Η έκδοση που 

χρησιµοποιήσαµε είναι γραµµένη σε Java. Η έκδοση αυτή περιλαµβάνει: 

• Έναν εξυπηρέτη που µπορεί να λειτουργήσει µόνος του (Stand alone). 

• Έναν εξυπηρέτη ο οποίος µπορεί να ενσωµατωθεί σε µια µηχανή servlets όπως 

είναι ο Tomcat. 

• Υποστήριξη του WSDL. 

• Χρήσιµα εργαλεία για να δηµιουργούνται Java κλάσεις από το WSDL. 

• Εργαλείο για παρακολούθηση των TCP/IP πακέτων. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του Axis είναι: 

• Ταχύτητα: Για την λεξική ανάλυση των µηνυµάτων χρησιµοποιεί τον λεξικό 

αναλυτή (Parser) SAX. 

• Ευελιξία: Η αρχιτεκτονική του Axis δίνει την δυνατότητες τροποποίησης της 

µηχανής και παροχής εξειδικευµένης επεξεργασίας για παράδειγµα στις 

επικεφαλίδες των µηνυµάτων.  

• Σταθερότητα: Καθορίζει µια σειρά από διεπαφές οι αλλαγές στις οποίες γίνονται 

οµαλά και σχετικά αργά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι δεν δηµιουργούνται 

προβλήµατα από έκδοση σε έκδοση.  

• Ενεργοποίηση (Deploy) βασιζόµενη σε κοµµάτια λογισµικού: Μπορούν πολύ 

εύκολα να οριστούν επαναχρησιµοποιήσιµοι χειριστές (Handlers) για να 

υλοποιούν βασικά µοτίβα επεξεργασίας.  

• Πλαίσιο µεταφοράς: Υπάρχει ένα απλό πλαίσιο για το σχεδιασµό αποστολέων και 

παραληπτών πάνω από πρωτόκολλα όπως το SMTP και το FTP. Ο πυρήνας της 

µηχανής είναι ανεξάρτητος µέσου µεταφοράς. 

• Υποστήριξη του WSDL: Υποστηρίζει την WSDL στην έκδοση 1.1. 
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5.1.5.1 Ενεργοποίηση (Deploy) Υπηρεσιών Ιστού 

Κάθε κόµβος παροχέας µιας Υπηρεσίας θα πρέπει, προτού προβεί στη δηµοσίευση των 

στοιχείων που τον αφορούν καθώς και στην ίδια την Υπηρεσία, να την ενεργοποιήσει. Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί να τοποθετήσει την Υπηρεσία στη µηχανή Servlet -Tomcat-  

που έχει o ίδιος και µετά να δηλώσει στην µηχανή Axis ότι θέλει να ενεργοποιήσει την  

Υπηρεσία την οποία τοποθέτησε πιο πριν. Αυτό γίνεται µέσω του Axis Web Service 

Deployment Descriptor (WSDD). Παράδειγµα ενός τέτοιου αρχείου είναι το:  

<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/" 

            xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"> 

 <service name="TransportationPeer01" provider="java:RPC"> 

  <requestFlow>   

     <handler type="soapmonitor"/>  

  </requestFlow>  

  <responseFlow>  

     <handler type="soapmonitor"/>  

  </responseFlow> 

  <parameter name="className" 

value="webservices.domaintra.peer01.TransportationPeer01"/> 

  <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 

 </service> 

</deployment 

Το αρχείο αυτό καθορίζει ότι θέλουµε να ενεργοποιήσουµε µια Υπηρεσία Ιστού η οποία 

έχει όνοµα TransportationPeer01. Το εκτελέσιµο της αρχείο βρίσκεται στο πακέτο 

webservices.domaintra.peer01.TransportationPeer01 και ότι από αυτή την Υπηρεσία 

επιτρέπουµε (allowedMethods) να κληθούν όλες οι συναρτήσεις της. Προσέξτε ότι η 

ετικέτα <requestFlow> επισηµαίνει ότι τα µηνύµατα τα οποία θα καλούν την Υπηρεσία 

αυτή καθώς και οι απαντήσεις που αυτή θα στέλνει πίσω θα καταγράφονται από το 

εργαλείο soapmonitor. Η κλήση της συνάρτησης της Υπηρεσίας γίνεται µέσο SOAP 

RPC.  
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Για την απενεργοποίηση της Υπηρεσίας αυτής ο κόµβος ο οποίος την παρέχει πρέπει να 

το δηλώσει µε ένα αντίστοιχο αρχείο. Για παράδειγµα:  

<undeployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"> 

 <service name="TransportationPeer01"/> 

</undeployment> 

Στο αυτό το σηµείο, πρέπει να πούµε ότι στο σύστηµά µας θεωρούµε ότι η σειρά µε την 

οποία γίνεται η χρήση µιας Υπηρεσίας έχει ως εξής: Ο κόµβος παροχέας αρχικά την 

τοποθετεί στον Εξυπηρέτη servlet, ακολούθως την ενεργοποιεί χρησιµοποιώντας το 

WSDD αρχείο και τέλος την δηµοσιεύει στο UDDI. Οπότε, κάποιος ο οποίος θέλει να 

την χρησιµοποιήσει πρώτα την αναζητά και κατόπιν αφού την βρει την καλεί. ∆εν έχει 

νόηµα να µην ενεργοποιήσει κάποιος κόµβος την Υπηρεσία και να την δηµοσιεύει στο 

δίκτυο. Οµοίως εάν αποφασίσει να µην την παρέχει, τότε θα πρέπει πρώτα να διαγράψει 

όλα τα στοιχεία τα οποία την αφορούν και µετά να την απενεργοποιήσει. Στο παρακάτω 

σχήµα φαίνεται αριστερά το µήνυµα SOAP που αποστέλλεται στην Υπηρεσία και η 

δεξιά η απάντηση, υπό µορφή µηνύµατος SOAP, που δίνει αυτή. 
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Εικόνα 18 - Στιγµιότυπο από το SOAP monitor 

 

5.1.5.2 SOAP RPC 

Η κλήση της Υπηρεσίας γίνεται µε SOAP RPC. Αυτό σηµαίνει ότι κατά την κλήση 

γίνεται η αντιστοίχηση των τύπων δεδοµένων της XML µε τους τύπους δεδοµένων της 

Java. Για την απάντηση ακολουθείται η αντίστροφη πορεία, δηλαδή έχουµε την 

αντιστοίχηση των τύπων δεδοµένων της Java στους τύπους δεδοµένων της XML. Κατά 

τη διάρκεια της αντιστοίχησης των τύπων δεδοµένων από την XML στη Java 

δηµιουργείται ένα δένδρο το οποίο διαχωρίζει στην ουσία τα µέρη του SOAP µηνύµατος. 

 

 
Σχήµα 7 - ∆ένδρο ανάλυσης SOAP µηνύµατος 
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 Η αντιστοίχηση των τύπων µεταξύ Java και WSDL/XSD/SOAP φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

xsd:base64Binary byte[] 

xsd:boolean Boolean 

xsd:byte Byte 

xsd:dateTime java.util.Calendar 

xsd:decimal java.math.BigDecimal 

xsd:double Double 

xsd:float Float 

xsd:hexBinary byte[] 

xsd:int Int 

xsd:integer java.math.BigInteger 

xsd:long Long 

xsd:QName javax.xml.namespace.QName 

xsd:short Short 

xsd:string java.lang.String 
Πίνακας 2 - Αντιστοίχηση τύπων δεδοµένων µεταξύ Java και SOAP 

 

5.1.5.3 Αρχιτεκτονική του AXIS 

Η µηχανή του AXIS στην ουσία επεξεργάζεται µηνύµατα αιτήσεων και απαντήσεις σε 

αυτά. Για την επεξεργασία αυτή χρησιµοποιεί χειριστές και αλυσίδες. Οι αλυσίδες είναι 

διατεταγµένα σύνολα χειριστών. Τόσο στην πλευρά αυτού που καλεί την Υπηρεσία, του 

Πελάτη, όσο και σε αυτού που απαντάει, του Εξυπηρέτη η διαδικασία είναι στο 

µεγαλύτερο µέρος της  η ίδια. Απλά αλλάζει η σειρά µε την οποία συµµετέχουν οι 

χειριστές. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε την διαδροµή που ακολουθεί το µήνυµα στον 

Εξυπηρέτη:  
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Εικόνα 19 - ∆ιαδροµή µηνύµατος SOAP στον Εξυπηρέτη 

 

Οι µικροί κύλινδροι συµβολίζουν Χειριστές ενώ οι µεγάλοι, που περικλείουν αυτούς 

αλυσίδες. Το µήνυµα φτάνει αρχικά σε ένα ακροατή µεταφοράς (Transport Listener), 

οποίος µε τη σειρά του συσκευάζει τα δεδοµένα σε ένα αντικείµενο Message της κλάσης 

org.apache.axis.Message. Το αντικείµενο αυτό το βάζει σε ένα MessageContent. Ο 

ακροατής επίσης προσθέτει όσες Properties χρειάζονται. Η µηχανή του Axis αφού 

εντοπίσει µια αλυσίδα αίτησης, αναζητά µια πιο γενική (Global) και καλεί τους 

αντίστοιχους χειριστές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο χειριστής URLMapper 

συµπληρώνει το πεδίο serviceHandler µε ένα URL της µορφής π.χ 

http://147.52.17.29:8080/axis/services/TransportationPeer01. Αυτό σηµαίνει ότι του 

καθορίζεται έπ’ ακριβώς ποια Υπηρεσία θα κληθεί. 

 

Αντίστοιχη είναι και η πορεία του µηνύµατος στον πελάτη, Τη βασική λειτουργικότητα 

αναφορικά µε την επεξεργασία του αιτήµατος και της απάντησης της κάνει ο χειριστής 

Transport Sender. 
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Εικόνα 20 - ∆ιαδροµή µηνύµατος στον Πελάτη 

 

5.1.6 BPWS4J 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η δηµιουργία 

σύνθετων Υπηρεσιών. Για την σύνθεσή τους επιλέξαµε την BPEL4WS. Πρόκειται για 

µια γλώσσα η οποία προέκυψε, σε ένα µεγάλο βαθµό, από το συνδυασµό 

χαρακτηριστικών της WSFL και της XLANG.  Από τον ∆εκέµβριο του 2004 το όνοµα 

της έχει αλλάξει σε WS-BPEL. Η WS-BPEL είναι µια γλώσσα ενορχήστρωσης, 

συντονίζει δηλαδή την αλληλεπίδραση άλλων Υπηρεσιών µέσω ενός κεντρικού ελέγχου.  

Στην ουσία είναι µια γλώσσα για την περιγραφή της ροής εργασίας (Workflow). Η WS-

BPEL διαθέτει την ικανότητα να περιγράφει µη εκτελέσιµες αφηρηµένες διεργασίες όσο 

και να υλοποιεί εκτελέσιµες επιχειρηµατικές διεργασίες. Για το σύστηµά µας µάς 

ενδιέφερε η δεύτερη περίπτωση.  

 

Ο ρόλος της WS-BPEL σε αυτή την περίπτωση είναι να ορίζει µια νέα Υπηρεσία 

χρησιµοποιώντας ένα σύνολο από υπάρχουσες. Η σύνθετη Υπηρεσία µπορεί και αυτή να 

περιγραφεί από ένα WSDL έγγραφο, αλλά είναι υλοποιηµένη ως επιχειρηµατική 

διεργασία. 
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Εικόνα 21 - Μια σύνθετη Υπηρεσία υλοποιηµένη ως διεργασία της BPEL4WS 

 

Σε αντίθεση µε τις Υπηρεσίες οι οποίες είναι υλοποιηµένες σε Java, κάθε συνάρτηση του 

portType, που περιγράφεται στο WSDL, δεν αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι 

λογικής της WS-BPEL. Μια διεργασία της WS-BPEL περιγράφει το σύνολο των 

portTypes. Συνεπώς συγκεκριµένα σηµεία εισόδου τα οποία ανταποκρίνονται σε 

εξωτερικούς χρήστες που καλούν τις συναρτήσεις της διεπαφής υποδεικνύονται στην 

περιγραφή της WS-BPEL. Τα σηµεία αυτά εισόδου καταναλώνουν τα µηνύµατα τα 

οποία αποστέλλονται. Η διεργασία καθορίζει σε ποια σηµεία της ροής παράγεται το 

µήνυµα εξόδου. Θα µπορούσαµε, συνεπώς βάσιµα, να ισχυριστούµε ότι η διεργασία 

µοιάζει µε αλγόριθµο εκφρασµένο σε διάγραµµα ροής.  

 

Κάθε βήµα της διαδικασίας καλείται δραστηριότητα. Οι βασικές δραστηριότητες είναι: 

• Invoke: Η δραστηριότητα αυτή καλεί µια καθορισµένη συνάρτηση µιας 

Υπηρεσίας. 

• Receive: Περιµένει να λάβει κάποιο µήνυµα κλήσης από κάποιον εξωτερικά. 

• Reply: Επιστρέφει την απάντηση σε αυτόν που την κάλεσε. 

• Wait: ∆ιακόπτει τη λειτουργία για ένα χρονικό διάστηµα. 

• Assign: Αντιγράφει την τιµή µιας µεταβλητής σε µια άλλη. 

• Throw: Ενηµερώνει για πιθανά σφάλµατα που συνέβησαν 
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• Terminate: Τερµατίζει το στιγµιότυπο του service. 

• Empty: Η δραστηριότητα αυτή δεν κάνει κάτι. 

Οι βασικές αυτές δραστηριότητες µπορούν να συνδυαστούν µε τις δοµές ακολουθίας 

(sequence), εναλλαγής (switch), επανάληψης (while) και επιλογής (pick). Πέραν αυτών 

υπάρχει και η έννοια του partner, όπου ως partner θεωρούµε οποιαδήποτε Υπηρεσία 

καλεί η σύνθετη.  

 

Στο σύστηµά µας οι κόµβοι οι οποίοι παρέχουν σύνθετες Υπηρεσίες είναι αυτοί οι οποίοι 

λειτουργούν ως τουριστικοί πράκτορες. Προσφέρουν ως σύνθετη Υπηρεσία τη 

δυνατότητα να δεσµεύσουν σε µια συγκεκριµένη αεροπορική εταιρεία έναν αριθµό 

θέσεων για ένα δροµολόγιο και τη δυνατότητα να δεσµευτεί κάποιο δωµάτιο σε ένα 

ξενοδοχείο σε συγκεκριµένο µέρος. Αντί, δηλαδή ο χρήστης να αναζητήσει πρώτα στο 

UDDI τις εταιρείες οι οποίες προσφέρουν Υπηρεσίες αφενός και αφετέρου αυτές οι 

οποίες προσφέρουν αντίστοιχες δυνατότητες σχετικές µε ξενοδοχεία και να καλέσει τις 

αντίστοιχες συναρτήσεις για να πραγµατοποιήσει τις δεσµεύσεις, µπορεί απλά να βρει 

ένα τουριστικό πράκτορα, να εισάγει τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία και να 

αναλάβει αυτός να προβεί στις παραπάνω ενέργειες. Ασφαλώς και δεν είναι σίγουρο ότι 

θα υπάρχει κάποια θέση στο αεροπλάνο ή κάποιο δωµάτιο στο ξενοδοχείο. Το όφελος 

όµως είναι ότι παρέχεται µια έτοιµη λύση στο χρήστη η οποία του εξοικονοµεί χρόνο 

καθώς χρειάζεται µια αναζήτηση αντί για δυο. Συγχρόνως µειώνεται η κίνηση στο δίκτυο 

καθώς επικοινωνεί µια φορά µε τον υπερ-κόµβο αντί για δυο και οµοίως επικοινωνεί µια 

φορά µε το UDDI αντί για δυο. 

 

Η διαδικασία των διαδοχικών κλήσεων έχει ως εξής: από τη στιγµή που κάποιος κόµβος 

καλέσει τη σύνθετη Υπηρεσία, εισάγει συγχρόνως και µια σειρά από δεδοµένα τα οποία 

στην ουσία είναι τα στοιχεία µε βάση τα οποία θα γίνουν οι δεσµεύσεις. Οι τιµές των 

δεδοµένων αυτών αντιγράφονται στις εσωτερικές µεταβλητές τις διαδικασίας και στη 

συνέχεια γίνονται διαδοχικές κλήσεις στις απλές Υπηρεσίες µε βάση τα δεδοµένα 

εισόδου. Τα δύο αποτελέσµατα επιστρέφονται ως ένα µέσω SOAP στο κόµβο ο οποίος 

κάλεσε την Υπηρεσία.  
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Η κλήση των Υπηρεσιών που αποτελούν την σύνθετη γίνεται µε σειριακό τρόπο. Η 

µηχανή υποστηρίζει και παράλληλη. Η επιλογή της µιας η της άλλης καθορίζεται από τη 

είδους επεξεργασία θέλει να κάνει στα αποτελέσµατα που δέχεται. Στην σειριακή για 

παράδειγµα τα αποτελέσµατα της πρώτης Υπηρεσίας µπορούν να ληφθούν υπ’ όψη, 

ενδεχοµένως, για τον καθορισµό µιας οικονοµικότερης προσφοράς για τη δεύτερη. 

 

Για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας επιλέξαµε το BPWS4J στην έκδοση 2.0 το 

οποίο είναι µια µηχανή η οποία εκτελεί διαδικασίες. Κάθε µια διαδικασία περιγράφεται 

σε ένα αρχείο bpel το οποίο εισάγεται στην µηχανή. Μαζί µε αυτό εισάγεται και ένα 

WSDL έγγραφο το οποίο περιγράφει πως θέλουµε να εµφανίζεται ως Υπηρεσία Ιστού η 

διαδικασία αυτή. Η µηχανή συµπληρώνει κατόπιν στο έγγραφο αυτό το URL της 

Υπηρεσίας. Ατυχώς, δεν προσθέτει το IP του µηχανήµατος στο οποίο φιλοξενείται αλλά 

το χαρακτηρισµό localhost. Πάντως τόσο η δηµοσίευση στο UDDI όσο και η καταγραφή 

της Υπηρεσίας στον υπερ-κόµβο γίνεται µε αναφορά του µηχανήµατος, όπως θα 

απαιτούσε ένα ρεαλιστικό σενάριο. Πέραν αυτού, στην ουσία έχουµε µια διαδικασία η 

οποία εκτελείται σε µια µηχανή, καλεί διάφορες απλές Υπηρεσίες Ιστού µέσω SOAP, και 

η ίδια παρουσιάζεται επίσης ως Υπηρεσία Ιστού η οποία καλείται µε τον ίδιο τρόπο που 

καλείται και µια απλή. Το BPWS4J τοποθετείται στις εφαρµογές δικτύου του Apache 

Tomcat. Βασική αδυναµία του πακέτου είναι ότι δεν παρέχει τη δυνατότητα να γίνει η 

ενεργοποίηση της σύνθετης Υπηρεσίας από γραµµή εντολών, άρα να αυτοµατοποιηθεί η 

όλη διαδικασία.  

 

5.1.7 Apache Tomcat 

Ως Εξυπηρέτη Εφαρµογών χρησιµοποιήθηκε ο Apache Tomcat 5.28 [47]. Το σύστηµα 

δοκιµάστηκε σε Windows NT, Windows XP καθώς και σε UNIX. 
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6 Πειραµατικές Μετρήσεις 

Στην ενότητα αυτή καταγράφουµε µια σειρά µετρήσεων µε στόχο τη µελέτη του 

συστήµατος κάτω από συγκεκριµένους φόρτους εργασίας. Εστιάζουµε το ενδιαφέρον 

µας σε τρεις βασικούς άξονες: Πρώτον στην καταγραφή της συµπεριφοράς του υπερ-

κόµβου (Super Peer - Rendezvous) απέναντι σε συνεχή ερωτήµατα που θέτει ένας 

κόµβος της κοινότητας του και τον χρόνο που χρειάζεται για να απαντήσει (επικοινωνία 

κόµβου – υπερ-κόµβου), δεύτερον στην επίδραση που έχει η αύξηση του πλήθους των 

κόµβων της κοινότητας στους χρόνους εξυπηρέτησής τους από τον υπερ-κόµβο και 

τρίτον µετράµε πειραµατικά το χρόνο που χρειάζεται ένας υπερ-κόµβος για να λάβει όλες 

τις απαντήσεις από όλους τους υπόλοιπους υπερ-κόµβους όταν ζητά ή ανακοινώνει σε 

αυτούς πληροφορίες (επικοινωνία µεταξύ υπερ-κόµβων). 

 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο τοπικό δίκτυο Ethernet του εργαστηρίου των 

µεταπτυχιακών µε ταχύτητες 100 Mbit/sec, στο οποίο είναι συνδεδεµένα δυο 

µηχανήµατα, η Rigani µε IP: 147.52.17.29 και το Praso µε IP: 147.52.17.21. Αµφότερα 

µε χαρακτηριστικά Pentium 4 2.80, 1 GB RAM και Windows 2000. Στο Praso 

τοποθετήθηκε ο υπερ-κόµβος του οποίου τη συµπεριφορά καταγράψαµε και στις τρεις 

µετρήσεις. Στη Rigani τοποθετήθηκε στην πρώτη µέτρηση ο κόµβος ο οποίος αποστέλλει 

τα ερωτήµατα, στη δεύτερη όλοι οι κόµβοι της κοινότητας του υπερ-κόµβου οι οποίοι 

αποστέλλουν τα ερωτήµατα και στην τρίτη οι υπόλοιποι υπερ-κόµβοι.  

 

Για την καταγραφή των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε το Api της Java σε συνδυασµό µε 

το πρόγραµµα λήψης πακέτων δικτύου Ethereal 0.10.12. Πιο συγκεκριµένα επιλέχθηκε η 

συνάρτηση getCurrentTimeInMillis() της Java για να υπολογίζει το χρόνο από τη στιγµή 

που θα αποσταλεί το µήνυµα µέχρι να παραληφθεί η αντίστοιχη απάντηση. Αποστολέας 

του µηνύµατος µπορεί να είναι είτε ένας απλός κόµβος είτε ένας υπερ-κόµβος ανάλογα 

µε το εξεταζόµενο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση το ζητούµενο χρονικό διάστηµα 

υπολογίζεται στο µηχάνηµα το οποίο θέτει το ερώτηµα. Στα Σενάρια Α και Β που θα 
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εξετάσουµε παρακάτω δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της καθυστέρησης 

(delay) το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι να εντοπιστεί η αντίστοιχη διαφήµιση του Jxta. 

Είναι προφανές ότι ο χρόνος, που εν τέλει υπολογίζεται, σχετίζεται µε το τοπικό δίκτυο 

του πανεπιστηµίου στο οποίο έγιναν οι µετρήσεις. Τα αποτελέσµατα τα οποία 

κατεγράφησαν συγκρίθηκαν µε αυτά που προέκυψαν από τη χρήση του Ethereal για 

επιβεβαίωση της ορθότητας τους.  

  

6.1 Σενάριο Α 

Αναλυτικά στην πρώτη πειραµατική µέτρηση έχουµε το εξής σενάριο: ο υπερ-κόµβος 

έχει δηµιουργήσει µια κοινότητα η οποία εκπροσωπεί την παροχή ενός είδους 

Υπηρεσιών Ιστού. Στην κοινότητα αυτή γίνεται µέλος ένας κόµβος. Όπως, έχουµε 

εξηγήσει και σε προηγούµενες παραγράφους ο κόµβος αυτός επικοινωνεί µε τον υπέρ-

κόµβο στην περίπτωση που θέλει να µάθει το UDDI στο οποίο θα πρέπει να συνδεθεί 

εφόσον επιθυµεί να δηµοσιεύσει µια Υπηρεσία, ή τα UDDIs στα οποία πρέπει να 

αναζητήσει Υπηρεσίες ή τέλος όταν ζητά την έγκριση του για να καλέσει µια Υπηρεσία, 

εφόσον κάτι τέτοιο είναι πολιτική της κοινότητας στην οποία ανήκει. Σε κάθε µια από 

αυτές τις περιπτώσεις ο τρόπος επικοινωνίας µε τον υπέρ-κόµβο είναι ο ίδιος (Σχήµα 8). 

Αναζητά αρχικά τη διαφήµιση του Jxta η οποία περιγράφει το Jxta pipe του υπερ-κόµβου 

στο οποίο θα πρέπει να συνδεθεί ο κόµβος, κατόπιν συνδέεται και αποστέλλει το µήνυµα 

του οποίου η δοµή είναι ίδια και στις τρεις περιπτώσεις. ∆ιαφέρει µόνο η επικεφαλίδα 

και η αποστελλόµενη συµβολοσειρά το µέγεθος της οποίας είναι αµελητέο και σχεδόν το 

ίδιο σε κάθε περίπτωση. Για την διεξαγωγή των µετρήσεων αποστέλλεται ένα µήνυµα 

αναζήτησης της διαφήµισης του pipe. Τόσο σε αυτό το σενάριο όσο και στο δεύτερο που 

παρουσιάζεται παρακάτω δεν παρουσιάστηκε καµιά απώλεια µηνύµατος. Ενδεχόµενη 

χρήση του συστήµατος σε άλλο δίκτυο θα πρέπει να συνοδεύεται µε πολλαπλή εκποµπή 

µηνυµάτων αναζήτησης για την ελαχιστοποίηση του ενδεχόµενου αυτό να χαθεί. 
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Σχήµα 8 - Σενάριο Α. Αποστολή ερωτηµάτων από έναν κόµβο στον υπερ-κόµβο της κοινότητας 
 

Στο σενάριο αυτό καταγράφουµε τους χρόνους που χρειάζεται ο κόµβος για να λάβει 

απάντηση στο ερώτηµα του και υπολογίζουµε το µέσο όρο. Ο κόµβος θέτει στον υπερ-

κόµβο 1, 5, 10, 100, 500, 1000 διαδοχικά ερωτήµατα. Ο µέσος όρος του χρόνου που 

χρειάστηκε για να λάβει την απάντησή του σε ms φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Η 

µέτρηση έγινε για κάθε περίπτωση 100 φορές. 

 

 

SP: Super Peer (Rendezvous) 
P: Peer 
Q: Query 
A: Answer 

A 

Group 1 

P 

SP 

Q 
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Σχήµα 9 - Αποστολή µηνυµάτων στον υπερ-κόµβο από κόµβο της κοινότητάς του 

 

Από το διάγραµµα είναι εµφανές ότι για 10 έως και 500 διαδοχικά ερωτήµατα ο µέσος 

όρος του χρόνου που χρειάζεται είναι περίπου 52 ms (52,2222 για 10 κόµβους, 52,2727 

για 100, 52,2384 για 500 και 55,6636 για 1000 κόµβους). Ο χρόνος για να λάβει την 

απάντηση έχοντας θέσει ένα µόνο ερώτηµα είναι περίπου 47 ms. Τονίζεται ότι για να 

επιτευχθεί ο ρυθµός αποστολής των 5, 10, 100, 500 και 1000 ερωτηµάτων  

τροποποιήθηκε το σύστηµα για αυτόµατη αποστολή µηνυµάτων. Είναι αυτονόητο ότι δεν 

είναι εφικτή η αποστολή τόσων ερωτηµάτων αποκλειστικά µέσω του χρήστη (manual).  

Παρατηρούµε ότι η συµπεριφορά του συστήµατος και σε αυτή την περίπτωση είναι 

οµαλή και σταθερή. Στα 1000 ερωτήµατα ο απαιτούµενος χρόνος γίνεται 56,6636 ms.  

 

Ενδεικτικά η κατανοµή των χρόνων για τα 100 ερωτήµατα που τέθηκαν σε µια από τις 

εκτελέσεις φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 10 - Επικοινωνία κόµβου µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Αποστολή 100 ερωτηµάτων και 

καταγραφή του χρόνου για τη λήψη της απάντησης για κάθε ένα εξ’ αυτών 
 
Παρατηρώντας το διάγραµµα είναι εµφανές ότι το µεγαλύτερο µέρος των τιµών είναι 

λίγο κάτω από την τιµή των 50 ms. Ο τελικός µέσος όρος, από το σύνολο των 

µετρήσεων, 52,2384 ms εξηγείται από το γεγονός ότι υπάρχουν τιµές οι οποίες µπορεί να 

είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από 50 ms. Στη συγκεκριµένη εκτέλεση υπάρχουν τιµές οι 

οποίες ξεπερνούν τα 200 ms. Οι ακραίες αυτές τιµές θα µπορούσαν, ίσως, να αποδοθούν 

στο γεγονός ότι τα µηχανήµατα στα οποία έγιναν οι µετρήσεις είναι προσβάσιµα µέσω 

του δικτύου του πανεπιστηµίου και σε άλλα µέλη της ερευνητικής κοινότητας, µε 

αποτελέσµατα να χρησιµοποιούν µέρος των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων για 

άλλες εργασίες.  Το διάστηµα εµπιστοσύνης (confidence interval) για την περίπτωση των 

100 συνεχόµενων ερωτηµάτων για πλήθος επαναλήψεων ίσο µε 100 και για ένα επίπεδο 

εµπιστοσύνης 95% (α = 0,05) είναι [44,5914 , 59,9539] το οποίο και εκφράζει την 

παραπάνω επισήµανση για την κατανοµή των τιµών. 

 

Η κατανοµή των τιµών σε µια περίπτωση εκτέλεσης για 1000 ερωτήµατα φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραµµα: 

 



110  Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

0

100

200

300

400

500

600

1 70 139 208 277 346 415 484 553 622 691 760 829 898 967

Values For 1000 Queries

D
el

ay
 T

im
e 

(m
s)

 
Σχήµα 11- Επικοινωνία κόµβου µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Αποστολή 1000 ερωτηµάτων και 

καταγραφή του χρόνου για τη λήψη της απάντηση για κάθε ένα εξ’ αυτών 
  

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση είναι εµφανές και εδώ ότι ένας σχετικά µικρός 

αριθµός τιµών είναι κατά πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε τις υπόλοιπες τιµές, γεγονός το 

οποίο έχει ως αποτέλεσµα ένα σχετικά διευρυµένο διάστηµα εµπιστοσύνης [48,4369 , 

62,8903], για πλήθος επαναλήψεων 100 και ένα επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. Τα 

αντίστοιχα διαστήµατα για την αποστολή 1, 5, 10 και 500 ερωτηµάτων είναι: [44,3540 , 

49,6459], [46,3598 , 53,1401], [47,0023 , 57,4420] και [45,6088 , 58,8681].   

 

6.2 Σενάριο Β 

Στο δεύτερο σενάριο προσθέτουµε και άλλους κόµβους στην ίδια κοινότητα οι οποίοι 

αποστέλλουν συγχρόνως και αυτοί 100 διαδοχικά ερωτήµατα στον υπερ-κόµβο (Σχήµα  

12). Στην περίπτωση αυτή καταγράφουµε το µέσο όρο του χρόνου που χρειάστηκε για να 

πάρει µια απάντηση ο κάθε ένας από αυτούς. Η µέτρηση επαναλήφθηκε 100 φορές. 

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα φαίνονται στα Σχήµατα 13, 14: 
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Σχήµα 12 - Σενάριο Β. Αποστολή ερωτηµάτων από πολλούς κόµβους προς τον υπερ-κόµβο της 

κοινότητας 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6

Peers

D
el

ay
 T

im
e 

(m
s)

 
Σχήµα 13 - Επικοινωνία 5 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Χρόνοι λήψης απάντησης για 

αποστολή 100 ερωτηµάτων µαζί µε τα διαστήµατα εµπιστοσύνης 
 

A 

Group 1 

P 

SP 

Q 

SP: Super Peer (Rendezvous) 
P: Peer 
Q: Query 
A: Answer 

A 

Q 
Q 

A 

P 

P 



112  Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 2 4 6 8 10 12

Peers

D
el

ay
 T

im
e 

(m
s)

 
Σχήµα 14 - Επικοινωνία 10 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Χρόνοι λήψης απάντησης για 

αποστολή 100 ερωτηµάτων µαζί µε τα διαστήµατα εµπιστοσύνης 
 

Ο οριζόντιος άξονας και στα δυο διαγράµµατα παρουσιάζει κάθε ένα από τους 5 και 10 

κόµβους που χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχα στις µετρήσεις και ο κάθετος άξονας το µέσο 

όρο του χρόνου που χρειάστηκε για να λάβει την απάντηση από τον υπερ-κόµβο της 

κοινότητας. Στο πρώτο διάγραµµα όπου έχουµε 5 κόµβους να αποστέλλουν ερωτήµατα 

βλέπουµε ότι χρειάστηκε ένας χρόνος µεταξύ 414,4343 και 479,3333 ms για να 

παραλάβει κάθε ένας από αυτούς την απάντηση. Ενδεικτικά ο κόµβος 1 χρειάστηκε 

περίπου 414 ms για να λάβει την απάντηση ενώ ο κόµβος 3 περίπου 479 ms. Στο δεύτερο 

διάγραµµα όπου οι κόµβοι που αποστέλλουν ερωτήµατα είναι 10 ο χρόνος που 

χρειάστηκε κάθε ένας από αυτούς για να λάβει την απάντηση κυµαινόταν µεταξύ 

645,4545 και 973,3434 ms περίπου. Παρατηρούµε, συνεπώς ότι ο διπλασιασµός του 

πλήθους των κόµβων είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του χρόνου λήψης απάντησης 

αλλά και τη διασπορά των χρόνων. Στην περίπτωση των πέντε κόµβων οι χρόνοι 

κυµαίνονταν µεταξύ 400-480 περίπου ms, ενώ τώρα το διάστηµα αυτό είναι πολύ 

µεγαλύτερο. ∆ιαπιστώνουµε ότι ο µέσος χρόνος για να λάβει την απάντηση ο κόµβος σε 

αυτό το δεύτερο σενάριο είναι κατά πολύ µεγαλύτερος σε σύγκριση µε το πρώτο σενάριο 

όπου έθετε τα ερωτήµατα µόνος του. Υπενθυµίζουµε, ότι όταν θέτει µόνο ένας κόµβος τα 
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ερωτήµατα ο απαιτούµενος χρόνος είναι περίπου 52 ms ενώ όταν έχουµε 5 κόµβους 

χρειάζεται 400-500 ms, ενώ για 10 κόµβους ο χρόνος είναι µεταξύ 645-973 ms. Και σε 

αυτή την περίπτωση πρέπει να τονίσουµε ό,τι οι χρόνοι αυτοί είναι κατά πολύ µικρότεροι 

εφόσον αντί για 100 ερωτήµατα τεθεί ένα από κάθε κόµβο.   

 

Οι κατανοµή των τιµών για τους κόµβους 1, 3 και 5 σε µια από τις εκτελέσεις των 

µετρήσεων για 5 κόµβους στην κοινότητα φαίνεται παρακάτω: 
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Σχήµα 15 - Επικοινωνία 5 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Κατανοµή τιµών του χρόνου 

του κόµβου 1 για τη λήψη της απάντησης για κάθε ένα από τα 100 ερωτήµατα 
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Σχήµα 16 - Επικοινωνία 5 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Κατανοµή τιµών του χρόνου 

του κόµβου 3 για τη λήψη της απάντησης για κάθε ένα από τα 100 ερωτήµατα 
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Σχήµα 17 - Επικοινωνία 5 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Κατανοµή τιµών του χρόνου 

του κόµβου 5 για τη λήψη της απάντησης για κάθε ένα από τα 100 ερωτήµατα 
 

Μια αντίστοιχη κατανοµή για τους κόµβους 1, 5 και 10 σε µια περίπτωση µέτρησης για 

10 κόµβους στην κοινότητα είναι: 
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Σχήµα 18 - Επικοινωνία 10 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Κατανοµή τιµών του χρόνου 

του κόµβου 1 για τη λήψη της απάντησης για κάθε ένα από τα 100 ερωτήµατα 
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Σχήµα 19 - Επικοινωνία 10 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Κατανοµή τιµών του χρόνου 

του κόµβου 5 για τη λήψη της απάντησης για κάθε ένα από τα 100 ερωτήµατα 
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Σχήµα 20 - Επικοινωνία 10 κόµβων µε τον υπερ-κόµβο της κοινότητας. Κατανοµή τιµών του χρόνου 

του κόµβου 10 για τη λήψη της απάντησης για κάθε ένα από τα 100 ερωτήµατα 
 

Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εµφανές ότι υπάρχουν λίγες τιµές οι οποίες είναι κατά 

πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε τις υπόλοιπες.   

 

Τα διαστήµατα εµπιστοσύνης για την περίπτωση των 5 κόµβων στην κοινότητα, για ένα 

επίπεδο εµπιστοσύνης 95% και πλήθος επαναλήψεων 100, είναι: για τον κόµβο 1 

[343,8327 , 485,0360], για τον κόµβο 2 [384,7842 , 558,2663], για τον κόµβο 3 [401,2500 , 

557,4166], για τον κόµβο 4 [333,7631 , 461,146] και για τον κόµβο 5 [349,4998 , 

516,4598]. Τα αντίστοιχα διαστήµατα εµπιστοσύνης για την περίπτωση των 10 κόµβων 
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είναι: για τον κόµβο 1 [560,4446 , 805,9796], για τον κόµβο 2 [556,5897 , 860,3598], για 

τον κόµβο 3 [598,2294 , 919,407], για τον κόµβο 4 [656,8434 , 997,7223], για τον κόµβο 5 

[628,1257 , 1005,309], για τον κόµβο 6 [599,235 , 868,0377], για τον κόµβο 7 [550,9615 , 

814,8566],  για τον κόµβο 8 [496,4997 , 794,4094], για τον κόµβο 9 [604,2524 , 873,0203] 

και για τον κόµβο 10 [781,9543 , 1164,7330]. Εξετάζοντας κανείς τα διαστήµατα 

εµπιστοσύνης µπορεί να διαπιστώσει ότι οι χρόνοι λήψης απαντήσεων κυµαίνονται σε 

ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα. Η χρήση των µηχανηµάτων και για άλλες εργασίες τη 

στιγµή των µετρήσεων σε συνδυασµό, ίσως, και µε τα εγγενή χαρακτηριστικά του 

πυρήνα του Jxta να είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους δηµιουργείται ένα τόσο µεγάλο 

διάστηµα τιµών. Στην πραγµατικότητα το διάστηµα αυτό δεν είναι τόσο διευρυµένο εάν 

δεν λάβουµε υπόψη µας τις ακραίες τιµές, οι οποίες παρόλο που είναι πολύ λίγες σε 

πλήθος έχουν πάρα πολύ µεγάλη συγκριτικά τιµή.     

 

6.3 Σενάριο Γ 

Στο τρίτο σενάριο µελετάµε την επικοινωνία µεταξύ των υπερ-κόµβων (Rendezvous) 

(Σχήµα 21). Οι υπερ-κόµβοι επικοινωνούν µεταξύ τους για δύο λόγους: πρώτον για να 

ενηµερώσουν τους υπόλοιπους αναφορικά µε το ποιά UDDIs εκπροσωπούν και 

δεύτερον, εφόσον είναι πολιτική της κοινότητας τους, παρεµβαίνουν για την χρήση ή όχι 

της υπηρεσίας κάποιου κόµβου της. Στην πρώτη περίπτωση ο υπερ-κόµβος ο οποίος 

θέλει να ενηµερώσει τους υπόλοιπους εκπέµπει ένα µήνυµα το οποίο µεταφέρεται από 

υπερ-κόµβο σε υπερ-κόµβο. Κάθε κόµβος ο οποίος το λαµβάνει ελέγχει εάν τον αφορά 

και ακολούθως απαντάει και προωθεί το µήνυµα στον επόµενο κόµβο. Η διαδροµή η 

οποία θα ακολουθήσει το µήνυµα καθορίζεται αυτόµατα κατά την εκκίνηση της 

πλατφόρµας και δεν είναι παραµετροποιήσιµη. Ο πυρήνας του Jxta φροντίζει ούτως ώστε 

να αποφεύγονται οι κύκλοι στη δροµολόγηση του µηνύµατος. Να µην αποστέλλεται, 

δηλαδή το ίδιο µήνυµα στον ίδιο κόµβο δεύτερη φορά. Στην δεύτερη περίπτωση ο υπερ-

κόµβος του οποίου κάποιο µέλος της κοινότητας καλεί µια Υπηρεσία Ιστού µιας άλλης 

κοινότητας ζητά από τον υπερ-κόµβο της τελευταίας την άδεια για να την καλέσει ή όχι. 

Το µήνυµα αποστέλλεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και πριν. Και στις δυο περιπτώσεις η 

δοµή του είναι η ίδια. Η διαφορά εστιάζεται στην επικεφαλίδα του µηνύµατος το οποίο 
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προσδιορίζει και το είδος της πληροφορίας την οποία µεταφέρει. Τονίζουµε ότι σε αυτή 

την περίπτωση δεν γίνεται αναζήτηση διαφήµισης Jxta όπως στα δυο προηγούµενα 

σενάρια. 

 

 
Σχήµα 21 - Σενάριο Γ. Αποστολή µηνυµάτων µεταξύ των υπερ-κόµβων 

 

∆εδοµένου ότι το µήνυµα ακολουθεί ένα προκαθορισµένο από τον πυρήνα του Jxta 

µονοπάτι, είναι λογικό οι απαντήσεις που προέρχονται από τους άλλους υπερ-κόµβους 

να φθάνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η διαδροµή που ακολουθούν είναι 

αντίστοιχη µε αυτή του µηνύµατος που στάλθηκε αρχικά. Κατά συνέπεια τα µηνύµατα 

απάντησης τα οποία στάλθηκαν από υπερ-κόµβους οι οποίοι είναι πιο «κοντά», µε βάση 

τη δροµολόγηση του Jxta, στον αρχικό υπερ-κόµβο που έθεσε το ερώτηµα καταφθάνουν 

και πιο γρήγορα. Στο παρακάτω διάγραµµα καταγράφουµε τον µεγαλύτερο χρόνο από τα 

µηνύµατα απαντήσεων, το µήνυµα, δηλαδή, που έφτασε τελευταίο στον αρχικό υπερ-

κόµβο. 
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Σχήµα 22 - Επικοινωνία µεταξύ 3 + 1 υπερ-κόµβων. Χρόνοι λήψης απάντησης από τους 3 µαζί µε τα 

διαστήµατα εµπιστοσύνης 
 

Η µέτρηση πραγµατοποιήθηκε 100 φορές και χρησιµοποιήσαµε από 4 µέχρι 10 συνολικά 

υπερ-κόµβους. Ο ένας εξ αυτών ήταν αυτός ο οποίος έθετε το ερώτηµα και οι υπόλοιποι, 

οι οποίοι όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω βρίσκονταν σε διαφορετικό µηχάνηµα, 

απαντούσαν. Ο χρόνος του µηνύµατος που παραλαµβάνονταν τελευταίο κυµαίνονταν 

από 48,4 έως 214,2 ms. Συγκεκριµένα το µήνυµα απάντησης που έφθασε στον υπερ-

κόµβο στην περίπτωση που υπήρχαν 3 άλλοι υπερ-κόµβοι χρειάστηκε 48,4 ms, για 6 

134,5 και για 9 214,2. Από το διάγραµµα προκύπτει ότι η αύξηση στο χρόνο είναι 

ανάλογη της αύξησης του πλήθους των υπερ-κόµβων. 

 

Η κατανοµή των τιµών και για τις 100 µετρήσεις που λάβαµε για την περίπτωση των 10 

συνολικά υπερ-κόµβων φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 23 – Επικοινωνία µεταξύ 10  υπερ-κόµβων. Κατανοµή τιµών του χρόνου για τη λήψη της 

τελευταίας απάντησης 
 

Το διάστηµα εµπιστοσύνης για ένα επίπεδο εµπιστοσύνης 95% και για 100 επαναλήψεις 

είναι [208,4058 , 219,9942]. Τα αντίστοιχα διαστήµατα για την περίπτωση των 3 υπερ-

κόµβων είναι [44,19891 , 52,60109] και για τους 6 [128,1986 , 140,8014]. Είναι εµφανές ότι 

ο µηχανισµός επικοινωνίας µεταξύ των υπερ-κόµβων είναι ικανοποιητικά γρήγορος και 

παρουσιάζει ένα µικρό διάστηµα διασποράς των τιµών, γεγονός το οποίο µας επιτρέπει 

να µπορούµε να χαρακτηρίσουµε το σύστηµα προβλέψιµο όσων αφορά το χρόνο που θα 

χρειαστεί σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα του προηγούµενου σεναρίου στο οποίο ναι 

µεν είναι προβλέψιµη η τιµή των χρόνων αλλά σε ένα πολύ µεγαλύτερο διάστηµα τιµών. 

Τονίζουµε ότι ο µηχανισµός που χρησιµοποιεί το σύστηµα για να επικοινωνεί ο κόµβος 

µε τον υπερ-κόµβο είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που χρησιµοποιεί για την 

επικοινωνία των υπερ-κόµβων µεταξύ τους. 

 

6.4 Υπολογιστικοί Πόροι 

Αναφορικά µε τους υπολογιστικούς πόρους που χρειάστηκαν σηµειώνουµε ότι στο 

πρώτο σενάριο, στην περίπτωση των 1000 ερωτηµάτων το σύστηµα καταναλώνει 16% 

της µνήµης του και χρησιµοποιεί την κεντρική µονάδα επεξεργασίας σε ποσοστό 96%. 

Στο δεύτερο σενάριο για πέντε κόµβους το ποσοστό της χρησιµοποιούµενης µνήµης 

αυξάνεται στο 21% και η κεντρική µονάδα αξιοποιείται σε ποσοστό 100%. Στην 
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περίπτωση των 10 κόµβων τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 28% και 100%. Στο τρίτο 

σενάριο, της επικοινωνίας των υπερ-κόµβων, τα ποσοστά είναι 29% και 9% αντίστοιχα. 

 

6.5 Σύνοψη Αποτελεσµάτων 

Εν κατακλείδι, η αποστολή πολλών διαδοχικών µηνυµάτων στον υπερ-κόµβο από ένα 

µόνο κόµβο της κοινότητας του δεν επηρεάζει κατά αρνητικό τρόπο την απόδοση του 

συστήµατος. Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για να λάβει την απάντηση για ένα ερώτηµα 

είναι της τάξης των 47 ms. Εξίσου καλή είναι η απόδοσή του και στην περίπτωση όπου η 

επικοινωνία µε τον υπερ-κόµβο γίνεται κατά αυτόµατο τρόπο θέτοντας συνεχόµενα 

ερωτήµατα, χωρίς τη µεσολάβηση του χρήστη. Αντιθέτως η ταυτόχρονη αποστολή 

µηνυµάτων από πολλούς κόµβους επηρεάζει σηµαντικά την απόδοση του συστήµατος. Ο 

χρόνος σε αυτή την περίπτωση κυµαίνεται µεταξύ 400-970 ms για πέντε ή δέκα κόµβους. 

Παρουσιάζει, δηλαδή, µια µεγάλη διασπορά τιµών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι θα 

πρέπει να γίνει η αντίστοιχη παραµετροποίηση για κάθε περιβάλλον λειτουργίας του 

συστήµατος, εφόσον είναι επιθυµητό να είναι ταχύτατο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το 

δίκτυο, το πλήθος των κόµβων που θέλουµε να εντάξουµε σε µια κοινότητα, το πλήθος 

των µηνυµάτων που στέλνουν συγχρόνως οι κόµβοι καθώς και τους διαθέσιµους 

υπολογιστικούς πόρους ούτως ώστε να υπάρξει η χρυσή τοµή κατά περίπτωση. Τέλος, η 

επικοινωνία µεταξύ των υπερ-κόµβων είναι γρήγορη µε σχετικά µικρή διασπορά τιµών. 

Η αύξηση του πλήθους των κόµβων προκαλεί µια αναλογική αύξηση στους χρόνους 

επικοινωνίας µεταξύ τους και δείχνει ότι µπορεί να κλιµακωθεί σε µεγάλο βαθµό χωρίς 

ουσιαστική επιβάρυνση στο χρόνο ή στους πόρους του συστήµατος.    
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7 Συµπεράσµατα και Μελλοντική Εργασία 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαµε την σχεδίαση και υλοποίηση του WeSProDiN, 

ενός συστήµατος για την παροχή Υπηρεσιών Ιστού πάνω από οµότιµο δίκτυο. Η βασική 

συνεισφορά της εργασίας έγκειται στην παρουσίαση της σχεδίασης και υλοποίησης ενός 

κατανεµηµένου µοντέλου για την οργάνωση των ρόλων του Παροχέα (Provider), 

Καταναλωτή (Requestor) και Μεσολαβητή (Broker) των Υπηρεσιών Ιστού, σε 

συνδυασµό µε τη στατική σύνθεση Υπηρεσιών χρησιµοποιώντας επίσηµα και de-facto 

αναγνωρισµένα πρότυπα. Στην ουσία προτείναµε ένα κατανεµηµένο χαρακτήρα στον 

τρόπο λειτουργίας του Υπάρχοντος µοντέλου των Υπηρεσιών Ιστού και τον αρµονικό 

συνδυασµό της κατανεµηµένης δηµοσίευσης και αναζήτησης αυτών µε τη στατική 

σύνθεσή τους. 

 

Το σύστηµα υλοποιήθηκε ως ένα οµότιµο δίκτυο υπερ-κόµβων, µε βάση την πλατφόρµα 

JXTA, αποτελούµενο από οµάδες κόµβων που παρέχουν οµοειδής Υπηρεσίες. Ο υπερ-

κόµβος κόµβος κάθε κοινότητας, εκπροσωπεί το UDDI της και παρέχει υπηρεσίες 

ενηµέρωσης αναφορικά µε τα είδη των Υπηρεσιών που είναι αποθηκευµένα σε όλα τα 

UDDIs του δικτύου. Συγχρόνως ελέγχει την κατάσταση των κόµβων. Ποιοι από αυτούς 

είναι συνδεδεµένοι και ποιοι όχι τη στιγµή που ζητείται η παροχή της Υπηρεσίας τους. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο επιλύσαµε το βασικό πρόβληµα που έχει το µοντέλο Υπηρεσιών 

Ιστού που είναι η αδυναµία κλιµάκωσης λόγω του κεντρικοποιηµένου χαρακτήρα του 

UDDI, οργανώσαµε λογικά τους κόµβους που θέλουν να παρέχουν Υπηρεσίες, 

διαχωρίζοντάς τους σε κοινότητες και προσθέσαµε στοιχεία Ποιότητας (QoS) στην 

διαδικασία κλήσης. Τόσο η δηµοσίευση όσο και η αναζήτηση έχουν κατανεµηµένο 

χαρακτήρα.  

 

Το σύστηµα συνδυάστηκε µε την παροχή στατικά συντεθειµένων Υπηρεσιών  

χρησιµοποιώντας την WS-BPEL και την αντίστοιχη BPWS4J µηχανή. Η σύνθετη 

Υπηρεσία µπορεί να δηµοσιευτεί, να ευρεθεί και να κληθεί µε τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν 

των απλών Υπηρεσιών. Η εκτέλεσή της συνεπάγεται την εκτέλεση της σύνθετης  
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διεργασίας που περιγράφει την σειρά κλήσεων των απλών Υπηρεσιών που την 

αποτελούν καθώς και την ροή δεδοµένων από την µηχανή BPWS4J. Η επιλογή της WS-

BPEL ως de-facto πρότυπο για την σύνθεση των Υπηρεσιών σε συνδυασµό µε την 

κατανεµηµένη αρχιτεκτονική απέδειξαν τα οφέλη που µια τέτοια συνεργασία µπορεί να 

προσφέρει σε µια ενδεχόµενη ρεαλιστική εφαρµογή. 

 

Συµπερασµατικά παρουσιάσαµε έναν αρµονικό συνδυασµό των τριών ερευνητικών 

χώρων, των Υπηρεσιών Ιστού, της σύνθεσης αυτών και των οµότιµων δικτύων για την 

παροχή απλών και στατικά συντεθειµένων Υπηρεσιών Ιστού πάνω από ένα οµότιµο 

δίκτυο υπερ-κόµβων. 

 

Πέραν, όµως από τους ερευνητικούς στόχους προέκυψαν και µια σειρά από 

συµπεράσµατα για το σύνολο των προτύπων και τεχνολογιών του τοµέα των Υπηρεσιών 

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

απέχει πολύ από το να είναι εύχρηστος. Παρόλες τις προτάσεις του OASIS το WSDL δεν 

µπορεί να αποθηκευτεί εξ ολοκλήρου στο UDDI. Αυτό που αποθηκεύεται κάθε φορά 

είναι αναφορές (δείκτες) προς το URL του WSDL όπου είναι αποθηκευµένο ή σε 

κοµµάτια αυτού. Για να καλέσει κανείς µια Υπηρεσία χρειάζεται τρία πράγµατα: πρώτον 

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

οποίας επιθυµεί και τρίτο τα είδη των παραµέτρων εισόδου και εξόδου. Τα στοιχεία αυτά 

µε την παρούσα µορφή των UDDI και WSDL µπορεί να τα συλλέξει κανείς στην ουσία 

µε λεξική ανάλυση. Το URL µπορεί να βρεθεί αποθηκευµένο στο UDDI αλλά τα 

υπόλοιπα όχι. Η χρήση tModels για να τα προσδιορίσει δεν λύνει το πρόβληµα. Ο 

συνδυασµός τους θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός αν το WSDL 

αποθηκευόταν εξ ολοκλήρου στο UDDI και µπορούσαν να συλλεχθούν στοιχεία του 

κατά τρόπο αντίστοιχο µε τις ερωτήσεις στις σχεσιακές βάσεις. Σηµειώνουµε, βέβαια ότι 

αµφότερα δεν δηµιουργήθηκαν εξ αρχής για να δουλέψουν µαζί. Αντιθέτως 

διαπιστώθηκε στην πορεία η δυνατότητα αυτή καθιστώντας τα συµπληρωµατικά 

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

(wrap) κάθε προγράµµατος λογισµικού και κατ’ επέκταση πληροφοριακού συστήµατος 

ως Υπηρεσία Ιστού. Το WSDL αποµονώνει τις εσωτερικές λεπτοµέρειες της υλοποίησης 

του εκάστοτε προγράµµατος και παρουσιάζει µόνο τα αναγκαία στοιχεία που χρειάζεται 

κανείς για να αξιοποιήσει τη λειτουργικότητά του. Το SOAP αξιοποιώντας τα γνωστά 

πρωτόκολλα δικτύου καταφέρνει να µεταφέρει  µηνύµατα, αλλά και να καλεί 

αποµακρυσµένες συναρτήσεις. Τα στοιχεία αυτά το κάνουν ιδανικό λόγω της απλότητας 

και της αποτελεσµατικότητάς του για την ολοκλήρωση ετερογενών συστηµάτων.   

 

Τρίτον τα οµότιµα δίκτυα φαίνεται να µπορούν να συνδυαστούν αρµονικά µε το νέο 

ρεύµα που δηµιουργούν οι Υπηρεσίες Ιστού καθώς στην ουσία έχουν βασικούς κοινούς 

στόχους όσον αφορά την αυτάρκεια και την επικοινωνία των οντοτήτων είτε αυτοί είναι 

κόµβοι στο δίκτυο είτε Υπηρεσίες Ιστού οι οποίες αλληλεπιδρούν. Τα οµότιµα δίκτυα 

προσφέρουν δυνατότητα οργάνωσης των κόµβων που παρέχουν τις Υπηρεσίες και 

συµβάλλουν στην κατανεµηµένη δηµοσίευση και εύρεσή τους. Ιδιαίτερα το JXTA 

παρόλες τις ατέλειες στο API και την έλλειψη αξιοπιστίας ορισµένων συναρτήσεών του 

στην έκδοση 2.3.1, παρέχει ικανοποιητική λειτουργικότητα. 

 

Τέταρτον η µηχανή BPWS4j σε συνδυασµό µε την WS-BPEL είναι µια λύση απλή, 

σχετικά ευέλικτη και ιδιαίτερα αποτελεσµατική στη σύνθεση στατικών Υπηρεσιών, µε 

την βασική προϋπόθεση να ξεπεράσει κανείς την ανυπαρξία ουσιαστικού οδηγού για τη 

λειτουργία της. Πιστεύουµε ότι οι στατικά συντεθειµένες Υπηρεσίες θα υπάρχουν ακόµα 

και όταν το ερευνητικό πρόβληµα της δυναµικής σύνθεσης λυθεί. Ο λόγος έγκειται στο 

µοντέλο συνεργασίας που πολλές επιχειρήσεις µπορεί να επιλέξουν.  

 

Ως µελλοντικούς στόχους έχουµε την προσθήκη στοιχείων στο σύστηµα στους 

ακόλουθους άξονες: Πρώτον θα θέλαµε να συνδυάσουµε τα πλεονεκτήµατα του 

Σηµασιολογικού Ιστού µε αυτά του UDDI ούτως ώστε να µπορούµε να εξαλείψουµε την 

αδυναµία του UDDI αναφορικά µε την ικανότητα του µόνο για αναζήτηση µε βάση 

λέξεις κλειδιά ή κωδικούς κατηγοριοποίησης Υπηρεσιών. Η προσθήκη σηµασιολογίας 

στη διαδικασία αναζήτησης θα προσδώσει νέες αυξηµένες δυνατότητες.  
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∆εύτερο, θέλουµε να δοκιµάσουµε το ενδεχόµενο ύπαρξης κάποιας µορφής λανθάνουσας 

µνήµης για Υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη κληθεί µια τουλάχιστον φορά. Τα στοιχεία 

που έχουν συλλεχθεί από το εκάστοτε UDDI µπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά και 

να χρησιµοποιηθούν όταν αυτό ζητηθεί, αποφεύγοντας νέα ερώτηση στο UDDI άρα 

µειώνοντας το φόρτο στο δίκτυο και αυξάνοντας την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Το ζήτηµα 

που ανακύπτει άµεσα από µια τέτοια προσέγγιση είναι η διατήρηση της ορθότητας της 

µνήµης. Επιπλέον για κόµβους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια οµάδα µπορούν οι ίδιοι να 

ελέγχουν κατά πόσο ο Παροχέας της Υπηρεσίας είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο 

αποφεύγοντας την ερώτηση στον υπερ-κόµβο.  

 

Τρίτον, η ύπαρξη εφεδρικού υπερ-κόµβου σε κάθε οµάδα είναι κάτι το οποίο έχει νόηµα 

να εξεταστεί, σε πραγµατικές συνθήκες, σε περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας του ήδη 

υπάρχοντος καθώς τίθεται θέµα εξυπηρέτησης των µελών της κοινότητάς του. 

Εναλλακτικά θα πρέπει να αναλάβει το έργο του κάποιος άλλος υπερ-κόµβος από άλλη 

οµάδα, καθώς δεν έχει νόηµα να γίνει υπερ-κόµβος ένα κόµβος µέλος της κοινότητας, τη 

στιγµή που είτε προσφέρει Υπηρεσίες άρα έχει όφελος, είτε απλά συνδέεται προσωρινά 

για να καλέσει κάποια.  Η σκέψη αυτή µπορεί ενδεχοµένως να συνδυαστεί µε 

αντίστοιχους µηχανισµούς για το UDDI.  

 

Τέταρτο η παροχή πραγµατικά δυναµικά συντεθειµένων Υπηρεσιών. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου ως πρώτο βασικό βήµα είναι η δυνατότητα δυναµικής ενεργοποίησης 

των, γεγονός το οποίο όµως δεν υποστηρίζεται αυτή τη στιγµή από το BPWS4J. 

Ενδεχόµενη παράκαµψη του εµποδίου αυτού θα άνοιγε το δρόµο για δυναµική σύνθεση 

καθώς µε την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε ένας µηχανισµός ο οποίος θα καθόριζε τον 

τρόπο µε τον οποίο θα συντεθούν δυο ή περισσότερες Υπηρεσίες, θα µπορούσαµε να 

τροφοδοτήσουµε την µηχανή του BPWS4J µε το αντίστοιχο αρχείο BPEL και άρα να 

γίνει η σύνθεση εκείνη τη στιγµή. Το πρόβληµα θα µπορούσε ενδεχοµένως να λυθεί µε 

συνδυασµό της WS-BPEL µε κάποιο ενδιάµεσο λογισµικό για δυναµική επιλογή 

Υπηρεσιών.  
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Μια άλλη πέµπτη ερευνητική κατεύθυνση µπορεί να είναι η παροχή όλου του 

συστήµατος ως ένα σύνολο από Υπηρεσίες Ιστού. Για να µπορέσει κανείς να 

χρησιµοποιήσει το WeSProDiN θα πρέπει φυσικά να χρησιµοποιήσει τον εκτελέσιµο 

κώδικα. Έχοντας όµως ως δεδοµένο ότι Υπηρεσία Ιστού µπορεί να γίνει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα, θα µπορούσαµε να προσφέρουµε τη λειτουργικότητα κάθε κόµβου και σε 

άλλους ως µια Υπηρεσία Ιστού. Θα υπάρχει, δηλαδή, ένα σύστηµα όπως ακριβώς το 

περιγράψαµε και όλοι οι υπόλοιποι κόµβοι που θα ήθελαν να εκµεταλλευτούν τις 

δυνατότητές του θα µπορούσαν να τις καλούν ως Υπηρεσίες Ιστού και να χρησιµοποιούν 

τους πραγµατικά συνδεµένους κόµβους στο δίκτυο ως εκπροσώπους τους.  

 

Τέλος, η προσθήκη γραφικού περιβάλλοντος τόσο για το χειρισµό τόσο των υπερ-

κόµβωνs όσο και των απλών κόµβων είναι µεταξύ των νέων µας στόχων για επέκταση 

του συστήµατος . 
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