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ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γεώργιος Πάπαρης
Μεταπτυχιακή Εργασία
Περίληψη
Στις μέρες μας γίνεται κατάχρηση του όρου διαδικτυακή πύλη με αποτέλεσμα να έχει
χάσει το νόημα της. Έτσι πολλοί φτιάχνουν μια σελίδα και την βαπτίζουν
«διαδικτυακή πύλη». Ωστόσο, διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών είναι μιας στάσης
διαδικτυακή τοποθεσία η οποία εξατομικεύει τα εργαλεία της διαδικτυακής πύλης,
τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά του
χρήστη που επισκέπτεται την τοποθεσία, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την
βάση δεδομένων του οργανισμού.
Τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια στην προσπάθεια τους να οργανώσουν και
να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, ξαναοργανώνουν τις υπηρεσίες τους γύρω από το
μοντέλο της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών. Η φοιτητική διαδικτυακή
πύλη υπηρεσιών δημιουργεί ένα εικονικό κέντρο μιας στάσης στο διαδίκτυο για τους
φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό.
Η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε
κοινόχρηστες πανεπιστημιακές υπηρεσίες, στο online υλικό των μαθημάτων, στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποστηρίζει την συνεργασία των εφαρμογών όπως
είναι οι πίνακες ανακοινώσεων με κοινές διεπαφές χρήστη (όλα διαθέσιμα μέσω μιας
μοναδικής εισόδου στο σύστημα). Επίσης, η φοιτητική διαδικτυακή πύλη δίνει την
δυνατότητα ατομικά στο χρήστη να τροποποιήσει και να οργανώσει τις σελίδες της
πύλης με περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες του. Ωστόσο, κύριο χαρακτηριστικό της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών είναι η οργάνωση και η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στα μέλη της.
Η έλλειψη μιας τέτοιας φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών στο Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών μας οδήγησε στην σχεδίαση και την υλοποίηση του
myCSD. Η υποκείμενη αρχιτεκτονική του myCSD ακολουθεί τις σχεδιαστικές
γραμμές μιας αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε διαδικτυακές υπηρεσίες, απλές
αλλά και σύνθετες. Η παρουσίαση των διαδικτυακών υπηρεσιών γίνεται μέσω των
προσαρμοζόμενων καναλιών πληροφορίας. Το προσωπικό ημερολόγιο, η εγγραφή
στο εξάμηνο, η αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου αποτελούν
ορισμένες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχει το myCSD. Τέλος, η
ανάπτυξη μηχανισμού RSS ειδοποήσεων δίνει την δυνατότητα της on-line
ενημέρωσης και της άμεσης σύνδεσης με το πλήρες περιεχόμενο της πύλης.

Design and Implementation of Student Portal
Services with use of Web Services
George Paparis
Master of Science Thesis
Computer Science Department, University of Crete
Abstract
In our days, we abuse the term “portal” so that the meaning of this word is lost. Many
people create a web page and call it a “portal”. However, a services portal is a onestop web site that personalizes the tools offered, information and services to specific
user needs and characteristics, using information from the database of organism.
The last years all the universities in their effort to organize and improve their services,
reorganize them to the following the model of student portal services. Student portal
services create a virtual centre of one-stop on the internet about students, professors
and the staff.
A student portal services provides to users access in communal universities services,
online courses, email and support the collaboration of applications like announcement
boards with common user interfaces (all available by unique entrance of the system).
Also, student portal services give the opportunity individually to the user to modify
and organize the pages of portal with content and services which is familiar to the
interests and needs of user. However, the main attribute of student portal services is
the organization and supply of web services to its members.
The absence of student portal services in Department of Computer Science at
University of Crete move us to design and implement the “myCSD”. The architecture
of myCSD is service-oriented. The web services are simple but also and complex. The
web services are presented though “information channels”. The personal calendar, the
term registration, the Amazon search and the library search are some of the services
that myCSD provides. Finally, the development of RSS generator provide online
information and direct connection to myCSD’s content.
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Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μια εισαγωγή του θέματος της μεταπτυχιακής
εργασίας και θα αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εργασία.
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1.1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια πολλά πανεπιστήμια στην προσπάθεια τους να οργανώσουν και
να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, ξαναοργάνωσαν τις μαθητικές υπηρεσίες γύρω
από ένα μοντέλο «one stop shop». Φοιτητές και αναμενόμενοι φοιτητές χρειάζοταν
να γραφτούν στα μαθήματα, να συμπληρώσουν τις κάρτες υγείας τους και να
πληρώσουν τα δίδακτρα τους χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν πολλά γραφεία και
να περιμένουν πολλή ώρα σε καθένα από αυτά. Αντ΄ αυτού το μοντέλο υποσχόταν να
επιτρέπει στους φοιτητές να κάνουν όλες τις δουλειές τους σε ένα μόνο γραφείο,
αποταμιεύοντας ενδεχομένως αξιοσημείωτο χρόνο για τους ίδιους τους φοιτητές,
απαλλάσσοντας τους από την ρουτίνα των διαδικασιών.
Την ίδια ώρα, το διαδίκτυο μετασχηματιζόταν σε επιχειρησιακές διαδικασίες μέσω
της χρήσης αυτοεξυπηρετούμενων πελατειακών εφαρμογών (client self-service).
Κολλέγια και πανεπιστήμια συνδεόνταν μέσω φιλικών για το χρήστη διεπαφών με
back-office συστήματα, επιτρέποντας στους φοιτητές να γραφτούν στα μαθήματα
τους, να συμπληρώσουν τις κάρτες υγείας τους και να πληρώσουν τα διδακτρά τους
χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται καθόλου τα γραφεία των αντίστοιχων
υπηρεσιών. Αυτές οι νέες υπηρεσίες υιοθετήθηκαν πολύ γρήγορα από τους φοιτητές
που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκαναν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
τις ίδιες δουλειές με τους φοιτητές που απευθύνοταν στα αντίστοιχα γραφεία.
Οι φοιτητές σήμερα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όχι μόνο να διαχειριστούν το
πρόγραμμα των μαθημάτων τους και τους φοιτητικούς τους λογαριασμούς, αλλά και
για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ακαδημαϊκό υλικό των μαθημάτων, να διεξάγουν
έρευνα και να συνεργαστούν με τους καθηγητές. Στα τέλη του 90, πολλά
πανεπιστήμια ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν πολλές από αυτές τις υπηρεσίες τους μαζί
σε κάτι που λεγόταν «Διαδικτυακή πύλη». Η Διαδικτυακή πύλη δημιουργεί έναν
εικονικό κέντρο μιας στάσης στο διαδίκτυο για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το
προσωπικό. Μια καλά σχεδιασμένη φοιτητική διαδικτυακή πύλη επιτρέπει στα μέλη
της να έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστες πανεπιστημιακές υπηρεσίες, στο online
υλικό των μαθημάτων, στα email, στο ημερολόγιο, στην συνεργασία των εφαρμογών
όπως είναι το chat και οι πίνακες ανακοινώσεων με κοινές διεπαφές χρήστη (όλα
διαθέσιμα μέσω μιας μοναδικής εισόδου στο σύστημα). Επίσης μια φοιτητική
διαδικτυακή πύλη δίνει την δυνατότητα ατομικά στο χρήστη να τροποποιήσει και να
οργανώσει τις σελίδες της πύλης με περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι κοντά στα
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Αυτή η δυνατότητα και η ευκολία της χρήσης
κάνει την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών τόσο ελκυστική έτσι ώστε σύντομα να γίνει η
αγαπημένη σελίδα των φοιτητών.
Οι διαδικτυακές πύλες γίνονται αυξητικά διάσημες στην ανώτατη και ανώτερη
εκπαίδευση. Σε μια πρόσφατη έρευνα [42], 27% των ανώτατων και ανώτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν υλοποιήσει μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών, 18% βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης και 40% αυτών βρίσκονται
στην φάση σχεδίασης. Τα πανεπιστήμια αναγνωρίζουν ότι οι φοιτητικές διαδικτυακές
πύλες υπηρεσιών, όταν σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σωστά, μπορούν να
αποτελέσουν μια αποτελεσματική σε κόστος τεχνολογία στην διανομή υπηρεσιών,
περιεχομένου και ενός πρωταρχικού μέσου για συνεργασία.
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Η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μπορεί να εξατομικευτεί για κάθε φοιτητή
κάθε φορά που εισάγεται. Χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά του χρήστη από την
βάση δεδομένων του τμήματος, η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μπορεί
δυναμικά να καθορίσει κατάλληλο περιεχόμενο και παρέχει «στοχευμένα» μηνύματα
ειδικά σε κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, μηνύματα που αφορούν τους πρωτοετείς του
τμήματος ή μηνύματα που αφορούν κάποιες ομάδες φοιτητών. Εφόσον, λοιπόν , η
φοιτητική διαδικτυακή πύλη εξυπηρετεί σαν κοινό σημείο εισόδου για τα μέλη ενός
τμήματος, μπορεί να αποτελέσει ένα καταπληκτικά αποτελεσματικό κέντρο
επικοινωνίας και συνεργασίας για ένα πανεπιστημιακό τμήμα.
Έτσι στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια
φοιτητική διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του
πανεπιστημίου Κρήτης με την ονομασία «myCSD». Η υλοποιημένη φοιτητική
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών και η υποκείμενη αρχιτεκτονική της μπορεί να
αποτελέσει τη βάση για την προσφορά υπηρεσιών στα μέλη του τμήματος και να
γίνει το διασημότερο μιας στάσης κέντρο υπηρεσιών, επικοινωνίας και συνεργασίας
για το τμήμα μας.

1.2 Οργάνωση Εργασίας
Σε αυτήν την μεταπτυχιακή εργασία μελετάμε την σχεδίαση και την υλοποίηση μιας
φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών. Το υπόλοιπο της εργασίας οργανώνεται
ως εξής:
Στο 2ο κεφάλαιο εισάγουμε την έννοια της αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε
υπηρεσίες και αναφερόμαστε στις διαδικτυακές υπηρεσίες ως μια υλοποίηση της
αρχιτεκτονικής προσανατολισμένης σε υπηρεσίες.
Στο 3ο κεφάλαιο αρχικά ορίζουμε τον όρο «διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών». Στην
συνέχεια περιγράφουμε τις απαιτήσεις της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών και στην
συνέχεια αναφερόμαστε στα θετικά και αρνητικά μιας τέτοιας πύλης. Στο τέλος του
κεφαλαίου αναπτύσσουμε τα ζητούμενα που προκύπτουν κατά την σχεδίαση και
υλοποίηση μιας φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών.
Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφουμε αναλυτικά την υλοποιημένη φοιτητική διαδικτυακή
πύλη υπηρεσιών CSD. Η περιγραφή αναφέρεται και στις ανεπτυγμένες διαδικτυακές
υπηρεσίες που παρέχει η πύλη.
Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφουμε την αρχιτεκτονική της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών myCSD. Στην συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της πλατφόρμας και των
εργαλείων που χρειάστηκαν για την υλοποίηση της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών.
Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση και αναφερόμαστε στις
μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν πάνω στην ανεπτυγμένη φοιτητική
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών myCSD.
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2
Αρχιτεκτονική
Προσανατολισμένη σε
Υπηρεσίες
Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μια εισαγωγή στην έννοια της αρχιτεκτονικής
προσανατολισμένης σε υπηρεσίες. Επίσης θα αναφερθούμε στις διαδικτυακές
υπηρεσίες ως μια υλοποίηση της αρχιτεκτονικής προσανατολισμένης σε υπηρεσίες.
Θα ασχοληθούμε με τα εξής θέματα
• Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
• Αρχιτεκτονική διαδικτυακών υπηρεσιών
• Πρότυπα διαδικτυακών υπηρεσιών
• Διαδικτυακές υπηρεσίες και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ
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2.1 Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε
υπηρεσίες
2.1.1 Η επιχείρηση οδηγεί σε μια καινούργια προσέγγιση
Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε σύντομα την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες [20]. Στην συνέχεια θα εξερευνήσουμε την σχέση
μεταξύ της ανάπτυξης βασισμένης σε συστατικά (component-based) και της
αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε υπηρεσίες και θα δείξουμε πώς τα συστατικά
μπορούν να αποτελέσουν τους θεμελιώδης λίθους της υποδομής για την υλοποίηση
των υπηρεσιών.
Καθώς, οι διοικητικοί παράγοντες στο χώρο της πληροφορικής αντιμετώπιζαν την
απαίτηση για μείωση του κόστους και αύξηση της αξιοποίησης της υπάρχουσας
τεχνολογίας, την ίδια ώρα έπρεπε συνεχώς να εξυπηρετήσουν τους πελάτες καλύτερα,
να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και αποκριτικοί στις στρατηγικές προτεραιότητες των
επιχειρήσεων.
Υπάρχουν δύο βασικά θέματα πίσω από όλες αυτές τις ανάγκες: Ετερογένεια και
αλλαγή. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα χρησιμοποιούν ένα πλήθος
διαφορετικών συστημάτων, εφαρμογών και αρχιτεκτονικών διαφορετικών ηλικιών
και τεχνολογιών. Η ανάμειξη προϊόντων
από πολλαπλούς πωλητές μέσω
διαφορετικών πλατφορμών ήταν πάντα σχεδόν ένας εφιάλτης. Ωστόσο η υιοθέτηση
μιας προσέγγισης από έναν μόνο πωλητή στην τεχνολογία της πληροφορικής δεν
ήταν δυνατή, αφού οι σουίτες εφαρμογών και η υποστηριζόμενη υποδομή δεν ήταν
κατάλληλες στις απαιτήσεις των χρηστών.
Η αλλαγή ήταν το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε τους διοικητικούς στο χώρο της
πληροφορικής. Η παγκοσμιοποίηση και η έννοια της ηλεκτρονικής επιχείρησης
επιτάχυναν το βήμα της αλλαγής. Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε ένα άγριο
ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί στην συντόμευση του κύκλου ενός προϊόντος καθώς οι
επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά. Οι πελατειακές
ανάγκες και απαιτήσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα οδηγούμενες από τις ανταγωνιστικές
προσφορές και την αφθονία της πληροφορίας των προϊόντων που είναι διαθέσιμη στο
διαδίκτυο. Σε απάντηση, ο κύκλος των ανταγωνιστικών βελτιώσεων στα προϊόντα και
τις υπηρεσίες επιταχύνεται όλο και περισσότερο.
Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία συνεχίζουν να επιταχύνονται, τροφοδοτώντας με
αυτόν τον τρόπο τον αυξανόμενο ρυθμό προόδου στην αλλαγή των πελατειακών
απαιτήσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει γρήγορα να επιβιώσουν στο σημερινό
ανταγωνιστικό περιβάλλον και η υποδομή στο τμήμα πληροφορικής πρέπει να δώσει
την δυνατότητα στην επιχείρηση να προσαρμοστεί σε αυτό το ολοένα και
περισσότερο ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.
Σαν αποτέλεσμα, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί εξελίχτηκαν από κάθετες
(μεμονωμένες επιχειρηματικές διαιρέσεις του 1980 και αργότερα), σε οριζόντια δομές
(μεταξύ του 1980 και 1990) που εστιάζονται στην επιχειρησιακή διεργασία και στην
συνέχεια σε ένα νέο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Σε αυτό το νέο οικοσύστημα, οι
επιχειρηματικές διαδικασίες αποκτούν την έννοια της οντότητας και την είναι πλέον
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Το CBDI Forum απεικονίζει στην εικόνα 2.1 την εξέλιξη της

Εικόνα 2.1: Η εξέλιξη της επιχείρησης
Ωστόσο όμως παραμένουν τα ερωτήματα πώς θα κάνουμε το τμήμα πληροφορικής
μιας επιχείρησης περισσότερο ευλύγιστο στις συνεχείς αλλαγές των επιχειρηματικών
απαιτήσεων.
O χώρος της πληροφορικής προκειμένου να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα
έχει αναπτυχθεί παράλληλα με αυτήν την εξέλιξη των επιχειρήσεων, όπως δείχνει η
παρακάτω εικόνα. Συγχρόνως πολλοί IT διοικητικοί και επαγγελματίες ομοίως
πιστεύουν ότι η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες είναι μια
ικανοποιητική απάντηση.

Εικόνα 2.2: Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής
Για να ελλατώσουμε τα προβλήματα της ετερογένειας, της διαλειτουργικότητας και
της συνεχόμενης αλλαγής των απαιτήσεων, η λύση είναι μια αρχιτεκτονική που θα
παρείχε μια πλατφόρμα για κατασκευή υπηρεσιών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Χαλαρά συζευγμένη
• Διάφανη στην τοποθεσία
• Ανεξάρητη από πρατφόρμα υλοποίησης
• Ανεξάρτητη από πρωτόκολλα
• Καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες
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Βασισμένη σε μια τέτοια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες, ένας
καταναλωτής υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τον τρόπο επικοινωνίας
με μια συγκεκριμένη υπηρεσία, εφόσον η βασική υποδομή θα έχει κάνει την
κατάλληλη επιλογή εκ μέρους του καταναλωτή. Η υποδομή κρύβει πολλές τεχνικές
λεπτομέρειες από αυτόν που ζητά την υπηρεσία. Ιδιαιτέρως τεχνικές λεπτομέρειες
από διαφορετικές υλοποιημένες τεχνολογίες όπως J2EE ή .NET δεν θα πρέπει να
επηρεάζουν τους χρήστες. Θα πρέπει να είμαστε ικανοί να μπορούμε να
επανεξετάζουμε και να αντικαθιστούμε μια «καλύτερη» υλοποίηση της υπηρεσίας,
εάν είναι διαθέσιμη και με καλύτερα φυσικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Εκτενέστερη αναφορά για τις τεχνολογίες της J2EE και .NET υπάρχει στο
παράρτημα.

2.1.2 Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες ως λύση
Η κρίση που είχε ξεσπάσει στο λογισμικό, τάραξε τις αρχές της μηχανικής του
λογισμικού και η βιομηχανία στο χώρο της πληροφορικής αγωνιζόταν να βρει λύση
για να λύσει τα παραπάνω προβλήματα. Με την πάροδο των χρόνων, η παρακάτω
σύντομη λίστα των τεχνολογιών προόδων μας έφερε εδώ που είμαστε σήμερα. Στη
συνέχεια θα περιγράψουμε σύντομα αυτές τις τεχνολογίες και η επικέντρωση μας θα
είναι στο πώς βοήθησαν αυτές οι τεχνολογίες στην λύση των προβλημάτων στο χώρο
της πληροφορικής.
Προσαρμοσμένη σε αντικείμενα ανάλυση και σχεδίαση
Ο Larman περιγράφει την ύπαρξη της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης
ως «λογική λύση από την πλευρά των αντικειμένων (πράγματα, ιδέες ή οντότητες)
[5]. Επίσης σημειώνει ότι αυτά τα αντικείμενα χαρακτηρίζονται από έναν αριθμό
λειτουργιών και μια κατάσταση που θυμάται τα αποτελέσματα αυτών των
διαδικασιών.
Στην αντικειμενοστρεφή ανάλυση, τέτοια αντικείμενα αναγνωρίζονται και
περιγράφονται σε ένα πεδίο ορισμού, ενώ στην αντικειμενοστρεφή σχεδίαση,
μεταβάλλονται σε λογικά λογισμικά αντικείμενα τα οποία σε τελευταία ανάλυση
υλοποιούνται από μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού.
Με την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδίαση, συγκεκριμένες όψεις ενός
αντικειμένου (ή συνόλου αντικειμένων) μπορούν να συμπυκνωθούν για να
απλοποιήσουν την ανάλυση περίπλοκων επιχειρηματικών σεναρίων. Συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά των αντικειμένων μπορούν να αφαιρεθούν έτσι ώστε μόνο οι
σημαντικές ή ουσιώδης όψεις να τονιστούν, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
Component-Based Σχεδίαση
Component-Based σχεδίαση δεν είναι μια καινούργια τεχνολογία αλλά εξελίχθηκε
φυσικά από την αντικειμενοστρεφή. Τα πρώιμα χρόνια της αντικειμενοστρεφούς
ανάλυσης και σχεδίασης, τα εξαιρετικά βασικής ποιότητας αντικείμενα σημειώνονταν
σαν ένας μηχανισμός που μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, αυτά τα
αντικείμενα είναι σε χαμηλό επίπεδο συσπείρωσης και δεν υπάρχουν πρότυπα στο
χώρο για να γίνει ευρέως διαδεδομένη η επαναχρησιμοποίηση τους Τα coarseΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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grained components έχουν γίνει όλο και περισσότερο στόχος για
επαναχρησιμοποίηση στην ανάπτυξη εφαρμογών και την ενοποίηση συστημάτων.
Αυτά τα coarse-grained components παρέχουν συγκεκριμένη και καλά ορισμένη
λειτουργικότητα από ένα συνεκτικό σύνολο από αντικείμενα εξαίρετης συσπείρωσης
(finer-grained). Με αυτόν τον τρόπο πακεταρισμένες σουίτες λύσεων μπορούν να
συμπυκνωθούν σε τέτοια κομμάτια.
Εφόσον ο οργανισμός κατορθώνει ένα υψηλότερο επίπεδο στην αρχιτεκτονική
ωριμότητα βασισμένη σε ευκρινώς ξεχωριστά λειτουργικά κομμάτια, οι εφαρμογές
που στηρίζουν την ηλεκτρονική επιχείρηση μπορούν να διαμελιστούν σε ένα σύνολο
από αυξανόμενα μεγαλύτερα συσπειρωμένα κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά μπορούμε
να τα δούμε σαν το μηχανισμό που πακετάρει, διαχειρίζεται και εκθέτει υπηρεσίες.
Αυτά μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα σύνολο από τεχνολογίες μαζί. Δηλαδή,
μεγάλης συσπείρωσης επιχειρηματικά κομμάτια , τα οποία υλοποιούν περιπτώσεις
χρήσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, να μπορούν να υλοποιούνται χρησιμοποιώντας
νεότερη αντικειμενοστρεφή ανάπτυξη λογισμικού σε συνδυασμό με νόμιμα
συστήματα.
Σχεδίαση προσανατολισμένη στις υπηρεσίες

O Allen στο βιβλίο του [24], περιέχει την ιδέα των υπηρεσιών, περιγράφοντας ένα
κομμάτι ως «μια εκτελέσιμη μονάδα κώδικα η οποία παρέχει μια φυσική
συμπύκνωση σε μαύρο κουτί των σχετικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του μαύρου
κουτιού, μπορούν να προσπελασθούν μέσω μιας συνεπούς, δηλωμένης διεπαφής, η
οποία περιέχει ένα πρότυπο αλληλεπίδρασης. Ένα κομμάτι μπορεί να είναι ικανό να
συνδεθεί με άλλα κομμάτια (μέσω μιας επικοινωνιακής διεπαφής) σε ένα μεγαλύτερο
σύνολο.
Μια υπηρεσία είναι γενικά υλοποιημένη σαν μια ανακαλυπτόμενη λογισμική
οντότητα η οποία υπάρχει σαν μια μοναδική περίσταση και αλληλεπιδρά με
εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες μέσω ενός επικοινωνιακού μοντέλου που στηρίζεται
στα μηνύματα. Η εικόνα 2.3 δείχνει την σημαντική ορολογία της αρχιτεκτονικής
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες.
•
•
•

•
•

Υπηρεσίες: Λογικές οντότητες που οι διαφορές ορίζονται μέσω ενός η
περισσοτέρων διεπαφών
Πάροχος Υπηρεσίας: H λογισμική οντότητα που υλοποιεί μια υπηρεσία.
Καταναλωτής Υπηρεσίας: η λογισμική οντότητα που καλεί τον πάροχο
υπηρεσίας. Παραδοσιακά, ονομάζεται και «πελάτης». Ο καταναλωτής
υπηρεσίας μπορεί να είναι μια τελική στο χρήστη εφαρμογή ή μια άλλη
υπηρεσία.
Μητρώο Υπηρεσίας: Ένα ιδιαίτερο είδος παρόχου υπηρεσίας το οποίο
λειτουργεί σαν κατάλογος και επιτρέπει την ανεύρεση διεπαφών παρόχων
υπηρεσιών και τοποθεσιών των υπηρεσιών.
Μεσίτης Υπηρεσιών: : Ένα ιδιαίτερο είδος παρόχου υπηρεσίας το οποίο
μπορεί να περάσει αιτήσεις υπηρεσιών σε έναν ή περισσότερους παρόχους
υπηρεσιών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ
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Εικόνα 2.3: Ορολογία αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
Σχεδίαση βασισμένη στην διεπαφή
Και στην ανάπτυξη κομματιών και στην ανάπτυξη υπηρεσιών, η σχεδίαση των
διεπαφών γίνεται έτσι ώστε μια λογισμική οντότητα να υλοποιεί και να εκθέτει ένα
μέρος κλειδί για τον ορισμό της. Για αυτόν τον λόγο, η έννοια της «διεπαφής» είναι
κλειδί στην επιτυχημένη σχεδίαση και στα συστήματα που βασίζονται στα συστατικά
και στα συστήματα που προσαρμόζονται στις υπηρεσίες. Τα παρακάτω είναι μερικοί
ορισμοί κλειδιά που είναι σχετικοί με την διεπαφή.
•

•
•
•

Διεπαφή: Ορίζει ένα σύνολο από υπογραφές κοινών μεθόδων που είναι
λογικά ομαδοποιημένοι και δεν παρέχουν καμία υλοποίηση. Μια διεπαφή
ορίζει ένα συμβόλαιο μεταξύ αυτού που ζητά και αυτού που παρέχει μια
υπηρεσία. Οποιαδήποτε υλοποίηση μιας διεπαφής πρέπει να παρέχει όλες τις
μεθόδους.
Δημοσιοποιημένη διεπαφή: μια διεπαφή που είναι μοναδικά αναγνωρίσιμη
και γίνεται διαθέσιμη στο κοινό μέσω μιας εγγραφής για τους πελάτες ώστε
να την ανακαλύπτουν δυναμικά.
Δημόσια διεπαφή: μια διεπαφή που είναι διαθέσιμη στους πελάτες να την
χρησιμοποιήσουν αλλά δεν είναι δημοσιοποιημένη, για αυτό και απαιτεί την
στατική γνώση από την πλευρά του πελάτη.
Διπλή διεπαφή: συχνά διεπαφές αναπτύσσονται σαν ζευγάρια έτσι ώστε μια
διεπαφή να εξαρτάται από μια άλλη. Για παράδειγμα, ένας πελάτης πρέπει να
υλοποιεί μια διεπαφή για να καλέσει έναν που ζητά μια υπηρεσία επειδή η
διεπαφή του πελάτη παρέχει έναν callback μηχανισμό.
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H εικόνα 2.4 δείχνει μια Customer Relationship Management (CRM) υπηρεσίας, το
οποίο υλοποιεί τις διεπαφές Διαχείρισης Λογαριασμών, Διαχείρισης Επαφών και
Διαχείρισης Συστημάτων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η διεπαφή Διαχείρισης
Συστημάτων και η διεπαφή Διαχείρισης Υπηρεσιών σχηματίζουν μια διπλή διεπαφή.
Η CRM υπηρεσία μπορεί να υλοποιήσει οποιοδήποτε αριθμό τέτοιων διεπαφών και
είναι αυτή η ικανότητα μιας υπηρεσίας (ή κομματιού) να συμπεριφερθεί με πολλούς
τρόπους εξαρτώμενη από τον πελάτη που επιτρέπει μεγάλη ευλυγισία στην
υλοποίηση της συμπεριφοράς. Επίσης, είναι δυνατό παρέχει διαφορετικές ή
επιπρόσθετες υπηρεσίες σε ειδικές κατηγορίες πελατών. Σε μερικά run-time
περιβάλλοντα μια τέτοια δυνατότητα χρησιμεύει στο να υποστηρίζει διαφορετικές
εκδόσεις της ίδιας διεπαφής σε μια μοναδική υπηρεσία (ή σε ένα μοναδικό κομμάτι).

Εικόνα 2.4: Υλοποιημένες υπηρεσίες

Αρχιτεκτονικές εφαρμογών σε επίπεδα
Όπως αναφέρθηκε πριν, η αντικειμενοστρεφής τεχνολογία και οι αντικειμενοστρεφής
γλώσσες προγραμματισμού είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιήσεις κομμάτια
λογισμικού. Ενώ τα κομμάτια λογισμικού είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιήσεις
υπηρεσίες, παρόλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι μια εφαρμογή που στηρίζεται σε
κομμάτια λογισμικού δεν είναι και απαραίτητα μια καλά προσαρμοσμένη σε
υπηρεσίες εφαρμογή. Για να μεταβούμε από τα κομμάτια λογισμικού στις υπηρεσίες
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε
υπηρεσίες συνεπάγεται ένα επιπρόσθετο επίπεδο στην αρχιτεκτονική των εφαρμογών.
Η εικόνα 2.5 εξηγεί πώς τα τεχνολογικά επίπεδα μπορούν να εφαρμοστούν στην
αρχιτεκτονική των εφαρμογών και να παρέχουν περισσότερο συσπειρωμένες
υλοποιήσεις. Ο όρος που επινοήθηκε για αυτό το μέρος του συστήματος είναι «η
άκρη της εφαρμογής», δείχνοντας το γεγονός ότι μια υπηρεσία είναι ο καλύτερος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ
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τρόπος για να εκθέσεις μια εξωτερική όψη ενός συστήματος, με εσωτερική
επαναχρησιμοποίηση και σύνθεση χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή σχεδίαση
βασισμένη σε κομμάτια (component-based).

Εικόνα 2.5: Επίπεδα υλοποίησης: υπηρεσίες, κομμάτια, αντικείμενα

2.1.3 Ορισμός και χαρακτηριστικά της Α.Π.Υ.
Η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες παρουσιάζει μια προσέγγιση για το
χτίσιμο κατανεμημένων συστημάτων τα οποία μεταφέρουν την λειτουργικότητα των
εφαρμογών σαν υπηρεσίες είτε προς σε άλλες εφαρμογές ή σε άλλες υπηρεσίες.
Αποτελείται από στοιχεία τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την
λειτουργικότητα και την ποιότητα της υπηρεσίας. Η εικόνα 2.6 δείχνει την
αρχιτεκτονική στοίβα και τα στοιχεία τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν σε μια
αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Εικόνα 2.6: Στοιχεία μιας αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
Η παραπάνω αρχιτεκτονική στοίβα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το αριστερό μέρος
απεικονίζει την λειτουργική όψη μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής, ενώ το δεξί μέρος
βλέπει την αρχιτεκτονική αυτή από την πλευρά της ποιότητας της υπηρεσίας. Πιο
αναλυτικά:
Λειτουργικές όψεις
•
•
•
•
•

•

Μεταφορά είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται στην μετακίνηση των
υπηρεσιακών αιτήσεων από τον καταναλωτή στον πάροχο υπηρεσίας και των
υπηρεσιακών απαντήσεων από τον πάροχο στον καταναλωτή υπηρεσίας.
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Υπηρεσιών είναι ένας συμφωνημένος
μηχανισμός που ο πάροχος και ο καταναλωτής υπηρεσίας χρησιμοποιεί ώστε
να επικοινωνήσει και να μάθει τι ζητείται και τι επιστρέφεται.
Περιγραφή Υπηρεσίας είναι ένα συμφωνημένο σχήμα που περιγράφει τι
είναι η υπηρεσία, πως μπορεί να επικαλεστεί, και ποια δεδομένα χρειάζονται
για να υλοποιηθεί επιτυχώς η υπηρεσία.
Υπηρεσία περιγράφει την πραγματική υπηρεσία η οποία είναι διαθέσιμη για
χρήση.
Επιχειρησιακή Διεργασία είναι μια συλλογή από υπηρεσίες, υλοποιημένες
σε μια ιδιαίτερη σειρά με ένα ιδιαίτερο σύνολο κανόνων έτσι ώστε να
συναντούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η
επιχειρησιακή διεργασία μπορεί να θεωρηθεί σαν μια υπηρεσία με την δική
της σειρά, η οποία οδηγεί στην ιδέα ότι οι επιχειρησιακές διεργασίες μπορούν
να συνταχτούν από υπηρεσίες διαφορετικής υφής.
Εγγραφή Υπηρεσίας είναι μια αποθήκη υπηρεσιών και περιγραφών
δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους υπηρεσιών,
έτσι ώστε να μπορούν να τις βρουν οι καταναλωτές υπηρεσιών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όψεις από την πλευρά ποιότητα της υπηρεσίας
•
•
•

•

Πολιτική είναι ένα σύνολο από συνθήκες ή ρόλους κάτω από τους οποίους
ένας πάροχος υπηρεσίας κάνει την υπηρεσία διαθέσιμη στους καταναλωτές
Ασφάλεια είναι ένα σύνολο από κανόνες οι οποίοι θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν στην αναγνώριση, στην εξουσιοδότηση και στον έλεγχο
πρόσβασης των καταναλωτών στις υλοποιημένες υπηρεσίες.
Δοσοληψία είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να
εφαρμοστούν σε μια ομάδα από υπηρεσίες στο να παραχθεί ένα συνεπής
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν μια ομάδα από τρεις υπηρεσίες
χρησιμοποιούνται για να ολοκληρωθεί μια επιχειρησιακή λειτουργία, τότε είτε
όλες πρέπει να ολοκληρωθούν είτε καμία δεν πρέπει να ολοκληρωθεί.
Διαχείριση είναι το σύνολο των στοιχείων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν
στην διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχονται ή καταναλώνονται.

Συνεργασίες στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
Η εικόνα 2.7 δείχνει τις συνεργασίες στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε
υπηρεσίες. Οι συνεργασίες ακολουθούν το παράδειγμα «ψάξε, προσαρτήσου και
επικάλεσε» (“find, bind and invoke”), όπου ένας καταναλωτής υπηρεσίας εκτελεί
δυναμικές ερωτήσεις σε μητρώα υπηρεσιών αν υπάρχουν υπηρεσίες με τα κριτήρια
που ζητά. Εάν η υπηρεσία υπάρχει, το μητρώο παρέχει στον καταναλωτή το
συμβόλαιο της διεπαφής και την τελική διεύθυνση της υπηρεσίας. Το ακόλουθο
παράδειγμα απεικονίζει τις οντότητες σε μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε
υπηρεσίες οι οποίες συνεργάζονται ώστε να υποστηρίξουν το παράδειγμα του «ψάξε,
προσαρτήσου και κάλεσε».

Εικόνα 2.7: Συνεργασίες στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
Οι ρόλοι σε μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες είναι:
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Καταναλωτής Υπηρεσίας είναι μια εφαρμογή, μια μονάδα λογισμικού ή
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που απαιτεί μια υπηρεσία. Ξεκινά την εξέταση
στο μητρώο των υπηρεσιών, προσαρτάται στην υπηρεσία πάνω από ένα μέσο
και επικαλείται στην συνέχεια την υπηρεσία. Ο καταναλωτής υπηρεσίας
εκτελεί την υπηρεσία σύμφωνα με το συμβόλαιο της διεπαφής.
Πάροχος Υπηρεσίας είναι μια διευθηνσιοθετημένη στο δίκτυο οντότητα που
δέχεται και εκτελεί αιτήσεις από καταναλωτές. Δημοσιοποιεί τις υπηρεσίες
του και το συμβόλαιο της διεπαφής αυτών στο μητρώο υπηρεσιών έτσι ώστε ο
καταναλωτής να μπορεί να ανευρίσκει και να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία.
Μητρώο Υπηρεσιών περιέχει μια αποθήκη από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και
επιτρέπει για την ανεύρεση των διεπαφών των υπηρεσιών για τις οποίες
ενδιαφέρονται οι καταναλωτές υπηρεσιών.

Κάθε οντότητα στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες μπορεί να παίξει
έναν (ή περισσότερους) από τους τρεις ρόλους του παρόχου υπηρεσιών, του
καταναλωτή υπηρεσιών και του μητρώου υπηρεσιών.
Οι λειτουργίες είναι :
•
•
•

Δημοσιοποίηση: Για να είναι προσβάσιμη, η περιγραφή μιας υπηρεσίας
πρέπει να δημοσιοποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί να ανευρεθεί και να καλεστεί
από έναν καταναλωτή υπηρεσιών.
Εύρεση: Ένας καταναλωτής υπηρεσιών εντοπίζει μια υπηρεσία, ρωτώντας το
μητρώο υπηρεσιών για μια υπηρεσία που να πληρεί τα κριτήρια αναζήτησης.
Προσάρτηση και κλήση: Μετά την ανάκτηση της περιγραφής μιας
υπηρεσίας, ο καταναλωτής υπηρεσίας συνεχίζει για να καλέσει την υπηρεσία
σύμφωνα με την πληροφορία που έχει πάρει από την περιγραφή της
υπηρεσίας.

Τα τεχνικά προϊόντα της αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε υπηρεσίες είναι:
•
•

Υπηρεσία: μια υπηρεσία που είναι διαθέσιμη για χρήση μέσω μιας
δημοσιοποιημένης διεπαφής η οποία δίνει την δυνατότητα να κληθεί από έναν
καταναλωτή υπηρεσιών.
Περιγραφή υπηρεσίας: Μια περιγραφή υπηρεσίας καθορίζει τον τρόπο που
ένας καταναλωτής θα αλληλεπιδράσει με έναν πάροχο υπηρεσίας. Καθορίζει
την δομή μιας αίτησης και μιας απάντησης από την υπηρεσία. Αυτή η
περιγραφή μπορεί να ορίσει ένα σύνολο από προϋποθέσεις και επίπεδα
ποιότητας των υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα της δυναμικής εύρεσης υπηρεσιών και του ορισμού ενός συμβολαίου
μιας υπηρεσιακής διεπαφής, η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
•
•
•

Οι υπηρεσίες είναι αυτοσυντηρούμενες και αρθρωτές.
Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν την διαλειτουργικότητα.
Οι υπηρεσίες είναι χαλαρά συνδεδεμένες.
Οι υπηρεσίες είναι διαφανής ως προς την τοποθεσία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ
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•

Οι υπηρεσίες είναι σύνθετες υπομονάδες, αποτελούμενες από κομμάτια.

Τέλος, η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες δεν είναι μια καινούργια
ιδέα. Σύμφωνα με την εικόνα 2.8, υπάρχουν παραδείγματα τεχνολογιών που είναι
μερικώς προσαρμοσμένες σε υπηρεσίες και περιέχουν CORBA, DCOM and J2EE.
Σήμερα, ο χώρος της αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες έχει επεκταθεί
στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο (WWW) και στις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Εικόνα 2.8: Διαφορετικές υλοποιήσεις μιας αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη
σε υπηρεσίες

2.1.4 Οφέλη της αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι επιχειρήσεις ασχολούνται με δύο θεμελιώδη
θέματα: την ικανότητα να αλλάζουν γρήγορα και την ανάγκη να μειώνουν το κόστος.
Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές πρέπει γρήγορα να προσαρμόζονται σε
εσωτερικούς παράγοντες (όπως είναι καινούριες αγορές νέων εταιρειών ή αλλαγές
των δομών) ή σε εξωτερικούς παράγοντες (όπως είναι ανταγωνιστικές πιέσεις και οι
πελατειακές απαιτήσεις). Μια ευλύγιστη υποδομή στο τμήμα της πληροφορικής είναι
αναγκαία για να υποστηρίξει μια επιχείρηση.
Με μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες, μπορούμε να διαπιστώσουμε
ορισμένα οφέλη που βοηθούν τους οργανισμούς να πετυχαίνουν στην αρένα των
επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•

17

Χρησιμοποιεί υπαρκτούς πόρους

Η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες παρέχει ένα αφαιρετικό επίπεδο το
οποίο δίνει την δυνατότητα σε έναν οργανισμό να συνεχίζει να κάνει χρήση των
επενδύσεων που έχει κάνει στο τμήμα πληροφορικής, «σκεπάζοντας» τις υπάρχουσες
υποδομές σαν υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν επιχειρησιακές λειτουργίες. Οι
οργανισμοί ενδεχομένως μπορούν να κερδίζουν επαναχρησιμοποιώντας τους
υπάρχων πόρους από το να χτίζουν από την αρχή.
•

Κάνει ευκολότερη την ενοποίηση και την διαχείριση της πολυπλοκότητας.

Το σημείο ενοποίησης σε μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες είναι η
προδιαγραφή και όχι η υλοποίηση. Αυτή κάνει την υλοποίηση να είναι διαφανής και
μειώνει τον αντίκτυπο των αλλαγών που γίνονται στην υποδομή και στην υλοποίηση.
Παρέχοντας μια υπηρεσιακή προδιαγραφή μπροστά από υπάρχουσες πηγές και
πόρους χτισμένους σε ανόμοια συστήματα, η ενοποίηση γίνεται πιο διαχειρίσιμη
εφόσον οι πολυπλοκότητες απομονώνονται. Αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό αφού
οι περισσότερες επιχειρήσεις δουλεύουν μαζί για να παρέχουν μια καλύτερη τιμή.
•

Ανταποκρίνεται στις αλλαγές της αγοράς

Η ικανότητα να συνθέτουμε νέες υπηρεσίες από τις ήδη υπάρχουσες παρέχει ένα
ξεχωριστό πλεονέκτημα σε έναν οργανισμό που πρέπει να είναι ευκίνητος στις
δύσκολες επιχειρησιακές ανάγκες. Κάνοντας χρήση των υπάρχουσων κομματιών και
υπηρεσιών μειώνει το χρόνο που απαιτείται για να διατρέξουμε το κύκλο της
ανάπτυξης ενός λογισμικού. Αυτό οδηγεί σε γρήγορη ανάπτυξη των νέων
επιχειρησιακών υπηρεσιών και επιτρέπει σε έναν οργανισμό να ανταποκριθεί
γρήγορα στις αλλαγές και να μειώσει το χρόνο για να βγει στην αγορά.
•

Μειώνει το κόστος και αυξάνει την επαναχρησιμοποίηση

Με το να εκθέτονται οι επιχειρησιακές υπηρεσίες με ένα χαλαρά συνδεδεμένο τρόπο,
μπορούν να γίνουν ευκολότερα χρησιμοποιούμενες και συνδυασμένες, βασισμένες
πάντοτε στις επιχειρησιακές ανάγκες. Αυτό σημαίνει περισσότερα ενδεχόμενα για
επαναχρησιμοποίηση και χαμηλότερο κόστος.
•

Είναι έτοιμη για μελλοντικές επεκτάσεις
Η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
είναι έτοιμες για το μέλλον. να αλλαχτούν και να προσαρμοστούν κάθε φορά στις
ανάγκες της εποχής. Η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες παρέχει
την ευλυγισία και την ευαισθησία ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να
επιβιώσουν και πετύχουν.

Η μετάβαση προς την αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες δεν είναι
καθόλου εύκολη υπόθεση. Από το να μεταβεί ολόκληρη μια επιχείρηση ξαφνικά σε
μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες, η συνιστώμενη προσέγγιση είναι
να μεταβεί ένα υποσύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ
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2.2. Αρχιτεκτονική των διαδικτυακών υπηρεσιών
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι μια σχετικά καινούργια τεχνολογία, η οποία έχει
λάβει ευρεία αναγνώριση σαν μια σημαντική υλοποίηση της αρχιτεκτονικής
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες. Αυτό γίνεται γιατί οι διαδικτυακές υπηρεσίες
παρέχουν μια κατανεμημένη υπολογιστική προσέγγιση για την ενοποίηση εξαιρετικά
ετερογενών εφαρμογών μέσω του διαδικτύου. Οι προδιαγραφές ηλεκτρονικών
υπηρεσιών είναι εντελώς ανεξάρτητες από την γλώσσα προγραμματισμού, το
λειτουργικό σύστημα και το υλικό. Η τεχνολογία βασίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες
όπως είναι:
•
•
•
•

eXtensible Markup Language (XML)
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
Web Services Description Language (WSDL)

Χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα παρέχει ευρέως διαλειτουργικότητα μεταξύ
διαφορετικών λύσεων. Τέτοιες αρχές σκοπεύουν ώστε οι εταιρίες να μπορούν να
υλοποιήσουν διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς να έχουν καμία γνώση των καταναλωτών
υπηρεσιών και αντίστροφα. Αυτό διευκολύνει την ενοποίηση και επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν νέες υπολογιστικές συνεργασίες εύκολα και
δυναμικά. Τα παραπάνω ανοιχτά πρότυπα δεν ισχύουν μόνο για τις διαδικτυακές
υπηρεσίες.

2.2.1. Ορισμός διαδικτυακών υπηρεσιών
Η ομάδα Αρχιτεκτονικής Διαδικτυακών Υπηρεσιών του W3C οργανισμού
συμφώνησε τον εξής ορισμό για την διαδικτυακή υπηρεσία:
«Η Διαδικτυακή Υπηρεσία είναι μια εφαρμογή λογισμικού που προσδιορίζεται από
το URI, της οποίας οι διεπαφές και οι προσδέσεις είναι ικανές να περιγραφούν μέσω
των XML τεχνολογιών. Μια Διαδικτυακή Υπηρεσία υποστηρίζει απευθείας
αλληλεπιδράσεις με άλλους πράκτορες λογισμικού χρησιμοποιώντας μηνύματα που
στηρίζονται στην XML και ανταλλάσσονται μέσω των πρωτόκολλων του
διαδικτύου».
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες συνδυάζουν την δύναμη των δύο ευρέως διαδεδομένων
τεχνολογιών: της XML (μια καθολική γλώσσας περιγραφής δεδομένων) και του
HTTP (ένα πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζεται από όλους τους
φυλλομετρητές και τους εξυπηρετητές του διαδικτύου).
Διαδικτυακές Υπηρεσίες = XML + HTTP
Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι:
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Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι αυτο-συγκροτημένες

Από την πλευρά του πελάτη, δεν χρειάζεται επιπλέον λογισμικό. Μια γλώσσα
προγραμματισμού με υποστήριξη σε XML και HTTP, είναι αρκετό για να ξεκινήσετε.
Από την πλευρά του εξυπηρετητή, απαιτούνται μόνο ένας εξυπηρετητής διαδικτύου.
•

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι αυτό-περιγραφόμενες

Ούτε ο πελάτης ούτε και ο εξυπηρετητής χρειάζεται να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά
με την δομή και το περιεχόμενο των μηνυμάτων των αιτήσεων και των απαντήσεων.
Ο ορισμός ενός μηνύματος ταξιδεύει με το μήνυμα. Δεν απαιτούνται καμιά εξωτερική
αποθήκη μεταδεδομένων και εργαλεία παραγωγής κώδικα.
•

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι αρθρωτές

Οι διαδικτυακές πύλες είναι μια τεχνολογία για ανάπτυξη και παροχή πρόσβασης σε
επιχειρησιακές λειτουργίες μέσω του διαδικτύου. Το .NET, το J2EE, το CORBA και
άλλα πρότυπα είναι τεχνολογίες για την υλοποίηση τέτοιων διαδικτυακών υπηρεσιών.
•

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν, να εντοπιστούν και να
κληθούν μέσω του διαδικτύου.
Τα πρότυπα που χρειάζεται για να γίνει αυτό είναι τα εξής:
o Simple Object Access Protocol (SOAP), ένα πρωτόκολλο μηνυμάτων που
είναι γνωστό και σαν αρχιτεκτονικό πρωτόκολλο προσανατολισμένο σε
υπηρεσίες.
o Web Service Description Language (WSDL), μια περιγραφική διεπαφή
και μια γλώσσα σύνδεσης πρωτοκόλλων
o Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI), ένας
μηχανισμός μητρώου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανεύρεση των περιγραφών των διαδικτυακών υπηρεσιών.

•

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες από γλώσσες προγραμματισμού και
είναι διαλειτουργικές

Η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσίας και ενός καταναλωτή υπηρεσίας
είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι εντελώς ανεξάρτητη από πλατφόρμα και γλώσσα
προγραμματισμού. Αυτή η αλληλεπίδραση απαιτεί ένα WSDL έγγραφο που ορίζει
την διεπαφή και περιγράφει την υπηρεσία, μέσω ενός πρωτόκολλου δικτύου (που
είναι συνήθως το HTTP). Η διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι
ούτε ο πάροχος αλλά ούτε και ο καταναλωτής υπηρεσίας έχουν ιδέα για την
πλατφόρμα και την γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ο άλλος
•

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες στηρίζονται σε ανοιχτά πρότυπα.

Η XML και το HTTP αποτελούν θεμέλιους λίθους για τις διαδικτυακές υπηρεσίες.
Ένα μεγάλο μέρος της τεχνολογίας των διαδικτυακών υπηρεσιών έχει χτιστεί πάνω
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σε έργα ανοιχτού κώδικα. Για αυτό το λόγο, η διαλειτουργικότητα αποτελεί
ρεαλιστικό στόχο.
•

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι δυναμικές.

Η δυναμική ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να γίνει πραγματικότητα
χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες επειδή με το UDDI και την WSDL η
περιγραφή και η ανεύρεση των διαδικτυακών υπηρεσιών μπορεί να αυτοματοποιηθεί.
•

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι ικανές για περαιτέρω σύνθεση.

Απλές διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να συναθροιστούν σε περισσότερο
πολύπλοκες, είτε χρησιμοποιώντας τεχνικές ροών εργασίας είτε καλώντας
χαμηλότερου επιπέδου διαδικτυακές πύλες.
Η εικόνα 2.9 δείχνει μια τυπική συνεργασία διαδικτυακής υπηρεσίας η οποία
βασίζεται στο μοντέλο της αρχιτεκτονικής προσανατολισμένη σε υπηρεσίες όπως
φάνηκε και στην προηγούμενη εικόνα 2.8.

Εικόνα 2.9: Συνεργασία διαδικτυακών υπηρεσιών

2.2.2 Πρότυπα Διαδικτυακών Υπηρεσιών
Ο Παγκόσμιος Ιστός, και στο μέλλον ο Σημασιολογικός Ιστός, χρησιμοποιείται όλο
και περισσότερο ως πλατφόρμα επικοινωνίας εφαρμογών. Οι προγραμματιστικές
διασυνδέσεις που διατίθενται πάνω από τον Παγκόσμιο Ιστό αναφέρονται ως
«Διαδικτυακές Υπηρεσίες» (Web services). Η εμφάνιση των Διαδικτυακών
Υπηρεσιών έχει ορίσει μία μέθοδο για την έκθεση της λειτουργικότητας μίας
εφαρμογής και την ανάλωσή της από άλλη εφαρμογή/σύστημα. Αν και οι τεχνολογίες
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και τα πρότυπα για τις διαδικτυακές υπηρεσίες που αφορούν τον εντοπισμό,
περιγραφή, ασφάλεια και μεταφορά δεδομένων είναι ακόμα υπό ερευνητική σκοπιά,
η XML έχει επικρατήσει ως πρότυπο ανταλλαγής πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, τα
πρότυπα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών που θα παρουσιάσουμε βασίζουν τη
λειτουργικότητα τους στη χρήση της XML ως τεχνολογικό υπόβαθρο.
2.2.2.1 XML
Η εμφάνιση της XML [43] τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει την κυριότερη
επιλογή για μία γλώσσα περιγραφής της ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ ανόμοιων
συστημάτων. Το πρότυπο της XML (EΧtensible Markup Language) προτάθηκε από
τον οργανισμό W3C και αποτελεί μία γλώσσα υπομνηματισμού, όπως η HTML, για
την περιγραφή δεδομένων. Ο υπομνηματισμός γίνεται με τη χρήση ετικετών της
μορφής <όνομα ετικέτας>, οι οποίες σε αντίθεση με την HTML που είναι
προκαθορισμένες από τη γλώσσα, ορίζονται από το χρήστη. Για την περιγραφή των
δεδομένων η XML χρησιμοποιεί ένα DTD (Τύπο Εγγράφου XML – Document Type
Definition), όντας με αυτό τον τρόπο αυτοπεριγραφόμενη. Ένα DTD ορίζει τα
επιτρεπτά, σύμφωνα με το πρότυπο, στοιχεία ενός XML εγγράφου και
χρησιμοποιείται για να καθοριστεί πότε είναι έγκυρο ένα XML έγγραφο. Για την
παρουσίαση της πληροφορίας χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα CSS (Cascading
Style Sheets), τα οποία ορίζουν την οπτική μορφοποίηση των δεδομένων και τον
τρόπο που αυτά θα προβληθούν στο χρήστη. Τα δομικά στοιχεία ενός DTD εγγράφου
είναι όπως φαίνονται στην εικόνα 2.10

Εικόνα 2.10: Τμήμα XML εγγράφου
•
•

Στοιχεία (elements): είναι τα βασικά δομικά στοιχεία τόσο της XML όσο και της
HTML και για τον υπομνηματισμό τους χρησιμοποιούνται ετικέτες.
Γνωρίσματα (attributes): τα γνωρίσματα παρέχουν επιπλέον πληροφορία για τα
στοιχεία που χρησιμοποιούνται, πέραν του περιεχομένου και του τύπου τους. Τα
γνωρίσματα τοποθετούνται μέσα στην ετικέτα αρχής ενός στοιχείου και
συνοδεύονται από την τιμή τους. Παραδείγματος χάριν, στην έκφραση <height
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metrics_type="in">29</height>, το γνώρισμα metrics_type χρησιμοποιείται για
να δηλώσει ότι το ύψος ενός αντικειμένου μετράται σε ίντσες.

Η έννοια του εγγράφου στην XML διαφέρει από την κλασσική του ερμηνεία,
δεδομένου ότι ένα XML έγγραφο διαθέτει μία εσωτερική λογική, ανεξάρτητη από τη
γλώσσα και τη μορφή. Η δομή αυτή έχει σημασία, καθώς η σειρά εμφάνισης των
στοιχείων και η σύνδεση τους χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν μια εσωτερική
λογική.
Η χρησιμότητα της XML έγκειται στο γεγονός της λειτουργίας της ως συμβιβασμού
ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων με την αυστηρότητα στη διατύπωση των δομών τους
και στο ελεύθερο κείμενο, γεγονός που την καθιστά αναγνώσιμη και στους μη
ειδικούς. Η απλότητά της όμως δεν μειώνει την εκφραστικότητά της. Η ευκολία στη
χρήση της έγκειται αφενός στην ευκολία ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ
εφαρμογών, αλλά και στη δυνατότητα δόμησης πρώτα των δεδομένων και κατόπιν
του σχήματος, το οποίο μπορεί να μην έχει τυπική μορφή, αλλά δύναται να επεκταθεί.
Η XML ακολουθεί την προσέγγιση των ημιδομημένων δεδομένων, τα οποία έχουν
ενσωματωμένο σχήμα: κάθε στιγμιότυπο μεταφέρει στη διατύπωσή του το σχήμα που
χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, το XML έγγραφο της Εικόνας 2 εσωκλείει την
ερμηνεία του και είναι αναγνώσιμο χωρίς να απαιτείται γνώση του σχήματος. Η
ιδιότητα αυτή διευκολύνει τη διακίνηση δεδομένων και διακρίνει την σημασιολογία
των δεδομένων από την παρουσίασή τους, γεγονός που επιτρέπει την
επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας. Επιπλέον, η ίδια σημασιολογία μπορεί να
κωδικοποιηθεί με διαφορετικές μορφές, καθότι ο σχεδιασμός ενός DTD εξαρτάται
από τη χρήση την οποία θα έχει.
2.2.2.2 XML Schema
To XML Schema είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται στην XML για να
περιγράψει την δομή των μηνυμάτων, τους περιορισμούς στο περιεχόμενο και τους
τύπους των δεδομένων. Σχεδιάστηκε για να παρέχει περισσότερο έλεγχο πάνω σε
δεδομένα παρά να παρέχεται από τα DTDs τα οποία χρησιμοποιούν την σύνταξη της
XML. To XML Schema θεωρείται ένας εναλλακτικός τρόπος των DTDs για
καθορισμό τύπων δεδομένων.
Η XML παρέχει δύο τρόπους να συναθροίσει τα στοιχεία (elements): ακολουθία και
επιλογή. Μια ακολουθία από στοιχεία απαιτεί ότι κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται μία
φορά σε καθορισμένη σειρά. Η επιλογή απαιτεί ένα μοναδικό στοιχείο θα είναι
παρών από μια λίστα πιθανών στοιχείων. Με το XML Schema, ο σχεδιαστής
γλώσσας μπορεί να ορίσει αν ένα στοιχείο σε μια μια ακολουθία μπορεί να μην
εμφανίζεται καθόλου, ή αν υπάρχει ανώτερο όριο εμφανίσεων.
Οι τύποι δεδομένων του XML Schema είναι αρχικοί (primitive) ή παραχθείς
(derived). Οι αρχικοί τύποι δεν εξαρτώνται από άλλους τύπους δεδομένων. Πολλοί
αρχικοί τύποι έχουν προκαθοριστεί από το XML Schema. Αυτοί περιλαμβάνουν π.χ
ακεραίους και ημερομηνίες. Οι παραχθείς τύποι είναι άλλοι τύποι δεδομένων που
έχουν περιοριστεί, καταγραφεί σε λίστα ή έχουν συνδυαστεί (ο πραγματικός όρος
είναι «ένωση»). Οι περιοριστικοί τύποι δεδομένων περιορίζουν τις πιθανές τιμές των
τύπων δεδομένων. Ο παραχθείς τύπος belowSix αποτελείται από ακεραίους που
περιορίζονται σε τιμές μεταξύ 0 έως 5. Ο περιορισμός των τύπων δεδομένων λέγεται
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«όψη». Ένας τύπος δεδομένων μπορεί να αποτελείται από μια λίστα αποδεκτών
τιμών. Για παράδειγμα ο τύπος δεδομένων του ευρωπαϊκού χαρτονομίσματος, που
αποτελείται από το νόμισμα των 5€, των 10, των 20€ κ.ο.κ.
Μια σημαντική χρησιμότητα του XML Schema είναι ο ακριβός ορισμός των
δεδομένων. Με τις «όψεις», τα σχήματα μπορούν να περιορίσουν τις τιμές των
δεδομένων. Τέλος, ένας ορισμός μπορεί να είναι πιο ακριβής με την χρήση των
παραχθείς τύπων δεδομένων. Εφόσον, ένα σχήμα έχει οριστεί, οι επεξεργαστές των
σχημάτων έχουν την δυνατότητα να εξακριβώσουν ένα έγγραφο, εξασφαλίζοντας ότι
το έγγραφο ανταποκρίνεται στην δομή του σχήματος και τις επιτρεπτές τιμές. Αυτός
ο έλεγχος μπορεί να περιορίσει την τρωτότητα πολλών διαδικτυακών εφαρμογών.
2.2.2.3 SOAP
Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο μηνυμάτων που προορίζεται για την ανταλλαγή
δομημένης πληροφορίας σε ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο περιβάλλον. Το
SOAP χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP, που ούτως ή άλλως χρησιμοποιείται
ευρέως για τις μεταφορές μηνυμάτων, αλλά παρέχει μια πλατφόρμα για πιο σύνθετη
ανταλλαγή πληροφορίας από εκείνη που επιτυγχάνεται με το HTTP, εισάγοντας ένα
σύνολο HTTP επικεφαλίδων (headers) και XML δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα
καθορίζει:
•
•

•
•

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.
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 πρωτόκολλο μιας κατεύθυνσης (One-way). Δεν 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 συνδεσιμότητα μεταξύ των εφαρμογών οι οποίες
αλληλεπιδρούν ανταλλάσοντας 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 δύο μηνύματα. Συνήθως το
πρωτόκολλο αυτό είναι το HTTP. Το πρώτο μήνυμα το οποίο καλεί την υπηρεσία
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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 [37].
Δομή και περιεχόμενο ενός SOAP μηνύματος
Το SOAP ανταλλάσει 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 δύο
μέρη: την επικεφαλίδα (Header) και το κυρίως μέρος (Body). Η ύπαρξη της
επικεφαλίδας είναι προαιρετική, ενώ το κυρίως μέρος είναι υποχρεωτικό. Και τα δύο
μέρη μπορούν να έχουν μικρότερες και επικεφαλίδες και κυρίως μέρη μέσα τους
αντίστοιχα.
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 ο λόγος για τον οποίο η
επικεφαλίδα είναι προαιρετική.
Για την οργάνωση της επικεφαλίδας ή του κυρίως σώματος δεν υπάρχει κάποιος
άλλος κανόνας. Η δομή τους καθορίζεται από δύο 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 το 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 δύο 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 στην απάντηση περιλαμβάνει
το αποτέλεσμα και τις παραμέτρους εξόδου. Και οι δύο εφαρμογές που
αλληλεπιδρούν θα πρέπει να συμφωνήσουν για την υπογραφή της RPC μεθόδου. Η
διαδικασία της μετάφρασης της υπογραφής της μεθόδου 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 αυτήν την περίπτωση οι εφαρμογές οι οποίες
αλληλεπιδρούν θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κοινή κωδικοποίηση. Παρακάτω
βλέπουμε ένα παράδειγμα μηνύματος σε 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>
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<m:GetPrice xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices">
<m:Item>Apples</m:Item>
</m:GetPrice>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

2.2.2.4 WSDL
Καθώς τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και οι τύποι μηνυμάτων προτυποποιούνται στην
κοινότητα του διαδικτύου, η ανάγκη για την περιγραφή της επικοινωνίας μεταξύ
συστημάτων με δομημένο τρόπο γίνεται πιο επιτακτική. Θεωρούμενη μαζί με το
SOAP και το UDDI ως ένα από τα τρία βασικά πρότυπα για τις διαδικτυακές
υπηρεσίες, η WSDL [41] αντιμετωπίζει αυτή την ανάγκη, αποτελώντας ένα XML
πρότυπο για την περιγραφή δικτυακών υπηρεσιών ως ένα σύνολο σημείων που
επικοινωνούν βάσει μηνυμάτων, τα οποία περιέχουν πληροφορία είτε σχετικά με
έγγραφα είτε με διαδικασίες.
Ένας WSDL ορισμός, αποτελούμενος από ένα XML έγγραφο, περιγράφει τον τρόπο
με τον οποίο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει προσβάσιμη μια διαδικτυακή
υπηρεσία και το σύνολο των λειτουργιών που θα εκτελέσει. Αποτελείται από δύο
μέρη: το πρώτο μέρος είναι αφηρημένο (Abstract), ενώ το δεύτερο είναι
συγκεκριμένο (Concrete). Στο πρώτο μέρος 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.
•
•
•

Types: Καθορίζονται οι τύποι δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σύστημα
τύπων, για παράδειγμα το XSD.
Messages: Ορίζονται με αφηρημένο τρόπο ο τύπος μηνυμάτων τα οποία
ανταλλάσσονται.
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 αναλαμβάνει
ένα μήνυμα. β) αίτησης-απάντησης

2.2.2.5 UDDI
Το UDDI [34] είναι ένας μηχανισμός μητρώου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανεύρεση των περιγραφών των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Ορισμός
Το UDDI προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Universal Description and Discovery
Integration. Πρόκειται για ένα σύνολο από μητρώα τα οποίο είναι προσβάσιμα μέσω
του διαδικτύου. Παρουσιάζουν πληροφορίες για έναν οργανισμό και για την τεχνική
διεπαφή (API) της. Τα μητρώα αυτά χρησιμοποιούνται από πολλούς ιστότοπους
στους οποίους υπάρχουν χειριστές. Οποιοσδήποτε θέλει να δημοσιεύσει κάποιες
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πληροφορίες για κάποιον οργανισμό μπορεί να το κάνει, όπως επίσης μπορεί να
αναζητήσει σχετικές πληροφορίες.
Πληροφορίες τις οποίες μπορεί να καταγράψει μια εταιρεία στο ευρετήριο αφορούν
τα δεδομένα τα οποία βοηθούν τους υπόλοιπους να απαντήσουν στις ερωτήσεις
«ποιος, τι, πού και πώς». Πληροφορίες που αφορούν το όνομα, προσδιοριστικά του
οργανισμού, ή τρόποι επικοινωνίας μαζί του απαντούν στην ερώτηση «ποιος». Η
ερώτηση «τι» αφορά ταξινομήσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα καθώς και περιγραφές
για την υπηρεσία που ο οργανισμός προσφέρει. Πληροφορίες που αφορούν την
διεύθυνσή του στο διαδίκτυο ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου
απαντούν στην ερώτηση «πού». Η ερώτηση «πώς» απαντάται κάνοντας αναφορές σε
πληροφορίες σχετικές με διεπαφές και άλλες ιδιότητες μιας συγκεκριμένης
υπηρεσίας. Οι ιδιότητες αυτής της υπηρεσίας περιγράφουν πώς ένα πακέτο
λογισμικού ή τεχνική διεπαφή λειτουργεί.
H κατηγοριοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών του UDDI μπορεί να γίνει
καλύτερα αντιληπτή χρησιμοποιώντας ως αναλογία τη δομή ενός τηλεφωνικού
καταλόγου. Έχουμε συνεπώς:
• Λευκές σελίδες: παρέχουν μια λίστα οργανισμών, πληροφορίες επικοινωνίας
καθώς και τις παρεχόμενες από κάθε εταιρεία υπηρεσίες.
• Κίτρινες σελίδες: αποτελούν ταξινομήσεις τόσο των εταιρειών όσο και των
υπηρεσιών με βάση επίσημα πρότυπα ή πρότυπα καθορισμένα από το χρήστη.
• Πράσινες σελίδες: Οι πληροφορίες αυτού του είδους περιγράφουν πώς γίνεται
κλήση των υπηρεσιών.
Ορισμός δομών δεδομένων
Στο UDDI αποθηκεύονται τέσσερα είδη πληροφοριών: πληροφορίες που αφορούν
οργανισμούς, υπηρεσίες, συνδέσεις και πληροφορίες για τον καθορισμό προτύπων.
•
•
•
•
•

Business entity: περιγράφει έναν οργανισμό ο οποίος παρέχει μια υπηρεσία.
Καταγράφει το όνομα της εταιρείας, την διεύθυνσή της και άλλα σχετικά
στοιχεία επικοινωνίας.
Business service: περιγράφει ένα σύνολο από διαδικτυακές υπηρεσίες, οι
οποίες παρέχονται από έναν οργανισμό που εκφράζεται από μια
businessEntity
BusinessTemplate: Η δομή αυτή αποθηκεύει πληροφορίες για την χρήσηκλήση μιας υπηρεσίας.
Tmodels: Για να μπορούν δύο κομμάτια λογισμικού να είναι συμβατά μεταξύ
τους, να μπορούν δηλαδή να συνεργάζονται, θα πρέπει να μοιράζονται μερικά
κοινά πρότυπα και σχεδιαστικούς στόχους.
Για να υποστηριχθεί η διακριτή αναγνώριση δημοσίων και ιδιωτικών
προδιαγραφών χρησιμοποιούνται πληροφορίες για τις περιγραφές. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες στην ουσία είναι μετα-δεδομένα, λέγονται
tModels.
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Ταξινόμηση και Προσδιοριστικές προδιαγραφές
Ένα βασικό πλεονέκτημα καταγραφής των πληροφοριών σχετικά σε έναν οργανισμό
στο UDDI είναι η δυνατότητα ταξινόμησής των ή ανάθεση σε αυτές κωδικών
κατηγοριών. Ενδεικτικοί κώδικες είναι ο NAICS, UN/SPC και ο SIC Codes.
Οι οργανισμοί μπορούν να χαρακτηρίσουν τα δεδομένα που καταγράφουν με
οποιοδήποτε αριθμό κωδικών κατηγοριών. Με βάση την ταξινόμηση ή και με βάση
το χαρακτηρισμό μπορούν να γίνουν μια σειρά από ερωτήματα. Στην δεύτερη έκδοση
του UDDI οι προδιαγραφές μπορούν να περιλαμβάνουν και ελεγμένες
κατηγοριοποιήσεις καθώς και ταξινομήσεις προσδιοριστικών πληροφοριών.
Σχεδίαση και αρχιτεκτονική
Η διεπαφή του UDDI είναι σχεδιασμένη για να παρέχει ένα απλό μηχανισμό αίτησηςαπόκρισης για να ανακαλυφθούν στοιχεία για τους οργανισμούς και τεχνικές
πληροφορίες σύνδεσης (binding). Η βασική σχεδιαστική αρχή του UDDI είναι η
απλότητα. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα και να
δοθεί η δυνατότητα για απευθείας πρόσβαση στην καταγεγραμμένη πληροφορία.
Ασφάλεια
Η πρόσβαση στο UDDI προγραμματιστικά γίνεται μέσω κλήσεων του API.
Υπάρχουν δύο είδη API. To API του εκδότη ή αλλιώς δημοσίευσης (Publisher API)
και το API για επερωτήσεις (Inquiry ΑΡΙ). Το πρώτο χρησιμοποιείται για την
αλληλεπίδραση του παροχέα της υπηρεσίας με το UDDI με σκοπό την δημοσίευση
πληροφοριών σχετικά με την οργανισμό. Το API των επερωτήσεων χρησιμοποιείται
για την πρόσβαση στα στοιχεία του UDDI.
Για να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει το API του εκδότη, θα πρέπει πρώτα να
πιστοποιηθεί ότι είναι αυτός που ισχυρίζεται. Αυτό γίνεται με την βοήθεια του
πρωτοκόλλου που έχει επιλέξει ο κάθε χειριστής (operator) και αφού έχει εγγραφεί
πρώτα στην διαδικτυακή τοποθεσία η οποία είναι υπεύθυνη για το UDDI.
Τόσο το API δημοσίευσης όσο και το API επερωτήσεων εκτίθενται ως SOAP
μηνύματα πάνω από το ΗΤΤP. To HTTPS χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να
δημοσιευτούν κάποια στοιχεία. Αντιθέτως, δεν χρησιμοποιείται επικύρωση όταν
πρόκειται απλά να γίνουν επερωτήσεις στο UDDI.
Εκδόσεις
Όπως κάθε ΑΡΙ 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.
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Μηνύματα SOAP
Το UDDI χρησιμοποιεί SOAP και HTTP για να έχει έναν απλό μηχανισμό για να
στέλνει XML μηνύματα σε διαδικτυακούς τόπους χειριστών χρησιμοποιώντας το
πρωτόκολλο HTTP-POST. Όλες οι απαντήσεις επιστρέφονται με τη μορφή ενός
HTTP εγγράφου.
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.
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 τις
γλώσσες της αλφαβήτου. Ομοίως, η XML επιτρέπει έναν μεγάλο αριθμό από
επιλογές κωδικοποίησης. Οι χειριστές του UDDI χρειάζονται να υποστηρίζουν μόνο
μια από αυτές, την UTF-8.
Τύποι επερωτήσεων
Επερωτήσεις στο UDDI μπορούν να γίνουν με τους εξής τρεις τρόπους:
• Επερώτηση μέσα από το φυλλομετρητή (Browse pattern): To 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 τα δεδομένα τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο UDDI.
Μια τυπική αλληλουχία επερωτήσεων μπορεί να είναι να βρεθούν οι
πληροφορίες οι οποίες έχουν καταγραφεί για λογαριασμό κάποιου εταιρείας
(οργανισμού). Η αλληλουχία αυτή θα ξεκινούσε με κλήση της συνάρτηση
find_business, με ορίσματα ίσως κάποια 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 πληροφορίες κάθε μια από αυτές τις δομές
χρησιμοποιούμε την get_xx του API με παράμετρο το αντίστοιχο κλειδί.
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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 την δομή bindingTemplate, θα πρέπει να εντοπίσει στο
UDDI. Συνήθως το ποια υπηρεσία θα κληθεί, αποφασίζεται τη στιγμή της
κλήσης, οπότε γίνεται και η αντίστοιχη αναζήτηση στο UDDI.

2.2.3 Διαλειτουργικότητα διαδικτυακών υπηρεσιών
Μια από τις κυριότερες λειτουργίες των διαδικτυακών υπηρεσίων είναι η ενοποίηση
των υπαρχόντων συστημάτων και η διαμοίραση πηγών και δεδομένων μέσα και έξω
από ένα οργανισμό. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποτελούν μια σχετικά νέα
τεχνολογία, με τα πρότυπα των διαδικτυακών υπηρεσιών να βελτιώνονται και να
επεκτείνονται.
Για να μπορούν όμως οι διαδικτυακές υπηρεσίες να προσφέρουν διαλειτουργικότητα,
η διαχείριση των προτύπων χρειάζεται να είναι προσεκτική. Επίσης, η καθοδήγηση
στην ερμηνεία και την υλοποίηση των προτύπων είναι καθοριστική στην διευκόλυνση
της υιοθέτησης μιας τεχνολογίας. Ο Οργανισμός Διαλειτουργικότητας Υπηρεσιών
Ιστού [38] έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περιοχή, ως ενοποιητής προτύπων.
WS-I Οργανισμός
Είναι μια ανοιχτή και διεθνής συνεργασία 150 εταιριών, αντιπροσωπεύοντας
διάφορες εταιρείες από το χώρο της αυτοβιομηχανίας, των αγαθών, της κυβέρνησης,
της ασφάλειας, των MME και της τεχνολογίας. Σκοπός της είναι :
•
•
•

Να προωθεί την διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφόρμων, των λειτουργικών
συστημάτων και των γλωσσών προγραμματισμού με την χρήση γενικών
πρωτόκολλων για διαλειτουργική συναλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των υπηρεσιών.
Να ενθαρύννει την υιοθέτηση των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Να επιταχύνει την ανάπτυξη παρέχοντας, καθοδήγηση, καλύτερες τεχνικές και
πολλές πηγές για ανάπτυξη διαλειτουργικών διαδικτυακών υπηρεσιών.

To WS-I, ως ένας ενοποιητής προτύπων, υποστηρίζει την συγγένεια με πρότυπα που
έχουν προδιαγραφές και καλλιεργεί την επικοινωνία και την συνεργασία με
βιομηχανικές συνεργασίες ή άλλους οργανισμούς, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.11.
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Εικόνα 2.11: WS-I, πρότυπα και βιομηχανία
Το WS-I έχει ένα σύνολο από σημαντικούς παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη
και την αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας το δικό του
προφίλ των διαλειτουργικών διαδικτυακών υπηρεσιών. Ένα προφίλ ορίζεται στην
WS-I ορολογία ως εξής:
Είναι μια συλλογή από προαπαιτούμενα που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η
διαλειτουργικότητα. Σκοπός του WS-I είναι να διαχειριστεί μια συλλογή από προφίλ
έτσι ώστε να επιτευχθούν διαλειτουργικές διαδικτυακές υπηρεσίες.
Το WS-I περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες:
•

Προσδιορισμός προφίλ

Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από μη-ιδιόκτητους προσδιορισμούς σχετικά με τις
διαδικτυακές υπηρεσίες. Επίσης περιλαμβάνει μια σειρά από διευκρινίσεις και
περιορισμούς σε αυτούς τους προσδιορισμούς, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη
διαλειτουργικών διαδικτυακών υπηρεσιών.
•

Σενάρια Χρήσης
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Αυτό περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές και τεχνικές προϋποθέσεις, για την χρήση των
διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτές οι προϋποθέσεις απεικονίζουν τις τάξεις των
προϋποθέσεων του πραγματικού κόσμου υποστηρίζοντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες
και τέλος παρέχουν ένα πλαίσιο για να περιγράψουν τις οδηγίες που αναφέρθηκαν
στα WS-I προφίλ.
•

Παραδείγματα Εφαρμογών

Αυτά δείχνουν την υλοποίηση των εφαρμογών τα οποία χτίστηκαν από τα σενάρια
χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τα οποία συμμορφώνονται σε ένα δοσμένο
σύνολο από προφίλ. Οι υλοποιήσεις του ίδιου παραδείγματος εφαρμογών σε
πολλαπλές πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού
και εργαλείων ανάπτυξης, επιτρέπει στο WS-I να αποδείξει την διαλειτουργικότητα
σε πράξη.
•

Εργαλεία ελέγχου

Αυτά χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν και να αναλύουν τις αλληλεπιδράσεις
σε μια διαδικτυακή υπηρεσία ώστε να αποφασίζεται αν ναι ή όχι η συναλλαγή των
μηνυμάτων συμμορφώνεται στις οδηγίες του WS-I.
WS-I Basic Profile 1.0
Πρόκειται για το πρώτο προφίλ των διαλειτουργικών διαδικτυακών υπηρεσιών που
έφτιαξε ο WS-I και το οποίο επικεντρώθηκε στις βασικές τεχνολογίες που
στηρίζονται οι διαδικτυακές υπηρεσίες : HTTP, SOAP, WSDL, UDDI, XML και
XML Schema. Το βασικό προφίλ 1.0 εγκρίθηκε στις 22 Ιουνίου 2003, από τα μέλη
και τους διευθυντές του WS-I.
To WS-I Basic Profile 1.0 αποτελείται από τις εξής προδιαγραφές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOAP 1.1
WSDL 1.1
UDDI 2.0
XML 1.0 (Second Edition)
XML Schema Part 1: Structures
XML Schema Part 2: Datatypes
RFC2246: The Transport Layer Security Protocol Version 1.0
RFC2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile
RFC2616: HyperText Transfer Protocol 1.1
RFC2818: HTTP over TLS
RFC2965: HTTP State Management Mechanism
The Secure Sockets Layer Protocol Version 3.0

To WS-I Basic Profile 1.0 αποτελείται από τα εξής τρία σενάρια χρήσης, όπου ένα
σενάριο χρήσης είναι ένα πρότυπο σχέδιο της αλληλεπίδρασης οντοτήτων που
περιέχει ηθοποιό, ρόλους και πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων:
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Μονόδρομο σενάριο χρήσης
o Πρόκεται για ένα απλό σενάριο χρήσης, όπου η ανταλλαγή μηνύματος
είναι μονόδρομη με τον καταναλωτή να στέλνει αίτηση σε έναν πάροχο
o Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου η απώλεια
πληροφορίας μπορεί να ανακτηθεί

•

Σενάριο χρήσης σύγχρονης αίτησης και απάντησης

Το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο σενάριο χρήσης όπου ο καταναλωτής στέλνει μια
αίτηση στο πάροχο υπηρεσίας, ο οποίος επεξεργάζεται την αίτηση και στέλνει πίσω
μιαν απάντηση
•

Σενάριο ανακοίνωσης επιστροφής
o Χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει μια ασύγχρονη λειτουργία
χρησιμοποιώντας σύγχρονες λειτουργίες
o Είναι η σύνθεση δύο σύγχρονων σεναρίων χρήσης αίτησης και
απάντησης, όπου το ένα ξεκινάει από τον καταναλωτή και το άλλο από
τον πάροχο.

Η αντιστοίχηση των σεναρίων χρήσης σε διευκρινίσεις και περιορισμούς των
προδιαγραφών γίνεται μέσω της στοίβας των διαδικτυακών υπηρεσιών.
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2.3 Διαδικτυακές υπηρεσίες και Αρχιτεκτονική
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί ώστε να υλοποιεί
την αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες. Στην ουσία, οι διαδικτυακές
υπηρεσίες είναι αυτο-περιγραφόμενες και αρθρωτές εφαρμογές οι οποίες εκθέτουν
την επιχειρησιακή λογική αφού έχουν την δυνατότητα της δημοσίευσης, της
ανεύρεσης και της επίκλησης μέσω του διαδικτύου. Βασισμένες πάνω σε XML
πρότυπα, οι διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν σαν χαλαρά συνδεμένα
κομμάτια χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, οποιαδήποτε
πρωτόκολλο ή οποιαδήποτε πλατφόρμα. Αυτό διευκολύνει την διάδοση των
επιχειρησιακών εφαρμογών καθώς μια υπηρεσία είναι προσβάσιση στον
οποιοδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε τοποθεσία.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες δεν είναι η μόνο
τεχνολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υλοποιήσουμε μια
αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα
οργανισμών που έχουν επιτυχώς υλοποιήσει αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σς
υπηρεσίες χρησιμοποιώντας άλλες τεχνολογίες. Όπως επίσης συμβαίνει και το
γεγονός οι διαδικτυακές υπηρεσίες να έχουν πάρει μέρος σε άλλες αρχιτεκτονικές που
δεν ήταν προσανατολισμένες σε υπηρεσίες.
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3
Διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών
Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών.
Θα ασχοληθούμε με τα εξής θέματα:
• Ορισμός διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
• Απαιτήσεις διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
• Θετικά και αρνητικά διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
• Χτίζοντας μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
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3.1 Διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
3.1.1 Ορισμός
Στις μέρες μας γίνεται κατάχρηση του όρου διαδικτυακή πύλη με αποτέλεσμα να έχει
χάσει το νόημα του. Έτσι πολλοί φτιάχνουν μια απλή σελίδα και την «βαπτίζουν»
διαδικτυακή πύλη. Για αυτό χρειάζεται να δώσουμε ένα καλύτερο ορισμό και να
αναφερθούμε στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών.
«Διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών» είναι μιας στάσης διαδικτυακή τοποθεσία η οποία
εξατομικεύει τα εργαλεία της διαδικτυακής πύλης, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες
σε συγκεκριμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά του χρήστη που επισκέπτεται την
τοποθεσία, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την βάση δεδομένων του οργανισμού.
Κύριος σκοπός της είναι η εύρεση και χρήση των διαφόρων υπηρεσιών τόσο του
οργανισμού όσο και άλλων φορέων.
Μια περίπτωση της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι και η φοιτητική διαδικτυακή
πύλη υπηρεσιών, που αποτελεί και το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας.

3.1.2 Στόχοι διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
1. Διευκολύνει τα μέλη ενός οργανισμού να βρουν πληροφορίες που προορίζονται
ειδικά για αυτούς. Αντί να ψάχνει στο διαδίκτυο για πληροφορίες, ο χρήστης
προσδιορίζει την ταυτότητα του στην διαδικτυακή πύλη και η διαδικτυακή πύλη
«φέρνει» όλη την σχετική πληροφορία σε αυτόν.
2. Χρησιμοποιεί μια μοναδική διεπαφή για να παρουσιάσει πληροφορίες που
βρίσκονται σε διάφορες πηγές δεδομένων. Οι πληροφορίες για τον χρήστη είναι
αποθηκευμένες σε πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων του οργανισμού. Για
παράδειγμα σε μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών αυτές οι πληροφορίες
μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τα
μαθήματα, τα ημερολογιακά προγράμματα, τα χρονοδιαγράμματα και πολλά
άλλα. Ο ρόλος μιας διαδικτυακής πύλης είναι να ορίσει ένα καθορισμένο
«πρόσωπο» σε αυτήν την πληροφορία, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μην έχουν να
ασχοληθούν με ένα τεράστιο πλήθος από διαφορετικές διαδικτυακές επαφές για
να περισυλλέξουν την πληροφορία που αναζητούν.

3.1.3 Διαφορά διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών από έναν διαδικτυακό
τόπο
Σε μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών, ο χρήστης προσδιορίζει την ταυτότητα του. Η
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών τότε χρησιμοποιεί την πληροφορία που έχει κρατήσει
για το προφίλ του χρήστη, και συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες
που αφορούν τον χρήστη σε έναν τόπο. Αυτές μπορεί να είναι είτε δημόσια
προσβάσιμες είτε να είναι εμπιστευτικές και να προορίζεται ατομικά (π.χ. βαθμολογία
φοιτητή στην περίπτωση μιας φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών, υπηρεσία
εγγραφής στο εξάμηνο).
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Η έμφαση έχει μετατοπιστεί από ένα διαδικτυακό τόπο που έδειχνε δημόσιες
πληροφορίες σε ένα διαδικτυακό τόπο που είναι προσανατολισμένος στο χρήστη
παρέχοντας του εργαλεία, αναφορές και υπηρεσίες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για
ατομική χρήση.
Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών είναι ένα
«σημαδευτήρι». Τα σημαδευτήρια δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να πάρουν
την πληροφορία που έχουν ήδη βρει, αλλά δεν τον βοηθούν να βρει την πληροφορία
αυτή. Μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών βρίσκει την πληροφορία για τον χρήστη
ώστε να μην χρειάζεται να την ψάξει. Επίσης, ο χρήστης δεν ξέρει αν ένα
σημαδευτήρι έχει αλλάξει αν δεν διαλέξει να το ελέγξει κανονικά. Μια διαδικτυακή
πύλη υπηρεσιών δείχνει όλο το περιεχόμενο σε ένα μόνο μέρος. Αν οι «Τίτλοι των
νέων» αλλάξουν, τότε η αλλαγή θα φανεί αμέσως στην σελίδα.
Τέλος, διαδικτυακές υπηρεσίες από διαφορετικά τμήματα έχουν διαφορετική
εμφάνιση. Όλες δουλεύουν διαφορετικά και απαιτούν ξεχωριστή διαδικασία
πρόσβασης για να προσπελάσει ο χρήστης την πληροφορία. Η διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών χρησιμοποιεί ένα ενιαίο πλαίσιο για παρουσίαση της πληροφορίας με ένα
καθορισμένο τρόπο. Συνήθως μια διαδικασία εισαγωγής του χρήστη δίνει πρόσβαση
σε όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να λειτουργούν μέσα σε αυτό
το καθορισμένο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης. Αυτή η συνέπεια κάνει ευκολότερο
το γεγονός να μάθει και χρησιμοποιήσει ο χρήστης αυτές τις υπηρεσίες.

3.1.4 Απαιτήσεις διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
Οι κύριες απαιτήσεις μιας διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι οι εξής:
Εξατομίκευση
Η λέξη κλειδί σε μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών είναι η λέξη «My». Κύριος σκοπός
της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι να παρέχει πληροφορίες που είναι
εξατομικευμένες για κάθε χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει ρόλους μέσα στην
διαδικτυακή πύλη. Καθώς ο χρήστης αλλάζει ρόλους, η διαδικτυακή πύλη
προσαρμόζεται στους ρόλους του χρήστη και παρέχει την σχετική με το ρόλο
πληροφορία.
Για παράδειγμα σε μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών :
•
•

•

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληροφορούνται για τα μαθήματα που
προσφέρονται, τις πληροφορίες σχετικά με την στέγαση, με την φοιτητική
μέριμνα και διάφορα άλλα.
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται για πληροφορίες σχετικά
με τα μαθήματα που έχουν εγγραφεί, το προσωπικό τους ημερολόγιο, τις
καταληκτικές ημερομηνίες των εργασιών τους, το πρόγραμμα των τελικών τους
εξετάσεων και διάφορα άλλα.
Οι απόφοιτοι θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με συναντήσεις
παλιότερων αποφοίτων, οι εργασιακές ευκαιρίες και διάφορα άλλα.
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Προσαρμοστικότητα
Η διαδικτυακή πύλη είναι ένα εργαλείο για το χρήστη και όχι για τον οργανισμό. Ο
χρήστης πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο για την πληροφορία που παρουσιάζεται μέσα σε
στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει:
•

•
•

•

Έλεγχος πάνω στο ποια πληροφορία παρουσιάζεται στις σελίδες της
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών και ποια όχι. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας
«κανάλια πληροφορίας», μικρά κομμάτια πληροφορίας σχεδιασμένα να
περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερες διαδικτυακές σελίδες. Σε 4ο κεφάλαιο
αναλύεται αναλυτικά η έννοια του καναλιού πληροφορίας. Το σύστημα
ελέγχει ποια κανάλια οι χρήστες έχουν εξουσιοδότηση να δουν. Ωστόσο οι
τελικοί χρήστες θα αποφασίσουν ποια από αυτά τα κανάλια πληροφορίας
πράγματι θα χρησιμοποιήσουν στη διαδικτυακή τους πύλη.
Έλεγχος πάνω στο περιεχόμενο του καναλιού πληροφορίας (για παράδειγμα,
ποιανής πόλης τον καιρό να δείχνει).
Έλεγχος πάνω στην προτεινόμενη συσκευή εξόδου. Πολλοί χρήστες θέλουν
να αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία τους μέσω μιας κανονικής
διαδικτυακής σελίδας. Άλλοι θέλουν να αποκτούν πρόσβαση στις
πληροφορίες (ή σε ένα υποσύνολο των πληροφοριών όπως το σημερινό
ημερολόγιο) μέσω ασύρματων συσκευών όπως είναι κινητά τηλέφωνα ή
PDA.
Έλεγχος πάνω στην εμφάνιση της διαδικτυακής πύλης. Πολλές διαδικτυακές
πύλες επιτρέπουν στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν διαφορετικά skins για
να αλλάζουν το χρώμα, τα γραφικά και άλλα χαρακτηριστικά για το πως η
πληροφορία θα απεικονίζεται στην οθόνη. Αυτό συχνά συνδέεται και με
θέματα που αφορούν τα δικαιώματα πρόσβασης. (π.χ. χρήση μόνο μίας
στήλης για συσκευές με μικρή οθόνη ή μεγαλύτερη γραμματοσειρά για
ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης).

Προτυποποίηση
Μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών χρειάζεται να έχει μια συνεπής και φιλική διεπαφή
προς το χρήστη για τα εργαλεία που εκθέτει. Το ελάχιστο που μπορεί να
περιλαμβάνει είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα
εξατομικευμένο ημερολόγιο. Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνει chat roomς για
ομάδες όπως οι φοιτητές ενός τμήματος στην περίπτωση της φοιτητικής διαδικτυακής
πύλης υπηρεσιών, on-line αποθήκευση αρχείων, εργαλεία που να κατασκευάζουν και
να διατηρούν προσωπικές ιστοσελίδες καθώς και διάφορα άλλα.
Ενισχύει την χρηστικότητα
Η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών είναι ένα εργαλείο για τον χρήστη, αφού όλες οι
εφαρμογές και οι υπηρεσίες βοηθούν το χρήστη όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό
περιλαμβάνει εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες να παρέχουν το δικό τους
περιεχόμενο στις διαδικτυακές πύλες. Για παράδειγμα στην περίπτωση μιας
φοιτητικής διαδικτυακής πύλης, μια ομάδα από φοιτητές που δουλεύουν σε μια
εργασία του πανεπιστημίου έχουν την δυνατότητα γρήγορα να εγκαταστήσουν ένα
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δημόσιο ημερολόγιο όπου ο καθένας θα μπορεί να ενημερώνεται και να ενημερώνει
αν χρειαστεί.
Μοναδική διαδικασία πρόσβασης
Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών, πρέπει να
προσδιορίζει την ταυτότητα του μόνο μια φορά. Δεν θα πρέπει να θυμάται διάφορα
ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης ώστε να παίρνει την επιθυμητή
πληροφορία ή υπηρεσία από την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών.
Διαδικτυακές υπηρεσίες
Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό μιας διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι η
παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης στις
υπηρεσίες που προσφέρει μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να δει
τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης, να διαλέξει αυτήν που θέλει και να την
χρησιμοποιήσει. Με την βοήθεια του πρωτοκόλλου UDDI [34], η διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών κρατά σε ένα μέρος όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ο χρήστης μέσω
αυτού μπορεί να ψάξει και να βρει την διαδικτυακή υπηρεσία που αναζητά. Η
προβολή της διαδικτυακής υπηρεσίας στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών γίνεται με
την βοήθεια του καναλιού πληροφορίας για το οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενο
κεφάλαιο της εργασίας. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει στο χρήστη όχι μόνο δικές της υπηρεσίες αλλά και
οι υπηρεσίες άλλων οργανισμών.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης myCSD:
1. Ο χρήστης εισάγει την διεύθυνση «http://www.mycsd.uoc.gr».
2. Η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών ρωτά το όνομα χρήστη και το κωδικό
πρόσβασης για να προσδιορίσει την ταυτότητα του επισκέπτη. Εναλλακτικά
παρέχει μια αρχική σελίδα με γενικές πληροφορίες και ζητά από τον χρήστη να
αποκτήσει πρόσβαση από εκεί στην εξατομικευμένη για αυτόν πληροφορία.
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Εικόνα 3.1: Αρχική σελίδα φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών myCSD
3. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει την επιλογή mySite για να δει την
εξατομικευμένη πληροφορία που προορίζεται για αυτόν. Εκεί υπάρχουν διάφορα
κανάλια πληροφορίας τα οποία μπορεί να τα κρατήσει ή όχι. Επίσης του δίνεται η
δυνατότητα να τα προσαρμόσει όπως αυτός θέλει.
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Εικόνα 3.2: Εξατομικευμένη περιοχή για τον χρήστη

3.2 Θετικά και αρνητικά διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
3.2.1 Θετικά διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών για τον χρήστη
Μια καλά σχεδιασμένη διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει ένα
πλήθος οφελών στο χρήστη του συστήματος
•
•

•

Ένας τόπος να πάρει την πληροφορία. Ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να ψάξει
περισσότερο για την πληροφορία, η πληροφορία τον βρίσκει.
Ένα πρότυπο σύνολο εργαλείων. Οι χρήστες έχουν στην διαθεσιμότητα τους
ένα σύνολο από εργαλεία όπως διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και λογισμικό για ημερολόγιο. Στην περίπτωση μιας φοιτητικής
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών δεν χρειάζεται να έχουν ένα εργαλείο για το
μάθημα και ένα άλλο εργαλείο για τις εργασίες τους. Εφόσον αυτά τα εργαλεία
δουλεύουν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, έχουν μια συνεχή εμφάνιση και ροή
εργασίας μειώνοντας έτσι τον χρόνο μάθησης του φοιτητή.
Καθολική πρόσβαση στην πληροφορία τους. Το μόνο πράγμα που απαιτείται
για να έχουν πρόσβαση οι χρήστες στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών και τα
σχετικά εργαλεία, είναι ένας διαδικτυακός φυλλομετρητής. Δεν χρειάζεται να
ρυθμίζουν για παράδειγμα τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο
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χρήστης μπορεί να είναι οπουδήποτε στο κόσμο (όπως σε ένα συνέδριο) και να
μπορεί να πάρει την πληροφορία που θέλει.
Εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη πληροφορία. Η διαθέσιμη πληροφορία σε
μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών είναι εξατομικευμένη για κάθε χρήστη.
Επιπλέον, αυτός ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει περισσότερο αυτήν την
πληροφορία έτσι ώστε να ταιριάζει στις δικές του προτιμήσεις. Μια διαδικτυακή
πύλη υπηρεσιών δίνει τον έλεγχο στον χρήστη που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και
όχι στον χρήστη που χτίζει ιστοσελίδες.

3.2.2 Θετικά διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών για τον οργανισμό

•

•

•

•

Παρέχει μια μακράς ζωής σύνδεση με τον οργανισμό. Στην περίπτωση μιας
φοιτητικής διαδικτυακής πύλης, μια κατάλληλα σχεδιασμένη διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών θα ακολουθεί τον χρήστη από τότε που είναι υποψήφιος φοιτητής έως
ότου γίνει απόφοιτος. Αν οι υπηρεσίες που παρέχονται από την φοιτητική
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών είναι καλής ποιότητας, οι χρήστες θα συνεχίσουν να
τις χρησιμοποιούν, καλλιεργώντας έτσι μια μακράς ζωής σύνδεση με το
πανεπιστήμιο.
Προσέλκυση νέων χρηστών στον οργανισμό. Όταν ένας χρήστης μείνει
ευχαριστημένος από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει μια
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών, τότε συνήθως την συνιστά και σε προσφιλή του
άτομα. Στην περίπτωση μιας φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών, μια
σημαντική πηγή νέων φοιτητών αποτελείται από τα παιδιά των αποφοίτων ή τα
νεότερα αδέρφια των υπάρχων φοιτητών. Παρέχοντας υπηρεσίες για αυτούς τους
χρήστες σε μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών βοηθάει στο να θέσει μια
αξιόπιστη σχέση με το πανεπιστήμιο πριν ακόμα γίνουν επίσημα μέλη του
πανεπιστημίου. Αυτό είναι που τους προσελκύει αργότερα σε αυτό το
πανεπιστήμιο.
Προτυποποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών. Η διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των προτύπων για ορισμό πως η πληροφορία «ρέει»
στα κανάλια, μπορεί να βοηθήσει στην προτυποποίηση των διαδικτυακών
υπηρεσιών ενός πανεπιστημίου. Οι προγραμματιστές δεν χρειάζονται να
ξανακατασκευάσουν την διεπαφή κάθε φορά. Αντίθετα, μπορούν να
συγκεντρωθούν στην ενοποίηση των ήδη υπάρχων συστημάτων και να
αξιοποιήσουν την ήδη υπάρχων διαδικτυακή πύλη για την διεπαφή.
Προώθηση των δεδομένων για διαμοίραση μεταξύ των τμημάτων του
οργανισμού. Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι τα δεδομένα
βρίσκονται ιδιωτικά στα τμήματα του οργανισμού και όχι σε μια κοινή πηγή του
οργανισμού. Η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά
σπάζοντας τα εμπόδια αυτά και κάνοντας τα δεδομένα διαθέσιμα με ένα
ελεγχόμενο τρόπο στους χρήστες που τα χρησιμοποιούν. Οι μηχανισμοί που
χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουμε κανάλια πληροφορίας σε μια
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μπορεί να παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα
δεδομένα για τους χρήστες που τα χρειάζονται, αφήνοντας παράλληλα τον έλεγχο
των δεδομένων στα χέρια των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την
ακεραιότητα τους.
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3.2.3 Προβλήματα διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
Στην συνέχεια αναφέρονται τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσει ο σχεδιαστής
και την σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών.
Ιδιοκτησία των δεδομένων
Μια πετυχημένη διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών πρέπει να έχει πρόσβαση στις
περισσότερες βάσεις δεδομένων του οργανισμού, με σκοπό να προσδιορίσει την
ταυτότητα του χρήστη και να δει ποια πληροφορία μπορεί να προσπελάσει ο χρήστης.
Στην περίπτωση μιας φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών πολλά πανεπιστήμια
υποστηρίζουν την ιδέα ότι η βάση δεδομένων των φοιτητών ανήκει στη γραμματεία
του κάθε τμήματος, η βάση δεδομένων των εργαζόμενων ανήκει στο τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού κ.ο.κ. Σε μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών αυτές οι
βάσεις δεδομένων πρέπει να τις «βλέπομε» σαν βάσεις δεδομένων του
Πανεπιστήμιου και όχι σαν βάσεις δεδομένων των τμημάτων. Αν αυτό δεν γίνει τότε
η φοιτητική διαδικτυακή πύλη θα αποτύχει.
Συνεργασία όλων των φορέων του οργανισμού
Μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών δεν είναι χρήσιμη μόνο γιατί παρέχει εργαλεία και
πληροφορίες. Αν η διαδικτυακή πύλη παρείχε γενικής φύσεως πληροφορίες σαν τον
καιρό και τις ειδήσεις, τότε οι χρήστες θα χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδες σαν το My
Yahoo. Μια πετυχημένη διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών πρέπει να έχει διαθέσιμα
εργαλεία που να επιτρέπει στους αρχάριους να κατασκευάζουν κανάλια πληροφορίας,
όπως για παράδειγμα διαδικτυακές φόρμες για την δημιουργία τίτλων ειδήσεων για
κάθε τμήμα στον οργανισμό.
Η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στην πληροφορία
ειδικά για τον κάθε χρήστη. Για παράδειγμα σε μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών, αυτό προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη στην βιβλιοθήκη, στη
γραμματεία του ή και στις διάφορες ομάδες στις οποίες θέλει να συμμετάσχει.
Μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών δεν είναι κάτι που ένα τμήμα μπορεί να κάνει
μόνο του. Η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών πρέπει να είναι μια ευρεία εργασία για τον
οργανισμό με πλήρη συμμετοχή όλων των φορέων του οργανισμού.
Ανταγωνισμός με άλλες εσωτερικές διαδικτυακές πύλες στον οργανισμό
Η μεγαλύτερη απειλή για την επιτυχία μιας διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι όταν
κάθε τμήμα του οργανισμού αποφασίσει ότι θα ήταν καλύτερα να είχε την δική του
διαδικτυακή πύλη. Για παράδειγμα σε μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
«Η ομάδα των αποφοίτων μου», «Η βιβλιοθήκη μου», «Το εργαστήριο μου» και
διάφορα άλλα.
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Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό μιας διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι ότι οι
χρήστες χρειάζονται να επισκέπτονται ένα μόνο μέρος για να έχουν πρόσβαση σε όλα
τα διαδικτυακά εργαλεία που είναι σχετικά με αυτούς. Έτσι για παράδειγμα σε μια
φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών, κάθε χρήστης δεν θέλει να πηγαίνει στην
«Βιβλιοθήκη μου», στο «Εργαστήριο μου» και να ξοδεύει έτσι το χρόνο του
κοιτάζοντας πολλές διαφορετικές διαδικτυακές πύλες. Ο χρήστης θέλει ένα κεντρικό
μέρος για όλα τα εργαλεία του.
Μοναδική διαδικασίας πρόσβασης
Μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών απαιτεί από τους χρήστες να προσδιορίσουν την
ταυτότητα τους, έτσι ώστε το σύστημα να μπορέσει να αποφασίσει τι εργαλεία
επιτρέπεται να δουν. Αυτό συνεπάγεται ένα μοναδικό πρότυπο όνομα χρήστη για
κάθε χρήστη που χρησιμοποιεί την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Για παράδειγμα σε
μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών ένας χρήστης μπορεί να είναι συγχρόνως
απόφοιτος, φοιτητής και μέλος του προσωπικού. Δεν θέλουμε διαφορετικά ονόματα
χρήστη για κάθε ρόλο. Θέλουμε ένα όνομα χρήστη το οποίο προσδιορίζει τον χρήστη
σε όλες τις συναλλαγές του με τον οργανισμό.
Επίσης, δεν θέλουμε να αναγκάζουμε τους χρήστες να περνούν την διαδικασία
πρόσβασης πολλές φορές για διάφορα εργαλεία. Εφόσον είναι ήδη μέσα στην
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία
χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν τα αναγνωριστικά τους ξανά. Μερικές φορές δεν
είναι τεχνητά εφικτό, αλλά πρέπει να είναι ο στόχος.

3.3 Χτίζοντας μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
3.3.1 Μέρη του λογισμικού μιας διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
Το λογισμικό για μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής δύο
μέρη:
a) την υποδομή της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών η οποία δείχνει τα κανάλια
πληροφορίας και διαχειρίζεται όλη την ασφάλεια, την εξατομίκευση και την
προσαρμοστικότητα
b) τα εργαλεία ανάπτυξης καναλιών πληροφορίας με τα οποία οι
προγραμματιστές χτίζουν τα κανάλια πληροφορίας. Συχνά αυτά είναι
εξειδικευμένο λογισμικό ανάπτυξης το οποίο να μετατρέπει την πληροφορία
που εισάγεται στις διαδικτυακές φόρμες ή την πληροφορία που βρίσκεται από
τις βάσεις δεδομένων, σε κανάλια πληροφορίας για την υποδομή της
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών

3.3.2 Υποδομή διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
Η υποδομή διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:
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Αναγνωρίζει ποιος επισκέπτεται την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μέσα από ένα
μοναδικό σε όλο τον οργανισμό όνομα χρήστη για κάθε χρήστη που χρησιμοποιεί
την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
Αποθηκεύει και φορτώνει επιλογές ρύθμισης για τον χρήστη. Αυτές
περιλαμβάνουν εργαλεία που επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάζει αυτές τις
επιλογές. Παράδειγμα επιλογών ρύθμισης είναι :
o Τι κανάλια πληροφορίας θέλει να βλέπει. Για παράδειγμα, αν θέλει να
βλέπει την «Αναζήτηση στο Αmazon», το ημερολόγιο ή την «Αναζήτηση
στη Βιβλιοθήκη».
o Ρυθμίσεις επιλογής για τα κανάλια. Για παράδειγμα, ποιών πόλεων το
καιρό θα βλέπουν, αν θα φαίνεται όλο το περιεχόμενο του καναλιού ή
απλώς οι τίτλοι και διάφορα άλλα.
o Ρυθμίσεις εμφάνισης, όπως αγαπημένα χρώματα ή γραφικά, προτιμητέα
συσκευή εξόδου και διάφορα άλλα.
Αποφασίζει ποια κανάλια πληροφορίας επιτρέπεται να δουν οι χρήστες και
παρέχει ένα τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να γίνουν μέλη των καναλιών
αυτών
Δείχνει τα κανάλια πληροφορίας ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις.

3.3.3 Εργαλεία ανάπτυξης καναλιών πληροφορίας
Τα εργαλεία ανάπτυξης καναλιών πληροφορίας χρησιμοποιούνται για να
κατασκευάζουν το περιεχόμενο το οποίο θα «μπει» σε αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει με
πολλούς τρόπους, ανάλογα της πολυπλοκότητας της πληροφορίας που απεικονίζεται
στο κανάλι:
•

•

•

Μια διαδικτυακή φόρμα θα μπορούσε να δεχτεί πληροφορίες για έναν χρήστη και
να τις χρησιμοποιήσει για να κατασκευάσει ένα απλό κανάλι πληροφορίας. Για
παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να εισάγει νέες εκδοτικές κυκλοφορίες σε μια
φόρμα και το πρόγραμμα αυτόματα να κατασκευάσει ένα κανάλι που να περιέχει
τους τίτλους των νέων, μια μικρή περιγραφή και ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα
για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ένας προγραμματιστής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει καθορισμένες
κατευθυντήριες οδηγίες για να γράψει ένα script το οποίο να ρωτά μια βάση
δεδομένων εκ μέρους του χρήστη και να επιστρέφει την πληροφορία που είναι
εξειδικευμένη για το χρήστη.
Μερικά κανάλια μπορεί να είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές, πχ. τίτλοι ειδήσεων
από το CNN. Αυτά χρησιμοποιούν βιομηχανικά πρότυπα για ορισμό των
καναλιών πληροφορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η λειτουργικότητα της
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών να γίνεται καλύτερη.

Το κλειδί εδώ είναι να καταλάβουμε ότι το περιεχόμενο ενός καναλιού πληροφορίας
από μόνο του είναι ξεχωριστό από την υποδομή η οποία το παρουσιάζει.
Χρησιμοποιώντας πρότυπα για να ορίσουμε τι κανάλια θα μπορούσαν να
εμφανιστούν, επιτρέπουμε στον καθένα να αναπτύξει εύκολα κανάλια πληροφορίας
χωρίς να χρειάζεται έναν κεντρικό προγραμματιστή ο οποίος να τα τροποποιεί. Αυτό
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μας δίνει την δυνατότητα εύκολα να προσθέτουμε κανάλια, καθώς και να
χρησιμοποιούμε κανάλια από άλλες εξωτερικές πηγές.

3.3.4 Πρότυπα δημιουργίας για ορισμό καναλιών πληροφορίας
Αρκετά πρότυπα έχουν αναπτυχθεί για να αναπτύξουν τον ορισμό των καναλιών
πληροφορίας στις διαδικτυακές πύλες υπηρεσιών. Μερικά από αυτά έχουν ειδικά
σχεδιαστεί για τις διαδικτυακές πύλες υπηρεσιών. Άλλα είχαν αρχικά οριστεί για
άλλους σκοπούς, αλλά μπόρεσαν να προσαρμοστούν για τα κανάλια των
διαδικτυακών πυλών υπηρεσιών.
Πολλά από αυτά τα πρότυπα έχουν ως βάση την XML. Η XML χρησιμοποιεί ένα
συντακτικό παρόμοιο με την HTML για να ορίσουμε τα δεδομένα με ένα
καθορισμένο τρόπο ώστε να μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ διαφορετικών
πληροφοριακών συστημάτων. Είναι ειδικά χρήσιμη για την μεταφορά δεδομένων
μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων πάνω από το διαδίκτυο.
Resource Description Framework (RDF) Site Summary (RSS) files
RDF Site Summary Files αναπτύχθηκαν από την Netscape για την διαδικτυακή πύλη
«My Netscape». Είναι ένα XML πρότυπο που χρησιμοποιείται για την τον ορισμό
των καναλιών που χρησιμοποιούνται από την «My Netscape» διαδικτυακή πύλη.
Open Content Syndication Directory Format
Η Open Content Syndication (OCS) [23] είναι μια XML εφαρμογή η οποία
σχεδιάστηκε για να δίνει την δυνατότητα κατασκευής καναλιών πληροφορίας, τα
οποία θα χρησιμοποιούνται από άλλα διαδικτυακές πύλες ή άλλες εφαρμογές. Έτσι
ένας δικτυακός τόπος μπορεί εύκολα να διαμοιράζει δημόσια τα κανάλια
πληροφορίας του.
Channel Definition Format (CDF) files
Τα CDF αρχεία αναπτύχθηκαν από την Microsoft για να υποστηρίξουν την
τεχνολογία “Active Channel” και “Active Directory” (τεχνολογίες που ανήκουν στην
ίδια εταιρεία), χρησιμοποιώντας το XML πρότυπο. Επίσης δουλεύει πολύ εύκολα για
ορισμό καναλιών για διαδικτυακές πύλες.
HTML Files
Κανονικά HTML αρχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας
φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών. Συνήθως τα HTML αρχεία δεν
απεικονίζονται κατευθείαν μέσα σε ένα κανάλι πληροφορίας. Αντίθετα, το κανάλι
είναι συνήθως ένα RSS αρχείο το οποίο περιέχει μια μικρή περιγραφή για το
διαδικτυακό τόπο και αρκετούς συνδέσμους τους οποίους αν τους επιλέξεις, ανοίγουν
ένα καινούργιο παράθυρο που περιέχει ολόκληρες τις ιστοσελίδες.
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3.3.5 Κατασκευή διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
Η κατασκευή μιας διαδικτυακής πύλη υπηρεσιών περιλαμβάνει δύο στάδια:
a) κατασκευή της υποδομής της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών και των
εργαλείων ανάπτυξης καναλιών πληροφορίας
b) κατασκευή των καναλιών πληροφορίας που θα χρησιμοποιούνται στην
διαδικτυακή πύλη.
Η υποδομή της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών και τα εργαλεία ανάπτυξης καναλιών
είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστούν. Το δύσκολο κομμάτι είναι η κατασκευή
των διεπαφών μεταξύ των βάσεων δεδομένων και της διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υλοποιήσεις μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών:
1. Να κατασκευάσεις μια υποδομή διαδικτυακής πύλης και τα εργαλεία
ανάπτυξης καναλιών πληροφορίας από την αρχή.
2. Να χρησιμοποιήσεις ανοιχτού κώδικα λογισμικό. Αυτό σου επιτρέπει να
χρησιμοποιήσεις πηγαίο κώδικα που έχει αναπτυχθεί από άλλους για την
υλοποίηση διαδικτυακών πυλών, αλλά σου δίνει την δυνατότητα να
προσαρμόσεις το λογισμικό αυτό στις ανάγκες της δικής σου διαδικτυακής
πύλης.
3. Να χρησιμοποιήσεις ένα εμπορικό λογισμικό κατασκευής διαδικτυακής
πύλης. Αυτό το λογισμικό αγοράζεται και εγκαθίσταται στον υπολογιστές
αυτού που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει την διαδικτυακή πύλη.
4. Να επισκεπτείς μια On-line κοινότητα, όπου ένας εξωτερικός διαδικτυακός
τόπος παρέχει πλήθος υπηρεσιών για χρήστες που αφορούν το πανεπιστήμιο,
περιλαμβάνοντας εργαλεία όπως ημερολόγια, email και διάφορα άλλα.
Σε κάθε από τους παραπάνω τρόπους υλοποίησης αυτό που πρέπει να προσέχει ο
σχεδιαστής-αναλυτής είναι τα εξής θέματα:



Δουλεύει με βιομηχανικά πρότυπα έτσι ώστε να μπορεί να εισάγει
πληροφορίες από βάσεις δεδομένων και από άλλους οργανισμούς?
Πόσο καλά ταιριάζει με το υπάρχον πανεπιστημιακό περιβάλλον? Και πόσο
καλά μπορείς να το ενοποιήσεις με τα υπάρχοντα υπολογιστικά συστήματα?

3.3.6 Κατασκευή διαδικτυακής πύλη υπηρεσιών από την αρχή
Το πλεονέκτημα του να κατασκευάσεις μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών από την
αρχή είναι ότι έχεις τον πλήρη έλεγχο της υλοποίησης της διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών. Δεν χρειάζεται να σχετίζεσαι με άλλες εταιρείες ή πρακτορεία. Ωστόσο
το μειονέκτημα είναι ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και χρήμα για να το κάνεις
σωστά.
Αυτός που αποφασίζει να κατασκευάσει την δική του διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
πρέπει :
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1. Να διατηρήσει την υποδομή της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών ξεχωριστή από
το περιεχόμενο της. Θέλουμε μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών που μπορούμε να
προσθέτουμε κανάλια πληροφορίας χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψουμε το
λογισμικό που αποτελεί την υποδομή της διαδικτυακής πύλης. Η καλύτερη
επιλογή είναι μια διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών όπου οι χρήστες θα
συμπληρώνουν φόρμες για την κατασκευή νέων καναλιών, χωρίς να χρειάζονται
καθόλου προγραμματιστές.
2. Να χρησιμοποιήσει καθορισμένα πρότυπα για τον ορισμό των καναλιών
πληροφορίας. Αυτό δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις έτοιμα εργαλεία για
την κατασκευή καναλιών και επίσης σου παρέχει ένα πολύ καλό τρόπο να
ενσωματώσεις επιπλέον κανάλια στο μέλλον.

3.3.7 Διαθέσιμο ελεύθερο λογισμικό για διαδικτυακές πύλες υπηρεσιών
Υπάρχουν αρκετές εργασίες σχετικά με τις διαδικτυακές πύλες υπηρεσιών που
παρέχουν πηγαίο κώδικα τον οποίο μπορεί κάποιος να προσαρμόσει για να
κατασκευάσει την δική του διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Αυτό δίνει πλήρη έλεγχο
πάνω στα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών, αλλά χρειάζεται
επίσης να ξοδευτεί πολύς χρόνος για αλλαγές (λιγότερος από τον χρόνο που
χρειάζεται για να κατασκευαστεί από την αρχή).
Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι το «ελεύθερο λογισμικό» δεν σημαίνει και «ελεύθερη
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών». Συνήθως το λογισμικό είναι ανεπτυγμένο μέχρι ένα
σημείο, αλλά πρέπει να ξοδευτεί αρκετός χρόνος για την κατασκευή διεπαφών μεταξύ
του λογισμικού και των βάσεων δεδομένων έτσι ώστε να μετατρέψουμε το σύστημα
στο δικό μας περιβάλλον.
JA-SIG uPortal
Αυτή η εργασία [16] διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών αναπτύχθηκε από την ομάδα
«Administration Special Interest» της εταιρείας Sun. Ο σκοπός αυτής της ομάδας
είναι να προωθεί την χρήση της Java ως γλώσσα ανάπτυξης στις εφαρμογές
διαχείρισης ενός πανεπιστημίου. Το λογισμικό είναι γραμμένο σε Java. Θεωρείται μια
«αναφορά υλοποίησης» και όχι ένα πλήρης προϊόν αφού λείπουν σημαντικά
χαρακτηριστικά όπως είναι το θέμα των διαφορετικών ρόλων ενός χρήστη.
Jetspeed
To Jetspeed [17] είναι μια άλλη ανοιχτού κώδικα εργασία που βασίζεται στην Java
και υποστηρίζεται από την το «Java Apache Project». Αυτό είναι πιο πλήρης από το
uPortal που αναφέραμε προηγουμένως, ιδιαίτερα στην περιοχή των προτύπων που
ορίζουν τα κανάλια πληροφορίας.
LifeRay Portal
To LifeRay Portal [18] είναι μια άλλη πρόταση από το χώρο του λογισμικού ανοιχτού
κώδικα η οποία βασίζεται στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες.
Βασίζεται πάνω σε J2EE πρότυπα και η τελευαταία έκδοση προσφέρεται με 60 ήδη
ανεπτυγμένα κανάλια πληροφορίας.
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3.3.8 Διαθέσιμο εμπορικό λογισμικό για διαδικτυακές πύλες υπηρεσιών
Μερικές εταιρίες πωλούν δικό τους λογισμικό για διαδικτυακές πύλες υπηρεσιών.
Είτε το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται στους υπολογιστές του οργανισμού, είτε η
εταιρεία παρέχει μια κεντρική υπηρεσία για να υλοποιήσει μια διαδικτυακή υπηρεσία
για τον οργανισμό στους δικούς της όμως υπολογιστές.Οι εταιρείες γενικότερα
παρέχουν πολύ πιο πλήρης προϊόντα από τους άλλους τρόπους. Το μόνο μειονέκτημα
είναι ότι εξαρτάσαι από την εταιρεία που αγοράζεις το λογισμικό. Πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί στις επιλογές έτσι ώστε να μην βρεθούμε ποτέ στριμωγμένοι στην
γωνία.
SharePoint Portal Server
Πρόκειται για την πρόταση της Microsoft στις διαδικτυακές πυλές υπηρεσιών. Ο
Sharepoint Portal Server είναι μια ενοποιημένη σουίτα δυνατοτήτων εξυπηρετητή, η
οποία βελτιώνει την οργανωτική λειτουργικότητα, παρέχοντας διαχείριση
περιεκτικού περιεχομένου και επιχειρισιακή αναζήτηση, επιταχύνοντας
διαμοιραζόμενες επιχειρησιακές διεργασίες και διευκολύνοντας τον διαμοιρασμό
πληροφορίας πέραν των ορίων του οργανισμού. Έχει την δυνατότητα να συνδέει
ανθρώπους, ομάδες και γνώσεις μέσα από την έννοια της επιχειρησιακής εργασίας.
Τέλος, ενοποιεί ανόμοιες πληροφορίες και υπηρεσίες και παρουσιάζει εφαρμογές
εξειδικευμένες και προσαρμοζόμενες πάνω σε ρόλους που υπάρχουν σε έναν
οργανισμό. Λεπτομερής αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο 5.
Oracle Portal
To Oracle Portal ανήκει στην οικογένεια των προϊόντων “Oracle Fusion
Middleware”. Ακολουθεί την αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες και
είναι μια προτεινόμενη λύση, που βασίζεται στον περιηγητή, στην αυτοεξυπηρέτηση,
στην ανάπτυξη και δημοσίευση περιεχομένου και επιτρέπει στους τελικούς χρήστες
και στους σχεδιαστές να κατασκευάσουν διαδικτυακές πύλες υπηρεσιών. Το Oracle
Portal δίνει στους δημιουργούς περιεχομένου τα εργαλεία που χρειάζονται για να
δημοσιεύσουν τα έγγραφα τους στο διαδίκτυο, τροποποιιώντας την διαδικτυακή
σελίδα μέσα από το περιηγητή ιστού. Επίσης, παρέχει αποκεντροκοποιημένη
διαχείρηση περιεχομένου, διατηρώντας όμως τον κεντρικοποιημένο έλεγχο της
υποδομής του διαδικτύου. Το Oracle Portal αποτελεί μέρος του Oracle iAS (Internet
Application Server).
WebSphere Portal
To WebSphere Portal ανήκει στην οικογένεια των προϊόντων WebSphere της ΙΒΜ.
Παρέχει ένα σύνθετο πλαίσιο εργασίας για εφαρμογές ή επιχειρησιακές διεργασίες
και ένα εξελιγμένο σύνολο εργαλείων με το οποίο χτίζονται ευέλικτες λύσεις
προσανατολισμένες στις υπηρεσίες, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα επέκτασης που
απαιτείται από οποιαδήποτε οργανισμό. Οι χρήστες μπορούν να πάρουν την την
δυναμική πληροφορία που θέλουν, να εκτελέσουν γρήγορα επιχειρησιακές διεργασίες
κατά μήκος των διεργασιών και να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους χρήστες μέσα
και έξω από τον οργανισμό.
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3.3.9 Διαθέσιμα Bundled Portals
Ένα Bundled Portal είναι οτιδήποτε καλείται με το όνομα «διαδικτυακή πύλη» ή «My
κάτι» το οποίο είναι χτισμένο ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου προγράμματος. Συνήθως
αυτά είναι πολύ περιορισμένα και δεν είναι πραγματικές διαδικτυακές πύλες. Για
παράδειγμα, πολλές φορές δεν μπορείς να ορίσεις καινούρια κανάλια ή να
συμπεριλάβεις πληροφορίες από άλλες πηγές στο σύστημα. Ωστόσο, τα «bundled
portals» προσφέρουν μερικά χαρακτηριστικά των διαδικτυακών πυλών τα οποία
μπορεί να ταιριάζουν στις ανάγκες μέχρι την υλοποίηση μιας πραγματικής
διαδικτυακής πύλης.
Blackboard
To Blackboard [2] παρέχει υποστήριξη για on-line μαθήματα. Παρέχει εργαλεία που
επιτρέπει στους καθηγητές να δημιουργήσουν διαδικτυακά μαθήματα. Μέρος του
Blackboard είναι το «My Blackboard», ένα προϊόν διαδικτυακής πύλης το οποίο
προάγει τα μαθησιακά περιβάλλοντα με ενσωματωμένα εργαλεία όπως είναι το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα chat rooms τα οποία προάγουν τις on-line
κοινότητες για τους φοιτητές.

3.3.10 Διαθέσιμες πανεπιστημιακές κοινότητες
Μια «πανεπιστημιακή κοινότητα» είναι μια διαδικτυακή πύλη που διευθύνεται από
ένα εξωτερικό πρακτορείο (external agent). Οι πανεπιστημιακές κοινότητες
προσφέρουν υπηρεσίες όπως είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο, chat
rooms, on-line μαθήματα και διάφορα άλλα. Ωστόσο, δεν προσφέρουν επιπλέον
υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για το πανεπιστήμιο, όπως είναι πρόσβαση στα
ωρολόγια προγράμματα ή βάσεις δεδομένων άλλων ιδρυμάτων.
Higher Markets
Το Higher Markets [12] είναι μια κάθετης δομής διαδικτυακή πύλη. Βοηθάει στο να
συνδέει αγοραστές και εφοδιαστές. Όμως, δεν υποστηρίζει φοιτητές, προσωπικό ή
άλλους ρόλους. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι δεν θα ήταν χρήσιμο για μια γενική
διαδικτυακή πύλη.
On-line Community Network
Το On-line Community Network [22] δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό, στους
φοιτητές και τους άλλους στην πανεπιστημιακή κοινότητα να επικοινωνούν, να έχουν
πρόσβαση στους καθηγητές τους, να συνεργάζονται μεταξύ τους οι διάφορες ομάδες.
Δεν είναι ωστόσο μια πλήρης πανεπιστημιακή κοινότητα.
Six Degrees
Το Six Degrees [30], προσαρμοσμένο στους φοιτητές, παρέχει εργαλεία όπως chat
rooms, περιοχές συζήτησης και ημερολόγια. Ο σκοπός είναι να επιτρέψει στους
φοιτητές εύκολα να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλον.
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College Club
Το College Club [8] είναι ένας άλλος διαδικτυακός τόπος που επιτρέπει στους
φοιτητές να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο και να οργανώνουν τις ζωές τους
χρησιμοποιώντας τα ημερολόγια και διάφορα άλλα.
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4
Περιγραφή myCSD
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε την myCSD φοιτητική διαδικτυακή πύλη
Θα ασχοληθούμε με τα εξής θέματα
• Αρχική σελίδα
• Περιοχές
• Κανάλια πληροφορίας
o Είδη καναλιών πληροφορίας
o Ανεπτυγμένα κανάλια πληροφορίας
• Εξατομίκευση
• RSS
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4.1 Αρχική σελίδα
Η αρχική σελίδα αποτελεί το σημείο εισαγωγής σε μια διαδικτυακή πύλη. Ο χρήστης
μέσω της αρχικής σελίδας πρέπει να έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο μεγαλύτερο
ποσοστό των πληροφοριών που έχει μια διαδικτυακή πύλη. Ο σωστός σχεδιασμός της
αρχικής σελίδας αποτελεί ένα σημείο κλειδί στην επιτυχία μιας διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών. Στην εικόνα 4.1 φαίνεται η αρχική σελίδα της myCSD φοιτητικής
διαδικτυακής πύλης.

Εικόνα 4.1: Αρχική σελίδα της myCSD φοιτητικής διαδικτυακής πύλης

Αριστερό Μενού
Στο αριστερό μενού συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
•

•

Υπομενού: Πρόκεται για δυναμικό περιεχόμενο που παρέχει στο χρήστη
πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα επιστήμης υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο διαχειριστής της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
μπορεί να προσθαφαιρέσει πληροφορίες στις υποκείμενες ιστοσελίδες. Μια
αναλυτική περιγραφή του υπομενού φαίνεται στην εικόνα 4.2.
Προχωρημένη αναζήτηση: Δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει
διάφορους όρους στην φοιτητική διαδικτυακή πύλη.
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Νέες θέσεις εργασίας: Παραπέμπει τον χρήστη σε μια ιστοσελίδα όπου
μπορεί να βρει θέσεις εργασίας πάνω στο αντικείμενο που τον αφορά.
Εορτολόγιο: Δείχνει τις ονομαστικές εορτές του ημερολογιακού έτους.
Πρόκεται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που ενημερώνεται από μια βάση
δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένες οι ονομαστικές εορτές.

Εικόνα 4.2: Περιεχόμενο του υπομενού

Κεντρικό μενού
Στο κεντρικό μενού συμπεριλαμβάνονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε καθορισμένες
ιστοσελίδες :
Home: Πρόκεται για την αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης
Πανεπιστήμιο: Πρόκεται για την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης
Βιβλιοθήκη: Πρόκεται για την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Κρήτης
Δεξιό Μενού
Στο κεντρικό μενού συμπεριλαμβάνονται τόσο σύνδεσμοι που οδηγούν σε
καθορισμένες ιστοσελίδες όσο και εργαλεία που είναι χρήσιμα στους χρήστες της
διαδικτυακής πύλης:
Μαθήματα: Πρόκεται για την κεντρική ιστοσελίδα του συστήματος διαχείρισης
μαθημάτων του τμήματος επιστήμης υπολογιστών. Ο φοιτητής μέσω αυτού του
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συστήματος μπορεί να δει το υλικό των μαθημάτων που παρακολουθεί ή που
ενδιαφέρεται.
Καριέρα: Πρόκεται για την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο φοιτητής μέσω αυτής μπορεί να ενημερωθεί για
μεταπτυχιακές σπουδές, για υποτροφίες, για πρακτική άσκηση και για θέσεις
εργασίας.
Groups: Οδηγεί τον φοιτητή σε μια ιστοσελίδα όπου υπάρχουν όλες οι πολιτικές ή
μη φοιτητικές παρατάξεις και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο τμήμα
επιστήμης υπολογιστών (π.χ. σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών). Εκεί υπάρχουν οι
σύνδεσμοι που θα οδηγήσουν τον χρήστη στις ιστοσελίδες των παρατάξεων αυτών.
Εργαλεία: Πρόκεται για μια λίστα από links σε διαδικτυακές σελίδες εργαλείων που
είναι χρήσιμα στο φοιτητή για την διευκόλυνση της πρόσβασης του σε πληροφορίες
του τμήματος. Π.χ. το putty [25] που είναι ένας ελεύθερος και ασφαλής για χρήση
telnet-SSH πελάτης.
Διάφορα Sites: Πρόκεται για μια λίστα με διάφορες ιστοσελίδες γενικού
ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα εδώ μπορεί να προστεθούν ιστοσελίδες που αφορούν
την Κρήτη.
Ώρα για Διάλλειμα: Πρόκεται για ένα προκαθορισμένο μενού επιλογών που οδηγούν
σε ιστοσελίδες με στόχο να ενημερώσουν και να χαλαρώσουν τον φοιτητή.
• Forum: Οδηγεί σε forum όπου μπορούν να θέτονται θέματα συζήτησης για
τους φοιτητές
• Email: Δίνει πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών.
• Μικρές αγγελίες: Πρόκεται για την ιστοσελίδα όπου ο χρήστης μπορεί να
ενημερωθεί για διάφορες αγγελίες που έχουν δημοσιεύσει άλλοι χρήστες.
Επίσης ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει μια δική του αγγελία για αγαθά ή
υπηρεσίες που θέλει να πουλήσει.
• Καιρός: Ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για τον καιρό της πόλης του
Ηρακλείου.
• Sports: Οδηγεί σε μια ιστοσελίδα όπου υπάρχει μια λίστα από sports. Ο
χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για το σπορ που τον ενδιαφέρει.
• Games: Οδηγεί σε μια ιστοσελίδα όπου υπάρχει μια λίστα από διαδικτυακά
παιχνίδια. Ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για το διαδικτυακό παιχνίδι που
τον ενδιαφέρει.
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Κεντρικό Μέρος
Tο κεντρικό μέρος περιλαμβάνει τα εξής 5 κανάλια πληροφορίας
•

Εισαγωγή

Υπάρχει ένα μήνυμα καλωσορίσματος προς τους χρήστες της διαδικτυακής πύλης.
Επίσης περιγράφεται εν συντομία οι δυνατότητες που παρέχει η διαδικτυακή πύλη.

Εικόνα 4.3: Εισαγωγικό κανάλι πληροφορίας στην αρχική σελίδα
•

Γεγονότα

Ο χρήστης ενημερώνεται για τα γεγονότα που πρόκεται να συμβούν στο άμεσο
μέλλον και αφορούν δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος. Μόνο ο διαχειριστής
έχει την δυνατότητα ανάρτησης γεγονότων. Μέσω της επιλογής «Add new link», ο
διαχειριστής μπορεί να προσθέσει απευθείας ένα νέο γεγονός.

Εικόνα 4.4: Γεγονότα
•

Σύνδεσμοι

Πρόκεται για μια λίστα από σπουδαίας σημασίας για το τμήμα συνδέσμους. Μόνο ο
διαχειριστής έχει το δικαίωμα προσθαφαίρεσης αυτών των συνδέσμων. Μέσω της
επιλογής «Add new link», ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει απευθείας έναν νέο
σύνδεσμο.
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Εικόνα 4.5: Σύνδεσμοι
•

Αξιολόγηση

Πρόκεται για μια έρευνα που γίνεται με στόχο την αξιολόγηση της διαδικτυακής
πύλης από τους χρήστες. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ερωτήσεις τις οποίες καλείται
να απαντήσει ο χρήστης. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων διαχωρίζονται στις εξής
κατηγορίες : πολλαπλού τύπου, δύο τιμών και περιγραφικές.

Εικόνα 4.6: Αξιολόγηση
Επίσης, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει σε γραφικό περιβάλλον τις απαντήσεις
της έρευνας. Αυτό βοηθάει πολύ στο να έχει μια γενική άποψη της γνώμης που έχουν
και οι υπόλοιπες φοιτητές πάνω στην αξιολόγηση της διαδικτυακής πύλης. Στην
εικόνα 4.7 βλέπουμε ένα μικρό μέρος της αξιολόγησης της myCSD.

Εικόνα 4.7: Γραφική αναπαράσταση της «Αξιολόγησης» της myCSD
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RSS Generator

Γενικά, το RSS [26] αποτελεί τρόπο ενημέρωσης των γεγονότων μιας ιστοσελίδας.
Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον από δισεκατομμύρια σελίδες οι οποίες περιέχουν τέτοιο
πλούτο πληροφοριών που είναι σχεδόν αδύνατο για τον οποιονδήποτε να μπορεί να
παρακολουθεί διαρκώς ότι νεότερο συμβαίνει στον κόσμο ή στο αντικείμενο που τον
ενδιαφέρει. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση το RSS. Πλέον όλες οι πληροφορίες που
ενδιαφέρουν τους χρήστες έρχονται στον υπολογιστή τους, χωρίς αυτοί να χρειάζεται
να επισκέπτονται κάθε φορά τους σχετικούς δικτυακούς τόπους.
Πιο συγκεκριμένα, ο RSS Γεννήτορας είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να
ενημερώνεται ο χρήστης για τα ανανεωμένο περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης. Με
την χρήση ενός RSS Αναγνώστη μπορεί να έχει πρόσβαση στο ανανεωμένο υλικό της
πύλης. Συγκεκριμένα, ο RSS Γεννήτορας παρέχει τα γεγονότα που ανακοινώνονται
στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης.

Εικόνα 4.8: RSS Γεννήτορας

4.2. Περιοχές
Η έννοια «Περιοχή»
Η έννοια της «περιοχής» σε μια διαδικτυακή πύλη παρέχει έναν τρόπο για να ψάχνεις
και να βρίσκεις όλους τους τύπους περιεχομένου, από έγγραφα μέχρι ανθρώπους. Ο
διαχειριστής της διαδικτυακής πύλης μπορεί να οργανώσει την πληροφορία σε ένα
μέρος της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας την έννοια της περιοχής,
ομαδοποιώντας το περιεχόμενο. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να
ψάχνουν πληροφορίες. Ένα έγγραφο μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές διαφορετικές
περιοχές. Οι περιοχές μπορούν να περιέχουν αποθηκευμένα έγγραφα και να
περιλαμβάνουν συνδέσμους για πληροφορίες από επιπλέον πηγές όπως είναι
διαδικτυακές τοποθεσίες. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής διαδικτυακής πύλης
απαιτεί σχεδιασμό και κατανόηση του πως μπορούν να οργανώσουν οι άλλοι το
περιεχόμενο μιας πύλης.
Οι περιοχές σε μια φοιτητική διαδικτυακή πύλη έχουν δύο σκοπούς. Πρώτα παρέχουν
έναν χάρτη της διαδικτυακής πύλης και του σχετικού περιεχομένου. Προσθέτοντας,
μετακινώντας ή αφαιρώντας περιοχές, αλλάζει η όψη της διαδικτυακής πύλης για
τους χρήστες. Δεύτερον, οι περιοχές παρέχουν μια κεντρικοποιημένη δομή για το

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ

60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ myCSD

ψάξιμο πληροφορίας, δίνοντας έτσι ένα ευέλικτο τρόπο στους χρήστες για την εύρεση
της πληροφορίας.
Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει ένα χρήστη ως διαχειριστή περιεχομένου σε μια
περιοχή. Οι διαχειριστές περιοχής μπορούν να εγκρίνουν ή να μην αποδεχτούν
αιτήσεις χρηστών. Επίσης μπορούν να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις μιας περιοχής και
να προσθέσουν ομάδες χρηστών για αυτήν την περιοχή. Επιπλέον, ο διαχειριστής ή
διαχειριστής περιεχομένου, μπορούν να δίνουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιοχές
σε ένα ή περισσότερα ακροατήρια.
Στην εικόνα 4.9 απεικονίζεται ένα μικρό μέρος της myCSD διαδικτυακής πύλης.

Εικόνα 4.9: Οι «περιοχές» της myCSD φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
Διαδικασία δημιουργίας «Περιοχής»
Ο διαχειριστής για να δημιουργήσει μια «περιοχή» στην φοιτητική διαδικτυακή πύλη
πρέπει να κάνει τα εξής βήματα:
1. Στην λίστα Actions, επιλέγει «Create Subarea».
2. Στο τμήμα Title and Description, γράφει ένα τίτλο και μια περιγραφή για
την περιοχή.
3. Στο τμήμα Publishing Dates, ορίζει την ημερομηνία έναρξης και λήξης στην
οποία θα εμφανίζεται η περιοχή αυτή κάνοντας τα εξής :
a. Για να ορίσει την ημερομηνία έναρξης, γράφει την ημερομηνία που
θέλει η περιοχή να εμφανιστεί στην διαδικτυακή πύλη. Η
προκαθορισμένη ημερομηνία είναι η τρέχουσα.
b. Για να ορίσει την ημερομηνία λήξης, γράφει την ημερομηνία που θέλει
να η περιοχή να σταματήσει να εμφανίζεται στην διαδικτυακή πύλη.
Αν την αφήσει κενή, τότε η περιοχή θα εμφανίζεται αόριστα.
4. Στο τμήμα Location, επιλέγεις Change location για να εμφανίζει την περιοχή
σε διαφορετική τοποθεσία.
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Διαδικασία διαγραφής περιοχής
1. Στην λίστα Actions, επιλέγουμε Manage Portal Site.
2. Στο χάρτη της διαδικτυακής πύλης, «ακουμπάμε» την περιοχή που θέλουμε να
σβήσουμε και επιλέγουμε το τόξο που εμφανίζεται.
3. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε Delete.
4. Επιλέγουμε Ok.
Διαδικασία μετακίνησης περιοχής
1. Στην λίστα Actions, επιλέγουμε Manage Portal Site.
2. Στο χάρτη της διαδικτυακής πύλης, επιλέγουμε το εικονίδια δίπλα από την
περιοχή και το μετακινούμε στην καινούργια τοποθεσία.

4.3 Προσβασιμότητα
Οι χρήστες της myCSD διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών μπορούν να προσθέσουν, να
δουν, να διορθώσουν και να σβήσουν περιεχόμενο. Για την εξακρίβωση των χρηστών
η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών παρέχει ένα ευέλικτο μοντέλο ασφάλειας.
Δύο σημαντικά θέματα που πρέπει να προσέχουμε ως προς την ασφάλεια της
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι :
Πιστοποίηση
Η διαδικασία της πιστοποίησης καθορίζει αν ένα χρήστης είναι αυτός που λέει ότι
είναι. Η πιστοποίηση γενικά περιλαμβάνει την σύγκριση ενός ονόματος χρήστη και
ενός κωδικού με ένα σύνολο από αποθηκευμένα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά
αποδεικνύουν ότι ο χρήστης που έχει πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη είναι ένας
νόμιμος χρήστης.
Εξουσιοδότηση
Εφόσον ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί, το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσει η πύλη
ποιους πόρους ο χρήστης μπορεί να προσπελάσει. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως
εξουσιοδότηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαμόρφωση της εξουσιοδότησης
απαιτεί έναν διαχειριστή που αντιστοιχεί έναν χρήστη σε ένα σύνολο αδειών.
Η myCSD φοιτητική διαδικτυακή πύλη παρέχει πιστοποίηση μέσω της
διαμορφωμένης ενοποίησης του Windows Server 2003, Active Directory, and
Microsoft Internet Information Services (IIS). Η εξουσιοδότηση, από την άλλη
πλευρά, απαιτεί ότι έχουν δημιουργηθεί ομάδες χρηστών (σύνολα αδειών). Όταν
αρχικά ο χρήστης εισάγεται στην διαδικτυακή πύλη, προσδιορίζεται ότι ανήκει σε μια
ομάδα χρηστών. Κάθε ομάδα χρηστών έχει συγκεκριμένες άδειες στην διαδικτυακή
πύλη. Ο διαχειριστής είναι ο μόνος που μπορεί να αλλάξει την ομάδα χρηστών στην
οποία ανήκει ο χρήστης.
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Διαχείριση ομάδων χρηστών
Οι ομάδες χρηστών παρέχουν την δυνατότητα ανάθεσης ρόλων σε χρήστες και σε
ομάδες. Μια ομάδα χρηστών είναι ένα σύνολο αδειών το οποίο ορίζει τις δουλειές
που μπορεί ο χρήστης να εκτελέσει ή μη στην διαδικτυακή πύλη. Ο διαχειριστής της
διαδικτυακής πύλης μπορεί να δημιουργήσει ειδικές ομάδες χρηστών για ειδικούς
χρήστες και λειτουργίες. Εφόσον δημιουργηθεί, μπορεί μετά ένας χρήστης να ανήκει
σε αυτό.
Υπάρχουν 5 προκαθορισμένες ομάδες χρηστών τα οποία εφαρμόζονται στην myCSD
φοιτητική διαδικτυακή πύλη. Κάθε ομάδα από αυτές επιτρέπει διαφορετικές άδειες οι
οποίες είναι χρήσιμες για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Ωστόσο, αν ο διαχειριστής
καταλάβει πως για κάποιους χρήστες δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες τους, τότε θα
δημιουργήσει μια καινούργια ομάδα χρηστών με τις κατάλληλες άδειες.
Αναγνώστης
Ο αναγνώστης έχει μεγαλύτερη πρόσβαση από τον απλό επισκέπτη. Ο αναγνώστης
έχει την άδεια να :
•
•

Διαβάζει το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης, εκτός των περιοχών που δεν
έχει άδεια.
Δημιουργεί μια νέα τοποθεσία με την επιλογή «Δημιουργία διαδικτυακής
υπηρεσίας». Όταν ο χρήστης δημιουργήσει μια καινούργια τοποθεσία, γίνεται ο
διαχειριστής της τοποθεσίας αλλά ωστόσο δεν αλλάζει ο ρόλος του όσον αφορά
τις άλλες περιοχές της διαδικτυακής πύλης.

Ωστόσο ένας χρήστης που ανήκει στην ομάδα αυτή δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στο
περιεχόμενο μιας τοποθεσίας της πύλης. Γενικά, σε αυτήν την ομάδα ανήκουν
χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση στο περιεχόμενο αλλά δεν χρειάζεται να το
τροποποιούν.
Συνεργάτης
Η ομάδα «συνεργάτης» κληρονομεί τα δικαιώματα της ομάδας «αναγνώστης» και
μπορεί επίσης να :
•
•
•

Προσθέσει, τροποποιήσει και διαγράψει το περιεχόμενο των υπαρχόντων
βιβλιοθηκών και λιστών
Διαχειριστεί προσωπικές όψεις
Προσθέσει και διαγράψει κανάλια πληροφορίας

Ένας «συνεργάτης» δεν μπορεί να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Ωστόσο,
μπορεί να προσθέσει, να διαγράψει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο μιας
υπάρχων βιβλιοθήκης. Γενικά, σε αυτήν την ομάδα ανήκουν χρήστες που χρειάζονται
πλήρη έλεγχο στις βιβλιοθήκες εγγράφων και λιστών.
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Σχεδιαστής Ιστού
Η ομάδα «σχεδιαστής ιστού» κληρονομεί τα δικαιώματα της ομάδας «συνεργάτης»
και μπορεί επίσης να:
•
•
•
•

Διαχειριστεί λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων
Δημιουργήσει και τροποποιήσει ιστοσελίδες
Διαχειριστεί σύνορα
Εφαρμόζει πρότυπα γραφικών σε μια ιστοσελίδα

Ο «σχεδιαστής ιστού» έχει έλεγχο πάνω σε μια σελίδα της διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών, χωρίς να κατέχει πλήρη διαχειριστικό έλεγχο. Σε αυτήν την ομάδα
ανήκουν οι χρήστες που κατέχουν μια τοποθεσία της διαδικτυακής πύλης. Αυτό που
είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ο «σχεδιαστής ιστού» δεν έχει πλήρη διαχειριστικό
έλεγχο, παρόλο που έχει μεγάλη δύναμη ως προς το πως η ιστοσελίδα οργανώνεται
και διατηρείται. Τέλος, έχει το δικαίωμα να παράγει σελίδες μέσω της πύλης και να
τις κάνει ανακοινώσιμες στους άλλους χρήστες.
Διαχειριστής
Η ομάδα «διαχειριστής» κληρονομεί τα δικαιώματα της ομάδας «σχεδιαστής ιστού»
και μπορεί επίσης να:
•
•
•
•
•

Διαχειριστεί ομάδες χρηστών της διαδικτυακής πύλης
Δημιουργήσει ιστοσελίδες
Δημιουργήσει σελίδες εργασίας
Διαχειριστεί άδειες που αφορούν λίστες
Διερευνήσει δεδομένα για ανάλυση

Η ομάδα «διαχειριστής» δεν μπορεί να διαγραφτεί ή να προσαρμοστεί και ένας
χρήστης πρέπει κάθε φορά να ανήκει σε αυτήν την ομάδα. Γενικά, αυτός ο ρόλος
δίνεται στους διαχειριστές συστήματος και στους χρήστες που χαίρουν πλήρους
εμπιστοσύνης μέσα σε έναν οργανισμό. Οι περισσότεροι χρήστες δεν χρειάζονται
περισσότερα δικαιώματα από αυτά που αντιστοιχούν στην ομάδα του «σχεδιαστή
ιστού».
Σύγκρουση ομάδων χρηστών
Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδες χρηστών. Αν δύο
ομάδες χρηστών συγκρουστούν τότε ο χρήστης ανήκει στην αμέσως σχετική με το
περιεχόμενο που έχει πρόσβαση εκείνη τη στιγμή ο χρήστης. Για παράδειγμα, ένας
φοιτητής του έχει ανατεθεί ο ρόλος του «σχεδιαστή ιστού» για την περιοχή της
θεατρική ομάδας, ο ρόλος «συνεργάτης» για την περιοχής της ομάδα μπάσκετ και ο
ρόλος «αναγνώστης» για την περιοχή του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών. Αν ο
φοιτητής «βλέπει» την περιοχή του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών θα έχει τα
δικαιώματα του αναγνώστη, ενώ τα δικαιώματα του «σχεδιαστή ιστού» θα είναι
άκυρα.
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Στο παράρτημα υπάρχει ένας πλήρης και αναλυτικός κατάλογος με τα δικαιώματα
της κάθε ομάδας χρηστών.

4.4. Κανάλια πληροφορίας
Μια από τις βασικές λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι η παροχή
και η αποθήκευση πληροφορίων που αφορούν τα μέλη της (τόσο τους ανθρώπους
όσο και τις υπηρεσίες). Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται στους χρήστες μέσω
ενός πολύ σημαντικού χαρακτηριστικού της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών, που
είναι το κανάλι πληροφορίας (ή αλλιώς Web Part). To κανάλι πληροφορίας παρέχει
οπτικούς μηχανισμούς για να δει ο χρήστης τα δεδομένα της διαδικτυακής πύλης με
ένα δομημένο τρόπο. Χωρίς τα κανάλια πληροφορίας, η διαδικτυακή πύλη δεν θα
ήταν τίποτα, παρά μόνο μια μεγάλη αποθήκη δεδομένων, χωρίς πλαίσιο στο πώς
αλληλοσχετίζονται. Στην ουσία είναι ένα λογικό κομμάτι που δείχνει χρήσιμες
πληροφορίες και παρέχει λειτουργικότητα στους χρήστες της διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών.
To κανάλι πληροφορίας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών αφού παρουσιάζονται οι πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
χρήσιμες. Αν τα δεδομένα παρουσιάζονταν ακατέργαστα, τότε οι χρήστες θα
καταπιέζονταν να ταξινομήσουν όλη την απαραίτητη πληροφορία. Συγκεκριμένα για
την .ΝΕΤ τεχνολογία που χρησιμοποιήσαμε, τεχνικά, το κανάλι πληροφορίας
αποτελείται από ένα αρχείο περιγραφής (.dwp) και κάποιο κώδικα το οποίο παρέχει
την λειτουργικότητα (.dll αρχείο). Το αρχείο περιγραφής είναι ένα XML αρχείο που
περιέχει όλα τα ονόματα των ιδιοτήτων και των ρυθμίσεων για το Web Part. Επίσης,
υπάρχει μια αναφορά στο Web Part Assembly. Τέλος, κάθε κανάλι πληροφορίας
(Web Part) είναι ένα ειδικού τύπου ASP.NET εφαρμογή. Ο κώδικας του καναλιού
πληροφορίας (Web Part) μεταγλωττίζεται σε .NET assembly και αποθηκεύεται στην
Global Assembly Cache ή τo bin φάκελο.

4.4.1 Είδη καναλιών πληροφορίας
Content Editor Web Part: Αυτό το κανάλι πληροφορίας χρησιμοποιείται για την
διαμόρφωση του κειμένου, των πινάκων και των εικόνων. Είναι ένα εξαιρετικό
κανάλι πληροφορίας επειδή μπορείς να αποκόψεις από έγγραφα μεγάλο κείμενο,
εικόνες και συνδέσμους και να τα επικολλήσεις στο κανάλι πληροφορίας. Η μορφή
θα μείνει η ίδια και δεν χρειάζεται επιπλέον προγραμματισμός.
Form Web Part: Αυτό το κανάλι πληροφορίας χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει
απλές HTML φόρμες. Τα αποτελέσματα των φορμών μπορούν τότε να μπουν μέσα
σε μια ιστοσελίδα. Δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει ιστοσελίδες με
οποιοδήποτε HTML εργαλείο ή κατευθείαν με HTML.
XML Web Part: Αυτό το κανάλι πληροφορίας είναι εξαιρετικά πολύτιμο γιατί
μπορεί να προσαρμοσθεί και να προγραμματιστεί με τον ίδιο τρόπο σαν να πρόκειται
για έναν διαδικτυακό εξυπηρετητή. Απλά αποκόπτοντας και επικολλώντας XML
κώδικα σε ένα Web Part, μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κανάλι πληροφορίας.
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Document Library ή List Web Part: Αυτά τα κανάλια πληροφορίας
δημιουργούνται για καθένα από τις βιβλιοθήκες εγγράφων ή λιστών και παρέχουν μια
προκαθορισμένη όψη των περιεχομένων τους. Αν και δεν είναι τα πιο σημαντικά,
είναι το κλειδί επιτυχίας μιας διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών αφού βοηθούν στην
διαμοίραση εγγράφων και γενικά δεδομένων ανάμεσα στο μέλη της διαδικτυακή
πύλης υπηρεσιών.
Customized Web Part: Αυτού του είδους τα κανάλια πληροφορία ονομάζονται
προσαρμοζόμενα κανάλια πληροφορίας και αναπτύσσονται από τους
προγραμματιστές. Ο προγραμματιστής σχεδιάζει και υλοποιεί προσαρμοζόμενο
κανάλι πληροφορίας με την βοήθεια του Visual Studio .Net 2003 και στην συνέχεια
τα εισάγει στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα όταν
θέλουμε να εισάγουμε υπηρεσίες στην διαδικτυακή πύλη. Στην ουσία, είναι ένας
τρόπος παρουσίασης των υπηρεσιών στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών.

4.4.2 Προσαρμοζόμενα κανάλια πληροφορίας
Όπως προαναφέραμε, τα προσαρμοζόμενα κανάλια πληροφορίας σχεδιάζονται και
αναπτύσσονται από τους προγραμματιστές με την βοήθεια του Visual Studio .Net και
εισάγονται στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον
προγραμματιστή να εισάγει διαδικτυακές υπηρεσίες στην διαδικτυακή πύλη, τις
οποίες θα μπορέσει να προσπελάσει ο χρήστης της πύλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
πύλη δικαίως να χαρακτηρίζεται διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μιας και η παροχή
διαδικτυακών υπηρεσιών γίνεται με τον τρόπο αυτό.
Από τεχνικής πλευράς στην myCSD, τα προσαρμοζόμενα κανάλια πληροφορίας είναι
ASP .Net server controls, γνωστά και ως Web Controls. Ένα ASP.NET server control
είναι βασικά ένα control tag σε μια .aspx σελίδα η οποία είναι κατανοητή από τον
εξυπηρετητή και περιέχει το runat=server χαρακτηριστικό. Με τις παραδοσιακές Asp
ιστοσελίδες, τα events αρχικοποιούνταν και χειρίζονταν από τον φυλλομετρητή του
πελάτη και ο πελάτης έστελνε την φόρμα στον εξυπηρετητή. Το runat=server
χαρακτηριστικό σχετίζεται με τα ASP.Net controls και επιτρέπει τα events να
επεξεργάζονται στον εξυπηρετητή. Το ASP.Net χειρίζεται όλους τους μηχανισμούς
της επεξεργασίας των γεγονότων.
Τα προσαρμοζόμενα κανάλια πληροφορίας που αναπτύχθηκαν είναι τα εξής:
4.4.2.1 Ημερολόγιο
Ο χρήστης μέσω αυτού του καναλιού πληροφορίας έχει την δυνατότητα να μπορεί να
κράτα ημερολόγιο για διάφορα γεγονότα (ραντεβού) κατά την διάρκεια του έτους.
Αυτό παρέχει την δυνατότητα στο χρήστη να φτιάχνει το πρόγραμμα του και να μην
ξεχνά κάποια σημαντικά γεγονότα. Στην εικόνα 4.10 φαίνεται το ανεπτυγμένο κανάλι
πληροφορίας:
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Εικόνα 4.10: Κανάλι πληροφορίας για το «Ημερολογίου»
Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα τα γεγονότα φαίνονται κατά μήνα, κατά
εβδομάδα και κατά ημέρα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διορθώσει τα γεγονότα
ή ακόμα και να τα διαγράψει. Η φόρμα εισαγωγής και διόρθωσης ενός γεγονότος
φαίνεται στην εικόνα 4.11:
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Εικόνα 4.11: Φόρμα εισαγωγής-διόρθωσης-διαγραφής ημερολογιακού γεγονότος
Βασικό λειτουργικό μέρος του καναλιού πληροφορίας του Ημερολογίου στηρίζεται
στην διαδικτυακή υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Το Ημερολόγιο ενημερώνεται και
ενημερώνει μέσω συγκεκριμένων διαδικτυακών μεθόδων της διαδικτυακής
υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, αυτές οι μεθόδοι μπορούν να
προσπελαστούν και από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που θέλει να ενημερώσει το
ημερόλογιο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε
για την γραμματεία του τμήματος στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας. Με την
χρήση της εφαρμογής αυτής η γραμματεία μπορεί να προσθέτει στο προσωπικό
ημερολόγιο όλων των φοιτητών τις ημερομηνίες εξέτασης ενός μαθήματος, εφόσον
αυτός έχει γραφτεί στο μάθημα κατά την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Η
προσθήκη εξέτασης ενός μαθήματος αποτελεί μέρος της διαδικτυακής υπηρεσίας του
Πανεπιστημίου. Έτσι ο χρήστης μετά την εισαγωγή των ημερομηνιών εξέτασης από
την γραμματεία μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα για την εξέταση του μαθήματος.
Επίσης, είναι δυνατή η τροποποίηση καθώς και η διαγραφή των ημερομηνιών
εξέτασης για ένα μάθημα, που αποτελούν και αυτές μέρος της διαδικτυακής
υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. Τέλος, το σύστημα της διαχείρισης των εξετάσεων
είναι παραμετρικοποιημένο ως προς τον τύπο του εξαμήνου (Εαρινό/Φθινοπωρινό)
και την περίοδο εξαμήνου (200Χ–200[Χ+1]), δίνοντας έτσι την δυνατότητα στη
γραμματεία να διαχειρίζεται οποιοδήποτε εξάμηνο.
Στην εικόνα 4.12 φαίνεται η διεπαφή της εφαρμογής
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Εικόνα 4.12: Σύστημα διαχείρισης εξετάσεων
Στο πάνω μέρος της εφαρμογής η γραμματεία μπορεί να επιλέξει τον τύπο και την
περίοδο ακαδημαϊκής χρονιάς για να διαχειριστεί το αντίστοιχο εξάμηνο. Στο κάτω
μέρος απεικονίζονται οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων. Για κάθε μάθημα
αναφέρονται οι εξής πληροφορίες:
1. Κωδικός μαθήματος
2. Ημερομηνία εξέτασης
3. Ώρα έναρξης εξέτασης
4. Ώρα λήξης εξέτασης
5. Τοποθεσία διεξαγωγής εξέτασης
Η γραμματεία έχει τις εξής δυνατότητες:
1. Προσθήκη εξέτασης (επιλέγοντας «Add»)
2. Τροποποίηση στοιχείων εξέτασης (επιλέγοντας «Edit»)
3. Διαγραφή εξέτασης (επιλέγοντας «Delete»)
H προσθήκη και τροποποίηση μιας εξέτασης ενός μαθήματος γίνεται βάση της
φόρμας που φαίνεται στην εικόνα 4.13.

Εικόνα 4.13: Φόρμα προσθήκης-τροποποίησης εξέτασης ενός μαθήματος
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4.4.2.2 Εγγραφή στο εξάμηνο
Ο χρήστης μέσω αυτού του καναλιού πληροφορίας έχει την δυνατότητα να δηλώσει
τα μαθήματα που θέλει να παρακολουθήσει κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Στην
εικόνα 4.14 φαίνεται το ανεπτυγμένο κανάλι πληροφορίας

Εικόνα 4.14: Εγγραφή στο εξάμηνο
Η διαδικασία της εγγραφής ενός φοιτητής στο εξάμηνο προϋποθέτει τον έλεγχο
κάποιων απαιτήσεων :
1. Το άθροισμα των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων που δηλώνει ο
φοιτητής να μην ξεπερνά τον αριθμό 35.
2. Ο φοιτητής να μην χρωστά βιβλία στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου.
3. Ο φοιτητής να έχει περάσει σε προηγούμενο εξάμηνο τα προαπαιτούμενα των
μαθημάτων που θέλει να δηλώσει.
Στην περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε δεν
ολοκληρώνεται η εγγραφή του φοιτητή στο εξάμηνο και εμφανίζεται το αντίστοιχο
μήνυμα λάθους. Ενώ αντίθετα αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εμφανίζεται το
μήνυμα ολοκλήρωσης της εγγραφής και μια σύντομη περιγραφή των μαθημάτων που
έχει δηλώσει ο φοιτητής.
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Εικόνα 4.15: Ολοκλήρωση της εγγραφής στο εξάμηνο
4.4.2.3 Αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Ο χρήστης μέσω αυτού του καναλιού πληροφορίας αυτής έχει την δυνατότητα να
αναζητήσει κάποιο βιβλίο από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Τα
κριτήρια αναζήτησης είναι με βάση τον τίτλο ή το όνομα του συγγραφέα. Στην εικόνα
4.16 φαίνεται το ανεπτυγμένο κανάλι πληροφορίας

Εικόνα 4.16: Κανάλι πληροφορίας για την «Αναζήτηση στη ψηφιακή βιβλιοθήκη
του πανεπιστημίου»
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης ενός βιβλίου απαριθμούνται και αναρτώνται έναένα στη σειρά. Για κάθε βιβλίο αναφέρονται πληροφορίες όπως είναι :
• Ο τίτλος του βιβλίου
• Ο συγγραφέας του βιβλίου
• Το LC του βιβλίου
• Τοποθεσία που βρίσκεται
• Κατάσταση δανεισμού (Διαθέσιμο ή Μη)
Στο ακόλουθο παράδειγμα της εικόνας αναζητάμε τα βιβλία που περιέχουν την λέξη
«Operating».
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Εικόνα 4.17: Αποτελέσματα της «Αναζήτησης στην βιβλιοθήκη»

4.4.2.4 Αναζήτηση στο Amazon
Ο χρήστης μέσω αυτού του καναλιού πληροφορίας αυτής έχει την δυνατότητα να
αναζητήσει διάφορα προϊόντα βάση κάποιας ταξινόμησης που θα επιλέξει ο ίδιος. Τα
προϊόντα που μπορεί να αναζητήσει είναι : Βιβλία, ενδυμασίες, κλασσική μουσική,
DVD, ηλεκτρονικά, εξαρτήματα εξωτερικού χώρου, είδη σπιτιού, περιοδικά,
μουσική, υπολογιστές, ψηφιακές cameras και φωτογραφικές μηχανές, λογισμικό,
παιχνίδια και εργαλεία. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει κατά αλφαβητική σειρά, κατά
τιμή πώλησης, κατά υψηλότερης αγοραστικής προτίμησης και κατά μέσου όρου
κριτικής από τους άλλους αγοραστές. Το ανεπτυγμένο κανάλι πληροφορίας φαίνεται
στην εικόνα 4.18:
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Εικόνα 4.18: Κανάλι πληροφορίας για την «Αναζήτηση στο Amazon»
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης ενός προϊόντος απαριθμούνται και αναρτώνται
ένα-ένα στη σειρά. Για κάθε προϊόν αναφέρονται καθορισμένες πληροφορίες όπως
είναι :
• Όνομα προϊόντος
• Διαθεσιμότητα
• Τιμή πώλησης νέου προϊόντος
• Τιμή έναρξης πώλησης μεταχειρισμένου προϊόντος
Στο ακόλουθο παράδειγμα της εικόνας 4.19 αναζητούμε τα βιβλία που περιέχουν την
λέξη «Web Services» στον τίτλο τους.

Εικόνα 4.19: Αποτελέσματα της «Αναζήτησης στο Amazon»
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4.4.3 Διαδικασία προσθήκης καναλιών πληροφορίας
Η προσθήκη ενός καναλιού πληροφορίας είναι μια απλή διαδικασία για τον
διαχειριστή. Εξ’ αρχής, σε κάθε ιστοσελίδα στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών είναι
δημιουργημένο ένα συγκεκριμένο πλήθος από κανάλια πληροφορίας (Web Parts), τα
οποία μπορούν να προστεθούν. Επίσης, κάθε κομμάτι πληροφορίας του περιεχομένου
της ιστοσελίδας που δημιουργείται (βιβλιοθήκες εγγράφων ή ομάδες συζητήσεων)
μπορούν να απεικονιστούν από ένα κανάλι πληροφορίας. Για την προσθήκη του
καναλιού πληροφορίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Στην σελίδα που θέλουμε να προσθέσουμε κανάλι πληροφορίας, επιλέγουμε
κάτω αριστερά την ένδειξη «Edit Page».
2. Στην συνέχεια επιλέγουμε στη μέση δεξιά την ένδειξη «Modify Shared Page».
3. Από το μενού που προβάλλεται, επιλέγουμε «Add Web Parts» και στην
συνέχεια «Browse».
4. Επιλέγουμε την συλλογή από την οποία θέλουμε να εισάγουμε.
5. Επιλέγουμε το κανάλι πληροφορίας (Web Part) που θέλουμε και το κάνουμε
drag and drop στην σελίδα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε σελίδα είναι
χωρισμένη σε τέσσερις ζώνες έτσι ώστε να υπάρχει μια δόμηση της
πληροφορίας στο χώρο.

Εικόνα 4.20: Διαδικασία εισαγωγής καναλιού πληροφορίας

4.5 Εξατομίκευση
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που προσφέρει η φοιτητική διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών myCSD είναι εξατομίκευση. Ο χρήστης όταν βρίσκεται στην κεντρική
σελίδα της πύλης μπορεί να επιλέξει την επιλογή «ΜySite» («η περιοχή μου») έτσι
ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην εξατομικευμένη περιοχή. Η «περιοχή μου»
αποτελείται από δύο όψεις:
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•
•

Δημόσια όψη: λειτουργεί σαν μια επιχειρησιακή κάρτα, στην οποία έχουν
πρόσβαση όλοι οι χρήστες της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών.
Ιδιωτική όψη: είναι ένας προσωπικός χώρος εργασίας για τον τελικό
χρήστη.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει ο χρήστης όταν αποκτά πρόσβαση
στην «περιοχή μου» είναι να ανανεώσει το προφίλ του. Οι πληροφορίες που αφορούν
το προφίλ επιτρέπουν στον τελικό χρήστη να παρέχει πλήρη στοιχεία για να μπορεί
κάποιος να επικοινωνήσει μαζί του και επίσης μια ολόκληρη παράγραφο που
περιγράφει τον εαυτό του.

Εικόνα 4.21: Προφίλ χρήστη
Οι πληροφορίες που αφορούν το προφίλ στην «περιοχή μου» είναι ένα υποσύνολο
των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην βάση δεδομένων με τα προφίλ. Αυτό
γίνεται γιατί ο διαχειριστής καθορίζει ποιες ιδιότητες στην βάση δεδομένων με τα
προφίλ μπορούν να τροποποιηθούν από τον τελικό χρήστη κατευθείαν. Ο
διαχειριστής επίσης καθορίζει ποιες ιδιότητες θα εμφανίζονται στην δημόσια όψη της
«περιοχής μου». Ο διαχειριστής μπορεί να έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων με
τα προφίλ μέσω της κεντρικής διαχείρισης του Sharepoint Portal Server 2003.
Οι τελικοί χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο πάνω στα στοιχεία που εμφανίζονται στην
«περιοχή μου». Οποιαδήποτε στιγμή, ένας χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την
«περιοχή μου» μέσω της χρήσης του μενού «Τροποποίηση της σελίδας μου»
(«Modify My Page»). Αυτό το μενού επιτρέπει στο τελικό χρήστη να προσθέσει ή να
μετακινήσει κανάλια πληροφορίας από την σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, οι τελικοί
χρήστες μπορούν να κάνουν την «περιοχή μου» έναν εξατομικευμένο χώρο εργασίας
ο οποίος τους παρέχει πληροφορίες , έγγραφα και υπηρεσίες για τις οποίες
ενδιαφέρονται περισσότερο.
Επίσης, μπορούν να προσθέσουν νέες λίστες και ιστοσελίδες κατευθείαν επιλέγοντας
τον κατάλληλο σύνδεσμο από την λίστα «Ενέργειες» («Actions»). Όταν ο τελικός
χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει μια καινούργια λίστα ανοίγει μια σελίδα «Create
page» παρόμοια με αυτές σε οποιαδήποτε περιοχή ή σελίδα στην πύλη. Από αυτήν
την σελίδα οι τελικοί χρήστες έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν τα εξής:
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Βιβλιοθήκες εγγράφων
• Βιβλιοθήκη εγγράφου : Οι βιβλιοθήκες εγγράφων είναι φάκελοι οι οποίοι
βοηθούν στον διαμοιρασμό των εγγράφων με τους άλλους τελικούς χρήστες.
Κάθε βιβλιοθήκη δείχνει τα έγγραφα σε μια λίστα η οποία μπορεί να
φιλτραριστεί ή να ταξινομηθεί.
• Βιβλιοθήκη φόρμας : Ο χρήστης δημιουργεί μια βιβλιοθήκη φόρμας όταν
έχει επιχειρησιακές φόρμες σε μορφή XML , όπως είναι αναφορές.
Βιβλιοθήκες Φωτογραφιών
• Βιβλιοθήκη φωτογραφιών : Ο χρήστης δημιουργεί έναν χώρο να
αποθηκεύσει και να διαμοιράσει φωτογραφίες.
Λίστες
• Ανακοινώσεις : Η λίστα ανακοινώσεων εξυπηρετεί στο να αναρτώνται νέα
και πληροφορίες προς τους άλλους χρήστες.
• Επαφές: Η λίστα επαφών δείχνει πληροφορίες για τους υπόλοιπους χρήστες.
Η λίστα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο.
• Γεγονότα: Η λίστα γεγονότων κρατά ενημερωμένους τους άλλους χρήστες
για προσεχής συναντήσεις, τέλη διορίας και άλλα σημαντικά γεγονότα.
• Εργασίες: Ο χρήστης δημιουργεί μια λίστα έργων όταν θέλει να
ομαδοποιήσει εργασίες τις οποίες θέλει να ολοκληρώσει.
• Θέματα: Ο χρήστης δημιουργεί μια λίστα θεμάτων όταν θέλει να διαχεριστεί
ένα σύνολο από θέματα ή προβλήματα. Μπορεί να ορίσει, να ταξινομήσει και
να επιταχύνει την διαδικασία των θεμάτων από την αρχή έως το τέλος.
Κατά παραγγελία λίστες
•

•

•

Κατά παραγγελία λίστα: Εάν καμία από τις παραπάνω λίστες δεν
ικανοποιούν τις ανάγκες του χρήστη, ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει μια κατα
παραγγελία λίστα ορίζοντας τις δικές του στήλες. Για παράδειγμα, ο χρήστης
μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα απογραφής ή ένα κατάλογο ονομάτων για
εργασίες.
Κατά παραγγελία λίστα με συγκεκριμένη όψη: Ο χρήστης δημιουργεί μια
κατά παραγγελία λίστα με συγκεκριμένη όψη όταν θέλει να ορίσει τις δικές
του στήλες. Η λίστα ανοίγει με μια συγκεκριμένη όψη για άνετη εισαγωγή
στοιχείων, διόρθωση και μορφοποίηση.
Εισαγωγή λογιστικού φύλλου: Παρέχει την δυνατότητα να εισάγει ένα
λογιστικό φύλλο όταν θέλει ο χρήστης να δημιουργήσει μια λίστα η οποία έχει
ίδιες στήλες και περιεχόμενα με ένα υπάρχον λογιστικό φύλλο.

Πίνακες Συζήτησης
Πίνακας συζήτησης: Ένας πίνακας συζήτησης διευκολύνει τους χρήστες να κάνουν
συζητήσεις για θέματα που τους αφορούν.
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Έρευνες
Έρευνα: Αποτελεί ένα πετυχημένο τρόπο για την διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος.
Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να ορίσεις τις ερωτήσεις και να ορίσεις πώς οι
άνθρωποι θα απαντήσουν.
Ιστοσελίδες
Βασική ιστοσελίδα: Ο χρήστης δημιουργεί μια βασική ιστοσελίδα όταν θέλει να
προσθέσει μια απλή ιστοσελίδα σε μια τοποθεσία. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα
να τροποποιήσει την σελίδα προσθέτοντας κείμενο, φωτογραφίες και πίνακες
χρησιμοποιώντας τον εξερευνητή Ιστού.
Σελίδα καναλιών πληροφορίας: Ο χρήστης δημιουργεί μια σελίδα καναλιών
πληροφορίας όταν θέλει να προσθέσει μια ιστοσελίδα η οποία να δείχνει ένα ή
περισσότερα κανάλια πληροφορίας. Τα κανάλια πληροφορίας παρέχουν ένα εύκολο
τρόπο για την κατασκευή ιστοσελίδων τα οποία μπορούν να δείχνουν στους χρήστες
πληροφορία που κυμαίνεται από μια όψη μιας λίστας στην τρέχουσα τοποθεσία μέχρι
δεδομένα που προέρχονται από διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι σελίδες καναλιών
πληροφορίας επιτρέπουν την εξατομίκευση των καναλιών πληροφορίας,
επιβεβαιώνοντας κάθε χρήστη να βλέπει μόνο την πιο σχετική με αυτόν πληροφορία
η υπηρεσία.
Ιστοσελίδες και περιοχές εργασίας: Ο χρήστης δημιουργεί μια ιστοσελίδα ή
περιοχή εργασίας όταν θέλει μια καινούργια περιοχή για συνεργασία ιστοσελίδων,
λιστών και βιβλιοθηκών εγγράφων. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να
δημιουργήσει μια τοποθεσία για να διαχειριστεί μια ομάδα (ή εργασία) ή να
προετοιμάσει μια συνάντηση. Η καινούρια ιστοσελίδα θα δημιουργηθεί κάτω από την
τρέχουσα
τοποθεσία
του
«περιοχή
μου»
του
χρήστη
(http://www.mycsd.uoc.gr/personal/mydomain_username/[New_Site].
Τέλος,
ο
χρήστης μπορεί να διαλέξει ένα περίγραμμα για την νέα ιστοσελίδα.
Τέλος, αν και ο διαχειριστής διατηρεί τον έλεγχο πάνω στην εμφάνιση της δημόσιας
όψης της «περιοχής μου», οι τελικοί χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν την δημόσια
θέα για να διαμοιράσουν έγγραφα, τοποθεσίες και συνδέσμους με άλλους χρήστες.
Κάτω από την επιλογή «Οι λίστες μου» (My lists), οι χρήστες έχουν την πρόσβαση
και σε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη εγγράφων και σε μια διαμοιραζόμενη βιβλιοθήκη
εγγράφων. Η διαμοιραζόμενη βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται για την ανάρτηση
εγγράφων τα οποία οι χρήστες θέλουν να τα έχουν διαθέσιμα για τους υπόλοιπους.
Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μπορεί να αναρτήσει ένα έγγραφο που περιγράφει τις
διαδικασίες εξατομίκευσης της «περιοχής μου». Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες της
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται παρά να στέλνουν
συνεχώς ερωτήσεις ηλεκτρονικά στον διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών. Ο τύπος της διαμοίρασης μπορεί να γίνει είτε με το κανάλι πληροφορίας
«Διαμοιραζόμενοι Σύνδεσμοι» είτε με τους «Διαμοιραζόμενους χώρους εργασίας»
που εμφανίζονται στην δημόσια όψη της «περιοχής μου».
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4.6 RSS
Η τεχνολογία RSS (Really Simple Syndication) [26] είναι ένα format ανταλλαγής
περιεχομένου βασισμένο στη γλώσσα XML και αποτελεί έναν απλό τρόπο για την
αποστολή πληροφοριών από ένα δυναμικό δικτυακό τόπο, χωρίς να χρειάζεται ο
χρήστης να μπαίνει στη διαδικασία συχνής επίσκεψης και αναζήτησης των
πληροφοριών αυτών από το ίδιο το site. Ο χρήστης αν θέλει να μάθει κάτι
περισσότερο για ένα θέμα, αρκεί να επιλέξει τη σχετική σύνδεση για να λάβει το
πλήρες κείμενο. Οι ειδοποιήσεις RSS συχνά επισημαίνονται με ένα πορτοκαλί
πλαίσιο RSS ή XML. Τα κύρια πλεονεκτήματα του RSS είναι η on-line ενημέρωση
και ενημέρωση μόνο των πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον χρήστη, η δυνατότητα
παροχής άμεσης σύνδεσης με το πλήρες περιεχόμενο και τέλος η δημιουργία αρχείου
όλων των σχετικών θεμάτων ανά κατηγορία.
Στα πλαίσια της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών myCSD αναπτύξαμε ένα
προσαρμοζόμενο κανάλι πληροφορίας όπου ο χρήστης μπορεί να προσθέσει το URL
μιας διαδικτυακής τοποθεσίας για την οποία ενδιαφέρεται. Στην εικόνα 4.22
απεικονίζεται ένα τέτοιο κανάλι πληροφορίας.

Εικόνα 4.22: RSS κανάλι πληροφορίας
Πέραν της δυνατότητας ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης myCSD να ενημερώνεται
για τις RSS ειδοποιήσεις άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών μέσω του παραπάνω
καναλιού πληροφορίας, στα πλαίσια της εργασίας αναπτύξαμε ένα μηχανισμό
παροχής ειδοποιήσεων RSS για την φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών myCSD.
Συγκεκριμένα ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου για ότι αφορά τα νέα
γεγονότα της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης. Στην εικόνα 4.23 φαίνεται το κανάλι
πληροφορίας του μηχανισμού αυτού, που είναι τοποθετημένο στην αρχική σελίδα της
myCSD.
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Εικόνα 4.23: Μηχανισμός παροχής RSS
Γενικά, η πρόσβαση στις ειδοποιήσεις RSS γίνεται μέσω των προγραμμάτων
ανάγνωσης νέων, το οποίο δείχνει τις ειδοποιήσεις RSS στις οποίες έχει γραφτεί ο
χρήστης. Υπάρχουν πολλά καλά προγράμματα ανάγνωσης νέων και συνεχώς
δημιουργούνται νέα. Πολλά διατίθενται δωρεάν, ενώ για άλλα υπάρχει πρόσβαση.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα υπάρχουν και διαφορετικά προγράμματα
ανάγνωσης νέων, ενώ πολλά ενσωματώνουν τίτλους στο e-mail των χρηστών. Για τα
προγράμματα ανάγνωσης νέων με βάση το Web δεν απαιτείται η εγκατάσταση
λογισμικού. Στην εικόνα 4.24 φαίνεται το πρόγραμμα ανάγνωσης νέων RSS Reader
που είναι ελεύθερο και στο οποίο έχει προστεθεί η διαδικτυακή τοποθεσία των RSS
πληροφοριών της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης myCSD.

Εικόνα 4.24: Παράδειγμα πρόσβασης στις RSS ειδοποιήσεις της myCSD μέσω
του RSS Reader
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5
Σχεδίαση και υλοποίηση
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε την σχεδίαση και υλοποίηση της φοιτητικής
διαδικτυακής πύλης.
Θα ασχοληθούμε με τα εξής θέματα
• Γενική αρχιτεκτονική της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών myCSD
• Ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών της myCSD
• Τρόπος προσπέλασης διαδικτυακών υπηρεσιών
• Περιγραφή περιβάλλοντος υλοποίησης
o Windows Server 2003
o Visual Studio .NET
o SharePoint Portal Server 2003
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5.1 Αρχιτεκτονική της myCSD φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
H υλοποίηση του myCSD βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική η οποία απεικονίζεται στην
εικόνα 5.1. Η υιοθέτηση της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής μειώνει την
πολυπλοκότητα όλης της διαδικτυακής πύλης, αφού το κάθε τμήμα της μπορεί να
τροποποιείται / αναβαθμίζεται χωρίς να χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στα υπόλοιπα
επίπεδα της διαδικτυακής πύλης, γεγονός που οδηγεί σε ευέλικτη και
ευκολοσυντήρητη πύλη. Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται ξεχωριστά όλα τα
επίπεδα της διαδικτυακής πύλης.

Εικόνα 5.1: Αρχιτεκτονική της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
myCSD
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Επίπεδο Διεπαφής
Το επίπεδο είναι αυτό υπεύθυνο για την εισαγωγή και τον προσδιορισμό της
ταυτότητας του χρήστη. Το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση της
πληροφορίας στους χρήστες αλλά και την εισαγωγή δεδομένων μέσω αυτού και
υποστηρίζεται από τον Sharepoint Portal Server 2003. To επίπεδο αυτό δεν χρειάζεται
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με τη βάση δεδομένων ή οποιεσδήποτε άλλες
υπηρεσίες παρέχονται από το Επίπεδο Δεδομένων.
Επίπεδο Δεδομένων
Το Επίπεδο Δεδομένων (Data access layer) είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και
επικοινωνία της πληροφορίας ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων και την φοιτητική
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης
βάσεων δεδομένων (Relational Database Management System), SQL Server, στο
οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα. Το σχήμα της βάσης είναι αρκετά πολύπλοκο,
αφού υπάρχουν πίνακες με πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία κάθε στοιχείου της
πύλης, αλλά και πίνακες στους οποίους αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες που
αφορούν τον χρήστη. Για την ανάκτηση δεδομένων από τη βάση χρησιμοποιούνται
εκτός από απευθείας SQL ερωτήσεις και stored procedures κι αυτό γίνεται γιατί:
•

•

•
•

•

Η χρήση των stored procedures κάνει πιο γρήγορη την ανάκτηση της
πληροφορίας ή την εισαγωγή δεδομένων στην βάση δεδομένων, μειώνοντας
τον αριθμό των ενεργειών του χρήστη (client side processing) για αναζήτηση
δεδομένων.
Χρησιμοποιώντας stored procedures, η βάση δεδομένων του διακομιστή
(server) δημιουργεί για κάθε ερώτηση, ένα πλάνο το οποίο περιέχει όλη την
πληροφορία που απαιτείται για να επιστραφούν τα δεδομένα αποτελεσματικά
στον πελάτη. Αυτό το πλάνο αποθηκεύεται στην κρυφή μνήμη του
συστήματος (cache) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν
χρειαστεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερη απόδοση της διαδικτυακής
πύλης
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των stored procedures είναι το ότι η βάση
δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει δείκτες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
ταχύτητα της αλληλεπίδρασης.
Η κάθε stored procedure μπορεί να προστατευθεί ξεχωριστά στη βάση
δεδομένων, αφού για καθεμία από αυτές είναι δυνατόν να δοθούν δικαίωμα
εκτέλεσης χωρίς να χρειάζεται να δοθούν δικαίωμα πρόσβασης σε κανένα από
τους πίνακες της βάσης
Οι stored procedures προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο αφαίρεσης από τη
βάση δεδομένων

Το επίπεδο δεδομένων αποτελείται από τις εξής δύο βάσεις δεδομένων:
•
•

Την βάση δεδομένων του πανεπιστημίου στην οποία αποθηκεύονται στοιχεία
για τον χρήστη και όλα τα θέματα που αφορούν την πανεπιστημιακή
κοινότητα
Την βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης στην οποία αποθηκεύονται
πληροφορίες για τα βιβλία που διαθέτει, τους δανεισμούς των φοιτητών
καθώς και τα στοιχεία των φοιτητών που είναι μέλη της βιβλιοθήκης
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Επίπεδο Επιχειρησιακής λογικής
Το επίπεδο Επιχειρησιακής λογικής βασίζεται σε επιχειρησιακούς κανόνες για τη
διαμόρφωση των δεδομένων σε πληροφορία. Περιλαμβάνει λειτουργίες
μετασχηματισμού δεδομένων που παρέχουν κατανοητή πληροφορία στο επόμενο
επίπεδο, το Επίπεδο Διεπαφής. Το επίπεδο Επιχειρησιακής λογικής αποτελείται από
δύο επίπεδα:
1. Επίπεδο Επιχειρησιακής Διεργασίας: περιλαμβάνει σύνολα από συντονισμένες
ενέργειες που εκτελούνται από τόσο από τον χρήστη όσο και από την διαδικτυακή
πύλη υπηρεσιών για την περάτωση στόχων του οργανισμού. Μέρος των
ενεργειών της διαδικτυακής πύλης εκτελούνται από το υποκείμενο επίπεδο των
Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στην φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
αναπτύξαμε τέσσερις επιχειρησιακές διεργασίες:
a. Εγγραφή στο εξάμηνο: ο χρήστης επιλέγει τα μαθήματα που θέλει να
εγγραφεί και υποβάλλει την αίτηση στην myCSD. Η διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών στην συνέχεια εκτελεί τους ελέγχους για έγκυρη εγγραφή και
ανάλογα με τα αποτελέσματα ο φοιτητής εγγράφεται ή όχι.
b. Ημερολόγιο: o χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται από το
προσωπικό του ημερολόγιο και να ενημερώνει για τα διάφορα ραντεβού
του.
c. Αναζήτηση στην βιβλιοθήκη: ο χρήστης εισάγει τον όρο αναζήτησης και
επιλέγει αν θέλει να γίνει η αναζήτηση με βάση τον τίτλο ή τον
συγγραφέα. Στην συνέχεια η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
myCSD αναζητά το βιβλίο και επιστρέφει τα αποτελέσματα στο χρήστη.
d. Αναζήτηση στο Amazon: ο χρήστης εισάγει τα κριτήρια αναζήτησης και
η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών με βάση αυτά κάνει την αναζήτηση και
επιστρέφει τα αποτελέσματα στο χρήστη.
Στην παράγραφο 5.2 αναλύονται η «Εγγραφή στο εξάμηνο» και η «Αναζήτηση
στην βιβλιοθήκη»
2. Επίπεδο Υπηρεσιών: περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που μπορεί να προσπελάσει ο
χρήστης και ανήκουν τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε άλλους φορείς του
πανεπιστημίου (π.χ. βιβλιοθήκη). Συγκεκριμένα, το επίπεδο Υπηρεσιών της
myCSD παρέχει στους χρήστες διαδικτυακές υπηρεσίες (web services). Οι
διαδικτυακές υπηρεσίες υλοποιηθήκαν σε C# και χρησιμοποιούν αρχεία με XML
περιγραφές για την επικοινωνία τόσο με τις απευθείας SQL ερωτήσεις όσο και με
τις stored procedures, ώστε να επιτυγχάνεται ανεξαρτησία των διαδικτυακών
υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη υλοποίηση της βάσης δεδομένων. Οι
διαδικτυακές υπηρεσίες είναι οι εξής:
a. Διαδικτυακή Υπηρεσία Πανεπιστημίου: Αποτελείται από ένα μεγάλο
σύνολο διαδικτυακών μεθόδων (web method) καλύπτοντας μέρος των
λειτουργιών του πανεπιστημίου. Στην παρακάτω εικόνα 5.2 φαίνεται ένα
δείγμα των μεθόδων αυτών. Οι διαδικτυακές μέθοδοι έχουν χωριστεί
εννοιολογικά με βάση το σκοπό λειτουργίας τους. Για παράδειγμα,
μέθοδοι που ελέγχουν, ανήκουν στο κομμάτι Control.
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Εικόνα 5.2: Διαδικτυακή υπηρεσία Πανεπιστημίου
b. Διαδικτυακή Υπηρεσία Βιβλιοθήκης: αποτελείται από τις διαδικτυακές
μεθόδους που καλύπτουν τις λειτουργίες της αναζήτησης βιβλίου και του
ελέγχου για τον αν ένας φοιτητής χρωστά βιβλίο στην βιβλιοθήκη. Η
Διαδικτυακή Υπηρεσία Βιβλιοθήκης επικοινωνεί με την βάση δεδομένων
της Βιβλιοθήκης μέσω των X-Services του Χ-Server της Βιβλιοθήκης. Ο
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την επικοινωνία της διαδικτυακής
υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης με τον X-Server. Αναλυτικότερη περιγραφή
του X-Server υπάρχει στο παράρτημα.

Εικόνα 5.3: Επικοινωνία διαδικτυακής υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και X-Server
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c. Διαδικτυακή Υπηρεσία Amazon: αποτελείται από τις διαδικτυακές
μεθόδους που καλύπτουν τις λειτουργίες της αναζήτησης βιβλίου στο
ηλεκτρονικό κατάστημα Amazon.

5.2 Ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών της myCSD
Η ανάλυση των επιχειρησιακών διεργασιών έχει σκοπό να περιγράψει την ροή των
ενεργειών της επιχειρησιακής διεργασίας αλλά και να δείξει την συσχέτιση του
επιπέδου της Επιχειρησιακής Διεργασίας με το επίπεδο Υπηρεσιών.

5.2.1 Εγγραφή στο εξάμηνο
Ο χρήστης επιλέγει τα μαθήματα που θέλει να εγγραφεί και υποβάλλει την αίτηση
στην myCSD. Η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών στην συνέχεια εκτελεί τους ελέγχους
για έγκυρη εγγραφή και ανάλογα με τα αποτελέσματα ο φοιτητής εγγράφεται ή όχι.

Εικόνα 5.4: Επιχειρησιακή διεργασία «Εγγραφή στο εξάμηνο»
Στο επίπεδο της επιχειρησιακής διεργασίας (ανώτερο επίπεδο), οι ενέργειες Επιλογή
Μαθήματος και Υποβολή Αίτησης γίνονται από τον χρήστη. Στην συνέχεια οι
ενέργειες Έλεγχος Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) και Έλεγχος Προαπαιτουμένων
γίνονται από την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών myCSD και συγκεκριμένα από τις
μεθόδους της διαδικτυακής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου (μεσαίο επίπεδο). Ο
Έλεγχος ΔΜ εκτελείται από την διαδικτυακή μέθοδο checkCredits(), η οποία καλεί
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την getCourseCredits για να ενημερωθεί από την βάση δεδομένων του
Πανεπιστημίου (κατώτερο επίπεδο) τις διδακτικές μονάδες του κάθε δηλωμένου
μαθήματος και στην συνέχεια ελέγχει αν το συνολικό άθροισμα των διδακτικών
μονάδων των δηλωμένων μαθημάτων υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο των 35
διδακτικών μονάδων. Αντίστοιχα ο Έλεγχος Προαπαιτουμένων εκτελείται από την
διαδικτυακή μέθοδο checkPreconditions(), η οποία παίρνει σαν είσοδο μια λίστα των
δηλωμένων μαθημάτων και στην συνέχεια καλεί την checkCoursePrecondition() για
κάθε δηλωμένο μάθημα, για να ελέγξει αν ο φοιτητής έχει περάσει τα
προαπαιτούμενα του. Τέλος, η ενέργεια Έλεγχος Βιβλιοθήκης γίνεται από την
Βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα από την μέθοδο hasBookDebt() της διαδικτυακής
υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης, η οποία ελέγχει αν ο φοιτητής χρωστάει βιβλία στην
βιβλιοθήκη.

5.2.2 Αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
Ο χρήστης εισάγει τον όρο αναζήτησης και επιλέγει αν θέλει να γίνει η αναζήτηση με
βάση τον τίτλο ή τον συγγραφέα. Στην συνέχεια η φοιτητική διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών myCSD αναζητά το βιβλίο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
και επιστρέφει τα αποτελέσματα στο χρήστη.

Εικόνα 5.5: Επιχειρησιακή διεργασία «Αναζήτηση στη Βιβλιοθήκη»
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Στο επίπεδο της επιχειρησιακής διεργασίας (ανώτερο επίπεδο), οι ενέργειες Εισαγωγή
όρου αναζήτησης και Εισαγωγή mode γίνονται από τον χρήστη. Στην συνέχεια η
κύρια ενέργεια της αναζήτησης γίνεται από την φοιτητική διαδικτυακή πύλη
υπηρεσιών myCSD και συγκεκριμένα από την μέθοδο hasBookDebt() της
διαδικτυακής υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης (μεσαίο επίπεδο). H διαδικτυακή αυτή
υπηρεσία αποκτά πρόσβαση στην βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης (κατώτερο
επίπεδο) μέσω των Χ-Services του Χ-Server της βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, η
hasBookDebt() καλεί πρώτα την find() με παραμέτρους τον όρο αναζήτησης και το
mode αναζήτησης (συγγραφέας ή τίτλος). Η find() επιστρέφει έναν ακέραιο που είναι
ο αριθμός συνόλου βιβλίων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Στην συνέχεια, η
hasBookDebt() καλεί την present() με παράμετρο τον προηγούμενο αριθμό συνόλου
και αποκτά μια λίστα με τα αναγνωριστικά των βιβλίων. Ύστερα για καθένα από
αυτά τα αναγνωριστικά των βιβλίων καλεί την itemData() που επιστρέφει
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του βιβλίου (π.χ. όνομα, συγγραφέας, σε ποια
συλλογή της βιβλιοθήκης ανήκει) και πληροφορίες δανεισμού (π.χ. αν είναι
χρωστούμενο, χρόνος δανεισμού). Τέλος, αφού επεξεργαστεί τις πληροφορίες για τα
βιβλία που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, επιλέγει ορισμένα χαρακτηριστικά
αυτών και τα εμφανίζει στην διεπαφή της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών myCSD
μέσω των καναλιών πληροφορίας.

5.3 Τρόπος προσπέλασης διαδικτυακών υπηρεσιών
Ο τρόπος προσπέλασης των διαδικτυακών υπηρεσιών γίνεται μέσω του μηχανισμού
του προσαρμοζόμενου καναλιού πληροφορίας. Το προσαρμοζόμενο κανάλι
πληροφορίας μετατρέπει την πληροφορία που επιστρέφεται από τις διαδικτυακές
υπηρεσίες σε τύπους αντικειμένων τα οποία εύκολα διαχειρίζονται. Το μεγάλο
όφελος αυτής της διαδικασίας είναι ότι παρέχει την δυνατότητα να υλοποιείται
γρήγορα το Επίπεδο Διεπαφής χωρίς να μεταφέρονται σύνθετες δομές που πιθανόν να
μεταφέρουν επιπρόσθετες καθυστερήσεις.
Συγκεκριμένα στην myCSD, αρχικά ο προγραμματιστής αναπτύσσει το κανάλι
πληροφορίας μέσω του εργαλείου ανάπτυξης καναλιών πληροφορίας. Κατά την
ανάπτυξη, ο προγραμματιστής αναζητά και χρησιμοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία
που θέλει. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προσαρμοζόμενου καναλιού
πληροφορίας, ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών μπορεί να το επιλέξει
και να το προσθέσει στην υποδομή της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών, δίνοντας έτσι
την δυνατότητα στο χρήστη να προσπελάσει την διαδικτυακή υπηρεσία.
Στην myCSD, ως εργαλείο ανάπτυξης καναλιού πληροφορίας χρησιμοποιήθηκε το
Visual Studio .NET 2003 και η υποδομή της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών υποστηρίχτηκε από το Sharepoint Portal Server 2003. Στην συνέχεια
ακολουθεί αναλυτικά ένας οδηγός κατασκευής καναλιών πληροφορίας και η αναφορά
στο κανάλι πληροφορίας συχνά θα γίνεται με τον όρο Web Part.
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5.3.1 Προσαρμοζόμενο κανάλι πληροφορίας
Η ανάπτυξη του προσαρμοζόμενου καναλιού πληροφορίας γίνεται με το “Web Part
Library” πρότυπο (template) του Visual Studio .NET 2003. Το πρότυπο αυτό
κατασκευάζει 4 αρχεία-κλειδιά: το assembly information αρχείο, το manifest αρχείο,
το code αρχείο και το web part description αρχείο.
Το assembly information αρχείο περιέχει assembly information πληροφορία όπως
είναι η έκδοση. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική για να δοθεί η άδεια εκτέλεσης
του καναλιού πληροφορίας μέσα στην υποδομή της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
(SPS). Το manifest αρχείο (Manifest.xml) περιέχει πληροφορία σημαντική για την
διανομή του καναλιού πληροφορίας. Το code αρχείο (WebPart.cs) περιέχει όλο τον
απαραίτητο κώδικα για να λειτουργήσει το κανάλι πληροφορίας. Σε αυτό το αρχείο,
περιλαμβάνεται τόσο ο κώδικας που καλεί την διαδικτυακή υπηρεσία που θέλουμε να
ενσωματώσουμε στην πύλη όσο και ο κώδικας ανάδειξης των αποτελεσμάτων της
κλήσης αυτής στην διεπαφή χρήστη. Τέλος, το web part description αρχείο
(WebPart.dwp) περιέχει μεταδεδομένα για το κανάλι πληροφορίας το οποίο θα
αναρτηθεί στην υποδομή (SPS), κάνοντας με αυτό τον τρόπο διαθέσιμο στο χρήστη
της πύλης.
Το κύριο χαρακτηριστικό των Web Parts είναι η ικανότητα διαμόρφωσης. Αυτή
επιτυγχάνεται επειδή κάθε Web Part υποστηρίζει ένα σύνολο από ιδιότητες
(properties) τα οποία μπορούν να οριστούν μέσα στην διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών
και να «διαβαστούν» από το Web Part κατά την ώρα της εκτέλεσης. Οι περισσότερες
ιδιότητες του καναλιού πληροφορίας σχεδιάζονται ώστε να διαμορφώνονται
απευθείας από την υποδομή της πύλης. Για αυτό, ο προγραμματιστής έχει την
δυνατότητα να ορίσει στην ιδιότητα χαρακτηριστικά που να καθορίζουν την
συμπεριφορά της κατά την ώρα εμφάνισης του καναλιού πληροφορίας στην πύλη.
Κάθε ιδιότητα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
• Browsable: καθορίζει αν η ιδιότητα εμφανίζεται ή όχι στην πλευρά των
εργαλείων κατά την ώρα σχεδίασης του καναλιού πληροφορίας.
• Category: καθορίζει την κατηγορία στην πλευρά των εργαλείων όπου η
ιδιότητα θα εμφανίζεται
• DefaultValue: ορίζει την τιμή της ιδιότητας κατά την πρώτη φορά εμφάνισης
του καναλιού πληροφορίας στην πύλη
• WebPartStorage: καθορίζει για το αν η ιδιότητα αφορά τον χρήστη ή όλους
τους χρήστες
Επειδή η WebPart κλάση κληρονομεί από την System.Web.UI.Control, ολόκληρη η
διεπαφή του καναλιού πληροφορίας πρέπει να δημιουργηθεί μέσω κώδικα στο code
αρχείο. Η ανάδειξη του καναλιού πληροφορίας στην πύλη έχει τα εξής βήματα:
Πρώτα, ο προγραμματιστής πρέπει να δημιουργήσει με κώδικα όποια ASP.NET
controls θέλει. Στην συνέχεια τα προσθέτει στην συλλογή των controls του καναλιού
πληροφορίας, υπερκαλύπτοντας (overriding) την μέθοδο CreateChildControls() της
βασικής κλάσης. Τέλος, μπορεί να ζωγραφίσει το τελικό αποτέλεσμα της διεπαφής
του καναλιού πληροφορίας, υπερκαλύπτοντας (overriding) την μέθοδο
RenderWebPart. Οποιαδήποτε άλλη λειτουργικότητα μπορεί να προστεθεί μέσω
μεθόδων που μπορεί να δημιουργήσει ο προγραμματιστής.
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Ένα παράδειγμα ανάδειξης ενός καναλιού πληροφορίας που περιέχει ένα ASP.NET
button είναι το εξής:
1. Ο προγραμματιστής δημιουργεί με κώδικα ένα ASP.NET button
Protected WithEvents btnSearch As Button

2. Στην συνέχεια το προσθέτει στην συλλογή των controls του καναλιού
πληροφορίας, υπερκαλύπτοντας (overriding) την μέθοδο CreateChildControls()
της βασικής κλάσης.
Protected Overrides Sub CreateChildControls()
btnSearch = New Button
With btnSearch
.Text = "Search!"
.Font.Name = "arial"
.Font.Size = New FontUnit(FontSize.AsUnit).Point(8)
End With
Controls.Add(btnSearch)
End Sub

3. Ο προγραμματιστής ζωγραφίζει το αποτέλεσμα της διεπαφής του καναλιού
πληροφορίας, υπερκαλύπτοντας (overriding) την μέθοδο RenderWebPart της
βασικής κλάσης.
protected override void RenderWebPart(HtmlTextWriter output)
With output
.Write("<TABLE BORDER=0 WIDTH=100%>")
.Write("<TR>")
.Write("<TD>")
btnSearch.RenderControl(output)
.Write("</TD>")
.Write("</TR>")
.Write("</TABLE>")
End With
End Sub

5.3.2 Προσαρμοζόμενο κανάλι πληροφορίας και διαδικτυακές υπηρεσίες
Μια από τις βασικές λειτουργικότητες των προσαρμοζόμενων καναλιών πληροφορίας
είναι η κλήση διαδικτυακών υπηρεσιών. Στο Visual Studio .NET 2003, o
προγραμματιστής έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με μια διαδικτυακή υπηρεσία, με
την βοήθεια ενός αυτόματου μηχανισμού. Συγκεκριμένα, ο προγραμματιστής
πηγαίνει στο παράθυρο Solution Explorer του project όπου αναπτύσσει το κανάλι
πληροφορίας και κάνει δεξί κλικ στην επιλογή Web References. Στην συνέχεια
επιλέγει Add Web Reference και εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου ο προγραμματιστής
μπορεί να αναζητήσει και να βρει την επιθυμητή διαδικτυακή τοποθεσία
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Εικόνα 5.6: Παράθυρο αναζήτησης διαδικτυακών υπηρεσιών
Στην συνέχεια ο χρήστης αφού επιλέξει την επιθυμητή διαδικτυακή τοποθεσία,
μπορεί στο code αρχείο να δημιουργήσει ένα στιγμιότυπο (instance) της διαδικτυακής
υπηρεσίας και να την καλέσει.
Παράδειγμα
Πρόκειται για ένα παράδειγμα από το Library Search Web Part που αναπτύχθηκε
στην myCSD για την αναζήτηση βιβλίου στην βιβλιοθήκη.
Αρχικά, ο προγραμματιστής βρίσκεται στο code αρχείο (LibrarySearchWebPart.cs).
Από το παράθυρο Solution Explorer της εργασίας (project) myCSDWebParts κάνε
δεξί κλικ στο Web References. Στην συνέχεια αφού εμφανιστεί το παράθυρο της
εικόνας 5.6 επιλέγει την διαδικτυακή τοποθεσία LibraryService και στο παράθυρο
εμφανίζετονται οι διαδικτυακές μεθόδοι της LibraryService όπως φαίνεται στην
εικόνα 5.7
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Εικόνα 5.7: Διαδικτυακές μεθόδοι της LibraryService
Στην συνέχεια στο code αρχείο ο προγραμματιστής προσθέτει στην RenderWebPart
μέθοδο (που είναι υπεύθυνη για την ανάδειξη του καναλιού πληροφορίας στην πύλη)
κώδικα που δημιουργεί στιγμιότυπο της υπηρεσίας και την καλεί. Τα αποτελέσματα
της κλήσης αυτής ανακατευθύνονται στην έξοδο μέσω της συνάρτης
output.Write(…). Παρακάτω φαίνεται ένα μέρος από τον κώδικα της μεθόδου
RenderWebPart του LibrarySearchWebPart.
protected override void RenderWebPart(HtmlTextWriter output)
{
………………………………………
LibraryService librarySearch = new LibraryService();
………………………………………
………………………………………
books = librarySearch.findBook(Keyword, Mode);
………………………………………
Output.Write(books);
………………………………………
}

5.4 Επιλέγοντας πλατφόρμα ανάπτυξης
Η στιγμή της απόφασης της πλατφόρμας που υποστηρίζει ένα σύστημα που θέλει να
κατασκευάσει ένας προγραμματιστής-αναλυτής είναι πολύ σημαντική και
καθοριστική. Ήταν φυσικό να βρεθούμε και εμείς σε αυτήν την στιγμή. Η επιλογή να
κατασκευάσουμε μια υποδομή διαδικτυακής πύλης καθώς και τα εργαλεία ανάπτυξης
των καναλιών πληροφορίας από την αρχή ήταν φυσικά αδύνατο μέσα στα χρονικά
πλαίσια μιας μεταπτυχιακής εργασίας. Επίσης η επιλογή να κατασκευάσουμε μια
φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών με την βοήθεια λογισμικών ανοιχτού κώδικα
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ή με την βοήθεια οnline κοινοτήτων δεν ήταν τόσο καλή σε σύγκριση με τα εμπορικά
λογισμικά. Από τα εμπορικά πακέτα που αναφέρονται και στην παράγραφο 3.3.8, η
οικογένεια των προϊόντων της Microsoft καλύπτε όλα τα κριτήρια για μια
ολοκληρωμένη φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών. Έτσι, επιλέξαμε το Windows
Server 2003, το Visual Studio .Net 2003 και το SharePoint Portal Server 2003 για την
κατασκευή της myCSD φοιτητικής διαδικτυακής πύλης. Στην συνέχεια της εργασίας
ακολουθούν περιγραφές των εργαλείων αυτών.

5.5 Περιγραφή περιβάλλοντος υλοποίησης
5.5.1 Παρουσίαση Windows Server 2003
5.5.1.1 Περιγραφή
Ο Windows Server 2003 [40] είναι ένα λειτουργικό σύστημα γενικής χρήσης με
δυνατότητα διαχείρισης ποικίλων ρόλων διακομιστή, ανάλογα με τις ανάγκες των
χρηστών, είτε κεντρικά ή με κατανεμημένο τρόπο. Οι ρόλοι διακομιστή που
υποστηρίζει είναι :
•
•
•
•
•
•
•

Διακομιστής αρχείων και εκτύπωσης
Διακομιστής Web και διακομιστής εφαρμογών Web
Διακομιστής αλληλογραφίας
Terminal Server
Διακομιστής απομακρυσμένης πρόσβασης / εικονικού ιδιωτικού δικτύου
(VPN).
Υπηρεσίες καταλόγου, σύστημα ονομάτων τομέα, διακομιστής DHCP και η
υπηρεσία WINS
Διακομιστής πολυμέσων ροής

5.5.1.2 Πλεονεκτήματα
Αξιοπιστία
Ο Windows Server 2003 αποτελεί μια εξαιρετικά αξιόπιστη πλατφόρμα, χάρη στην
αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα κλιμάκωσης και την ασφάλεια που τον
χαρακτηρίζουν.
• Διαθεσιμότητα: Ο Windows Server 2003 παρέχει βελτιωμένη διαθεσιμότητα
μέσω βελτιωμένης υποστήριξης συμπλεγμάτων. Οι υπηρεσίες συμπλεγμάτων
έχουν γίνει απαραίτητες για τους οργανισμούς που αναπτύσσουν
επιχειρηματικές εφαρμογές που είναι σημαντικές για μια επιχείρηση,
εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, επειδή παρέχουν σημαντικές βελτιώσεις
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα κλιμάκωσης και τη δυνατότητα
διαχείρισης. Η εγκατάσταση και η ρύθμιση συμπλεγμάτων είναι ευκολότερη
και πιο ισχυρή στον Windows Server 2003, ενώ οι βελτιωμένες δυνατότητες
δικτύου του προϊόντος παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανακατεύθυνσης
έπειτα από αποτυχία και μεγάλο χρόνο λειτουργίας συστήματος.
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Ο Windows Server 2003 υποστηρίζει συμπλέγματα διακομιστών μέχρι οχτώ
κόμβων. Εάν δεν είναι διαθέσιμος κάποιος κόμβος συμπλέγματος λόγω αποτυχίας
ή συντήρησης, τότε ένας άλλος κόμβος αναλαμβάνει αμέσως την παροχή
λειτουργιών, διαδικασία γνωστή ως ανακατεύθυνση έπειτα από αποτυχία. Ο
Windows Server 2003 υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα εξισορρόπησης φόρτου
εργασίας (network load balancing - NLB), που εξισορροπεί την εισερχόμενη
κίνηση IP στους κόμβους ενός συμπλέγματος.
•

•

Κλιμάκωση: Ο Windows Server 2003 παρέχει δυνατότητα κλιμάκωσης προς
τα επάνω, (ενεργοποιείται από συμμετρική πολλαπλή επεξεργασία (symmetric
multiprocessing - SMP) και δυνατότητα κλιμάκωσης προς τα έξω
(ενεργοποιείται από συμπλέγματα). Οι εσωτερικοί έλεγχοι υποδεικνύουν ότι,
σε σύγκριση με τον Windows 2000 Server, ο Windows Server 2003 αποδίδει
μέχρι 140 τοις εκατό καλύτερες επιδόσεις στο σύστημα αρχείων και
σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε διάφορες άλλες δυνατότητες, όπως η
υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory, τα στοιχεία διακομιστή Web
και Terminal Server καθώς και τις υπηρεσίες δικτύου. Ο Windows Server
2003 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λύσεις ενός επεξεργαστή μέχρι και σε
συστήματα 32 επεξεργαστών. Υποστηρίζει τόσο επεξεργαστές 32 bit όσο και
επεξεργαστές 64 bit.
Ασφάλεια: Οι οργανισμοί έχουν επεκτείνει το παραδοσιακό τοπικό δίκτυο
(LAN), συνδυάζοντας intranet, extranet και τοποθεσίες Internet. Συνεπώς, η
ασφάλεια των συστημάτων είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα. Ο
Windows Server 2003 παρέχει τις εξής σημαντικές δυνατότητες ασφαλείας:
o Common language runtime: Αυτός ο μηχανισμός λογισμικού είναι
ένα κύριο στοιχείο του Windows Server 2003 που βελτιώνει την
αξιοπιστία και βοηθά στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
υπολογιστών. Μειώνει τον αριθμό σφαλμάτων και κενών ασφαλείας
που προκαλούνται από συνηθισμένα λάθη προγραμματισμού. Κατά
συνέπεια, μειώνονται τα ευπαθή σημεία προς εκμετάλλευση από
κακόβουλους εισβολείς. Ο κοινός χρόνος εκτέλεσης γλώσσας
επιβεβαιώνει επίσης ότι οι εφαρμογές μπορούν να εκτελεστούν χωρίς
σφάλματα και ελέγχει αν υπάρχουν τα κατάλληλα δικαιώματα
ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας ότι ο κώδικας εκτελεί μόνο τις
κατάλληλες λειτουργίες.
o Internet Information Services 6.0: Οι υπηρεσίες Internet Information
Services 6.0 έχουν ρυθμιστεί για μέγιστη ασφάλεια, ώστε να αυξηθεί η
ασφάλεια του διακομιστή Ιστού. (Η προεπιλεγμένη εγκατάσταση είναι
"κλειδωμένη"). Οι υπηρεσίες IIS 6.0 και ο Windows Server 2003
παρέχουν την πιο αξιόπιστη, παραγωγική, συνδεδεμένη και
ενοποιημένη λύση διακομιστή Ιστού με ανοχή σφαλμάτων, ουρά
αιτήσεων, παρακολούθηση κατάστασης εφαρμογών, αυτόματη
ανακύκλωση εφαρμογών, προσωρινή αποθήκευση και άλλα.
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Παραγωγικότητα
Οι δυνατότητες του Windows Server 2003 καλύπτουν διάφορους τομείς που
μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα του οργανισμού και των χρηστών
αυτού, όπως:
•

•

•

•

File and print Services: Το σημαντικότερο σημείο οποιουδήποτε
οργανισμού τεχνολογιών πληροφορικής είναι η δυνατότητα της
αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων αρχείων και εκτύπωσης, ενώ
παραμένουν διαθέσιμοι και ασφαλείς για τους χρήστες. Καθώς το δίκτυο
επεκτείνεται με περισσότερους εσωτερικούς χρήστες, χρήστες σε
απομακρυσμένες θέσεις ή ακόμη και σε οργανισμούς συνεργατών, οι
διαχειριστές τεχνολογιών πληροφορικής αντιμετωπίζουν ένα συνεχώς
αυξανόμενο φορτίο. Ο Windows Server 2003 παρέχει "έξυπνες" υπηρεσίες
αρχείων και εκτύπωσης με αυξημένες επιδόσεις και λειτουργίες που
επιτρέπουν την μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας.
Active Directory: Η υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι η
υπηρεσία καταλόγου του Windows Server 2003. Αποθηκεύει πληροφορίες
σχετικά με αντικείμενα στο δίκτυο και διευκολύνει τους διαχειριστές και
τους χρήστες να βρίσκουν αυτές τις πληροφορίες, παρέχοντας μια λογική,
ιεραρχική οργάνωση των πληροφοριών καταλόγου. Ο Windows Server
2003 βελτιώνει πολλά σημεία της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory,
με αποτέλεσμα να είναι πιο ευέλικτη, αξιόπιστη και οικονομική στη
χρήση. Στον Windows Server 2003, η υπηρεσία καταλόγου Active
Directory παρέχει αυξημένες επιδόσεις και δυνατότητες κλιμάκωσης.
Παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και
διαχείριση του καταλόγου ενός οργανισμού.
Management Services: Ενώ έχει υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη των
συστημάτων υπολογιστών με τη μορφή επιτραπέζιων υπολογιστών,
φορητών υπολογιστών και φορητών συσκευών, το πραγματικό κόστος
συντήρησης ενός κατανεμημένου δικτύου υπολογιστών έχει αυξηθεί
σημαντικά. Κλειδί στη μείωση του κόστους λειτουργίας είναι η μείωση
της καθημερινής συντήρησης μέσω της αυτοματοποίησης. Ο Windows
Server 2003 περιέχει διάφορα νέα και σημαντικά εργαλεία
αυτοματοποιημένης διαχείρισης, όπως οι Υπηρεσίες ενημέρωσης
λογισμικού της Microsoft (Microsoft Software Update Services - SUS) και
οι οδηγοί ρύθμισης παραμέτρων διακομιστών, για την αυτοματοποίηση
της ανάπτυξης. Η διαχείριση πολιτικής ομάδας γίνεται ευκολότερη με τη
νέα κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας (GPMC) που επιτρέπει την
καλύτερη χρήση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από
περισσότερους οργανισμούς και την αξιοποίηση των ισχυρών
δυνατοτήτων διαχείρισης που διαθέτει. Επιπλέον, τα εργαλεία της
γραμμής εντολών επιτρέπουν στους διαχειριστές την εκτέλεση των
περισσότερων εργασιών από την κονσόλα εντολών.
Storage Management: Ο Windows Server 2003 παρέχει σημαντικές
δυνατότητες για τη διαχείριση αποθήκευσης. Γίνεται ευκολότερη και πιο
αξιόπιστη η διαχείριση και συντήρηση μονάδων δίσκων και τόμων, η
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η επαναφορά δεδομένων, όπως και
η σύνδεση με δίκτυα χώρων αποθήκευσης (Storage Area Network - SAN).
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Terminal Services: Το στοιχείο των υπηρεσιών Terminal Services του
Microsoft Windows Server 2003 στηρίζεται στη σταθερή κατάσταση
λειτουργίας εφαρμογών διακομιστή των υπηρεσιών Windows 2000
Terminal Services. Οι υπηρεσίες Terminal Services επιτρέπουν να
παράδοση των εφαρμογών των Windows ή της ίδιας της επιφάνειας
εργασίας των Windows σε όλους σχεδόν τους υπολογιστές, ακόμη και σε
αυτούς που δεν λειτουργούν με Windows.

Σύνδεση
Ο Windows Server 2003 περιέχει σημαντικές δυνατότητες για να εξασφαλίζεται η
διαρκής σύνδεση του οργανισμού και των χρηστών:
• XML Web Services: Οι υπηρεσίες IIS 6.0 είναι ένα σημαντικό στοιχείο του
Windows Server 2003. Οι διαχειριστές και οι προγραμματιστές διαδικτυακών
εφαρμογών απαιτούν μια γρήγορη, αξιόπιστη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα
είναι ασφαλής και θα έχει δυνατότητες κλιμάκωσης. Στις σημαντικές
αρχιτεκτονικές βελτιώσεις των υπηρεσιών IIS συμπεριλαμβάνεται ένα νέο
μοντέλο διεργασιών που βελτιώνει αισθητά την αξιοπιστία, τη δυνατότητα
κλιμάκωσης και τις επιδόσεις. Οι υπηρεσίες IIS εγκαθίστανται από
προεπιλογή σε κατάσταση κλειδώματος. Ενισχύεται η ασφάλεια, επειδή ο
διαχειριστής συστήματος ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί δυνατότητες
συστήματος που βασίζονται σε απαιτήσεις εφαρμογών.
• Networking and communications. Για τους οργανισμούς που
αντιμετωπίζουν την πρόκληση του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, τα
δίκτυα και οι επικοινωνίες παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο τώρα παρά
ποτέ. Οι υπάλληλοι πρέπει να συνδέονται με το δίκτυο όπου κι αν βρίσκονται,
από οποιαδήποτε συσκευή. Οι συνεργάτες, οι προμηθευτές και άλλοι εκτός
δικτύου θα πρέπει να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με βασικούς πόρους, με
αποτέλεσμα η ασφάλεια να είναι σημαντικότερη από ποτέ. Ο Windows Server
2003 επεκτείνει την ευελιξία, τη δυνατότητα διαχείρισης και την αξιοπιστία
των υποδομών δικτύου.
• Enterprise UDDI services. Ο Windows Server 2003 περιλαμβάνει υπηρεσίες
Enterprise UDDI, μια δυναμική και ευέλικτη υποδομή για διαδικτυακές
υπηρεσίες της XML. Αυτή η λύση που βασίζεται σε πρότυπα επιτρέπει την
εκτέλεση ξεχωριστών, εσωτερικών υπηρεσιών UDDI σε κάθε οργανισμό για
χρήση intranet ή extranet. Οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα και γρήγορα
να εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσουν ξανά τις διαδικτυακές υπηρεσίες που
είναι διαθέσιμες στην εταιρεία. Οι διαχειριστές τεχνολογιών πληροφορικής
μπορούν να οργανώσουν και να διαχειριστούν τους προγραμματιζόμενους
πόρους στα δίκτυά τους. Με τις υπηρεσίες Enterprise UDDI οι οργανισμοί
μπορούν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν εξυπνότερες, πιο αξιόπιστες
εφαρμογές.
• Windows Media Services. Ο Windows Server 2003 περιλαμβάνει τις πιο
ισχυρές υπηρεσίες ψηφιακών πολυμέσων ροής της βιομηχανίας. Αυτές οι
υπηρεσίες είναι μέρος της επόμενης έκδοσης της πλατφόρμας των
τεχνολογιών Microsoft Windows Media™, που περιλαμβάνει επίσης ένα νέο
Windows Media Player, Windows Media Encoder, κωδικοποιητές ήχου/βίντεο
και Windows Media Software Development Kit.
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Υπηρεσίες Web της XML και .ΝΕΤ
To Microsoft .NET είναι ενσωματωμένο στην οικογένεια προγραμμάτων του
Windows Server 2003. Ενεργοποιεί ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ενοποίησης
λογισμικού με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών της XML: διακριτές εφαρμογές
δομικών στοιχείων που συνδέονται μεταξύ τους—καθώς και με άλλες, μεγαλύτερες
εφαρμογές—μέσω του Internet.
Όντας αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων που απαρτίζουν την πλατφόρμα της
Microsoft, το .NET παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης και αξιόπιστης δημιουργίας,
διατήρησης, ανάπτυξης και χρήσης ασφαλών και συνδεδεμένων λύσεων μέσω των
διαδικτυακών υπηρεσιών της XML. Η πλατφόρμα της Microsoft παρέχει μια
οικογένεια εργαλείων προγραμματιστών, εφαρμογών-πελατών, διαδικτυακών
υπηρεσιών της XML και διακομιστών απαραίτητων για τη συμμετοχή σε αυτόν τον
συνδεδεμένο κόσμο.
Αυτές οι υπηρεσίες Web της XML παρέχουν στοιχεία πολλαπλής χρήσης, τα οποία
έχουν δημιουργηθεί με βάση βιομηχανικά πρότυπα. Τα στοιχεία αυτά ενεργοποιούν
δυνατότητες άλλων εφαρμογών, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας των
εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος ή της πλατφόρμας τους όπου εκτελούνται
ή τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε αυτές.
Με τις διαδικτυακές υπηρεσίες της XML οι προγραμματιστές μπορούν να
ενοποιήσουν εφαρμογές μέσα σε εταιρείες αλλά και μέσω δικτύου με συνεργάτες και
πελάτες. Αυτή η εξέλιξη στους υπολογιστές (που ανοίγει το δρόμο στη συνεργασία
και καθιστά πιο αποτελεσματικές τις υπηρεσίες εταιρειών προς εταιρείες και
εταιρειών προς τους καταναλωτές) μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα έσοδα
μιας εταιρείας. Εκατομμύρια χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία
με διάφορους συνδυασμούς, για να δημιουργήσουν υψηλού επιπέδου προσωπικές και
έξυπνες εφαρμογές υπολογιστών.
Άλλα πλεονεκτήματα του .NET στην οικογένεια προγραμμάτων του Windows Server
2003 βοηθούν τους προγραμματιστές εφαρμογών στην:
• Χρήση των υπάρχοντων επενδύσεων. Οι υπάρχουσες εφαρμογές του
Windows Server που βασίζονται στα Windows θα συνεχίσουν να εκτελούνται
στον Windows Server 2003 και μπορούν εύκολα να ομαδοποιηθούν πάλι ως
διαδικτυακές υπηρεσίες της XML.
• Σύνταξη λιγότερου κώδικα και τη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού και
των εργαλείων που γνωρίζουν. Αυτό γίνεται εφικτό με τις υπηρεσίες
εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στον Windows Server 2003, όπως το
Microsoft ASP.NET, η παρακολούθηση συναλλαγών, η ουρά μηνυμάτων και
η πρόσβαση δεδομένων.
• Χρήση παρακολούθησης διεργασιών, ανακύκλωσης και ενσωματωμένων
οργάνων για την παροχή αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και κλιμάκωσης στις
εφαρμογές τους.
Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα υπάρχουν στη βελτιωμένη βασική υποδομή του
διακομιστή των Windows και αποτελούν τη βάση της πλατφόρμας .NET.
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5.5.2 Παρουσίαση Visual Studio .NET
Η .NET πλατφόρμα [35] αποτελείται από τρία κύρια τμήματα, όπως φαίνεται και
στην εικόνα. 5.8.

Εικόνα 5.8: Aρχιτεκτονική .ΝΕΤ πλατφόρμας
Η πλατφόρμα .NET στηρίζεται πάνω σε κάποια από τις διάφορες εκδόσεις των
Windows, και με τη χρήση των τεχνολογιών που προσφέρει, είναι δυνατή η ανάπτυξη
Διαδικτυακών Υπηρεσιών (web- services) και άλλων εφαρμογών είτε για το
Διαδίκτυο είτε για τα Windows. Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών επιτυγχάνεται
γρήγορα και αποδοτικά με τη χρήση του Visual Studio .NET 2003 που διευκολύνει
τον προγραμματιστή να εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό όλες τις δυνατότητες της
πλατφόρμας .NET. Η αρχιτεκτονική του .ΝΕΤ Framework απεικονίζεται στην εικόνα
5.9.

Εικόνα 5.9: Αρχιτεκτονική .ΝΕΤ Framework
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Τo .NET Framework περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου γλώσσες προγραμματισμού
όπως η C#, η VB.NET αλλά και η C++ και η J++ που χρησιμοποιώντας έναν κοινό
τρόπο ορισμού μεταφράζονται σε μία κοινή Ενδιάμεση Γλώσσα (Intermediate
Language, IL), με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατόν να δημιουργηθούν διάφορες
υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως σελίδες ASP.NET, web services αλλά και Windows
εφαρμογές, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις γλώσσες προγραμματισμού που
υποστηρίζονται. Επιπρόσθετα , το .NET Framework επιτρέπει πρόσβαση σε δεδομένα
υποστηρίζοντας και XML (eXtended Markup Language) μέσω μιας Βασική
Βιβλιοθήκη Κλάσεων του .NET πάνω στην οποία είναι βασισμένη ολόκληρη το .NET
Framework. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 5.3 οι γλώσσες προγραμματισμού
βρίσκονται πάνω από δύο τμήματα που ονομάζονται Common Language
Specification(CLS) και Intermediate Language (IL). Αυτά τα δύο τμήματα σε
συνδυασμό με το τελευταίο τμήμα, αποτελούν μέρος του Common Language
Runtime (CLR) [7].
Στη συνέχεια αναλύονται καθένα από αυτά τα τμήματα, παρουσιάζοντας τις
καινοτομίες που παρέχουν, αιτιολογώντας πως η επιλογή του συγκεκριμένου
περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών αποτελεί το μέσο για τη δημιουργία
ανεξάρτητων και επεκτάσιμων εφαρμογών ,όπως πρέπει να είναι και η myCSD
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών που προέκυψαν από την ανάλυση
απαιτήσεων.
Ενδιάμεση Γλώσσα (Intermediate Language, IL)
Στον προγραμματισμό, κάθε γλώσσα μετά το μεταγλωττιστή(compiler) παράγει τον
δικό της, μοναδικό ενδιάμεσο δυαδικό κώδικα. Κάθε γλώσσα έχει τους δικούς της
τύπους δεδομένων και μπορεί να είναι ή όχι αντικειμενοστραφής. Οι συναρτήσεις
έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς εισόδου παραμέτρων και διαφέρουν στον τρόπο
που διαχειρίζονται τη στοίβα των ορισμάτων. Όλες αυτές οι διαφορές κάνουν πολύ
δύσκολη τη χρήση περισσότερων από μίας γλωσσών προγραμματισμού για τη
δημιουργία ανεξάρτητων εφαρμογών και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
διαφόρων συστημάτων τα οποία παρέχουν ένα ουδέτερο ενδιάμεσο επίπεδο.
Υπάρχουν όμως, αρκετά προβλήματα με το λογισμικό που περιλαμβάνει ενδιάμεσα
επίπεδα, όπως το γεγονός της πολυπλοκότητας που προσθέτουν, καθώς επίσης το ότι
τείνουν να συντηρούν ένα μόνο σύνολο λειτουργικότητας, εκείνο που όλες οι
γλώσσες μπορούν να υποστηρίξουν. Όλες οι γλώσσες που εκτελούνται με το .NET
Framework μεταγλωττίζονται στον ίδιο κώδικα: μια ποικιλία από δυαδικό κώδικα,
γνωστό σαν Ενδιάμεση Γλώσσα (Intermediate Language, IL) κι όχι σε εξαρτημένο
από τη γλώσσα ενδιάμεσο κώδικα. Αυτό σημαίνει πως όποια γλώσσα κι αν
χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή κώδικα, το αποτέλεσμα θα είναι να καταλήξει σε
ίδιου τύπου ενδιάμεσο κώδικα.
Common Language Runtime (CLR)
Το CLR είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου ο .NET κώδικας εκτελείται.
Σχηματίζεται πάνω σε μοναδική, κοινή γλώσσα -IL- στην οποία, όπως περιγράφηκε
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πιο πάνω, μεταγλωττίζονται οι διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και περιέχει
τεχνικές για την εκτέλεση του κώδικα που προκύπτει από τη μεταγλώττιση. Αυτές οι
τεχνικές περιλαμβάνουν επαλήθευση του κώδικα και Just in time, JIT, compilation,
garbage collection, ενδυνάμωση των πολιτικών ασφάλειας και αποσφαλμάτωσης. Το
CLR προσδίδει επιπρόσθετη αξία στις εφαρμογές που τη χρησιμοποιούν, επειδή
ελέγχει πως εκτελείται ένα .NET πρόγραμμα και βρίσκεται ανάμεσα στο πρόγραμμα
και το λειτουργικό σύστημα, παρέχοντας ασφάλεια, καταγραφή των διαφόρων
εκδόσεων του κώδικα καθώς και αυτόματη διαχείριση της μνήμης μέσω του garbage
collection.
Ένα βασικό γεγονός είναι ότι ο IL κώδικας δεν εκτελείται μόνος του, αλλά αντίθετα
μετατρέπεται σε φυσικό κώδικα πλατφόρμας, μια διαδικασία γνωστή ως Just in time
compilation. Αυτού του είδους η μεταγλώττιση μπορεί να συμβαίνει την ώρα που το
πρόγραμμα εγκαθίσταται ή ακριβώς πριν από την εκτέλεση ενός τμήματος κώδικα,
και εξασφαλίζει ότι ο κώδικας εκτελείται όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Η .NET
πλατφόρμα συνοδεύεται από διάφορους JIT compilers, οι οποίοι είναι
προσαρμοσμένοι σε διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα με το στόχο που πρέπει να
επιτευχθεί, όπως ένα βασικός στόχος είναι η ταχύτητα εκτέλεσης.
Βασική Βιβλιοθήκη Κλάσεων (Base Class Library)
Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού και τα λειτουργικά περιβάλλοντα έχουν
βιβλιοθήκες από συναρτήσεις διαθέσιμες για χρήση από τους προγραμματιστές. Το
πρόβλημα με όλες αυτές τις βιβλιοθήκες είναι ότι εξαρτώνται είτε από τη γλώσσα είτε
από το σύστημα είτε και από τα δύο και δεν έχουν ένα κοινό τρόπο αναπαράστασης
ούτε για τους πιο απλούς τύπους και λειτουργίες.
Το .ΝΕΤ Framework περιλαμβάνει τη δική του βιβλιοθήκη, τη Βασική Βιβλιοθήκη
Κλάσεων, η οποία παρέχει λειτουργικότητα σχετική με τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες
κλάσεων. Εξειδικεύεται σε δύο βασικούς τομείς:
• είναι η βιβλιοθήκη κλάσεων της IL, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
οποιαδήποτε γλώσσα που μεταγλωττίζεται στην IL
• είναι μία αντικειμενοστραφής βιβλιοθήκη κλάσεων, οπότε παρέχει
λειτουργικότητα σε μεγάλο αριθμό κλάσεων οι οποίες βρίσκονται σε
ιεραρχίες
Η Βασική Βιβλιοθήκη Κλάσεων περιέχει μεγάλο αριθμό κλάσεων, όπως:
• ορισμούς βασικών τύπων
• κοινές κλάσεις συλλογών δεδομένων, όπως πίνακες, συνδεδεμένες λίστες,
ουρές και στοίβες
• κλάσεις για τον ορισμό εξαιρέσεων
• κλάσεις για είσοδο και έξοδο, διαχείριση αρχείων
• κλάσεις για διαδικτυακό προγραμματισμό
• κλάσεις για διεπαφές βάσεων δεδομένων
• κλάσεις για γραφικά
• κλάσεις για τη δημιουργία διεπαφών
• κλάσεις για σειριακή διάταξη αντικειμένων (serialization)
• κλάσεις για τη δημιουργία και διαχείριση θεμάτων ασφάλειας
• κλάσεις για τη δημιουργία κατανεμημένων συστημάτων
• κλάσεις για εργασία με XML
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Σχηματικά φαίνονται στην εικόνα 5.10

Εικόνα 5.10: Βασική Βιβλιοθήκη Κλάσεων
ASP .NET
Η ASP.NET είναι η νέα έκδοση της ASP τεχνολογίας, η οποία καθιερώθηκε από τη
Microsoft. Προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις πάνω στο πρωτότυπο μοντέλο της ASP.
Μια ASP σελίδα είναι μια HTML σελίδα που περιέχει τμήματα από γλώσσα
σεναρίων (scripting language) επιπρόσθετα της HTML. Όταν η σελίδα
προσπελαύνετε, ο κώδικας σε γλώσσα σεναρίου εκτελείται και η έξοδος από τον
κώδικα στέλνεται στον πελάτη (client) μαζί με τον υπόλοιπο κώδικα σε HTML της
σελίδας. Αυτή η ανάμειξη HTML και γλώσσας σεναρίου έχει σαν αποτέλεσμα οι
σελίδες να μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα των χρηστών. Η ASP είναι
πολύ δημοφιλής και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σελίδων δυναμικού
περιεχομένου, αλλά έχει κάποια μειονεκτήματα, τα οποία έρχεται να αντιμετωπίσει η
ASP.NET:
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Στην ASP, οι προγραμματιστές είναι περιορισμένοι να χρησιμοποιούν γλώσσες
σεναρίων, που στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό σημαίνει VBA ή Jscript. Οι
ASP.NET σελίδες τώρα μπορούν να γράφονται σε οποιαδήποτε .NET γλώσσα.
Ο κώδικας σε γλώσσα σεναρίου στις ASP σελίδες διερμηνεύεται και δε
μεταγλωττίζεται, το οποίο μειώνει σημαντικά την απόδοση. Αντίθετα, ο κώδικας
στις ASP.NET σελίδες μεταγλωττίζεται προσφέροντας μέγιστη απόδοση ως προς
την ταχύτητα εξυπηρέτησης ενός χρήστη. Επίσης, η μεταγλώττιση γίνεται μόνο
μία φορά, κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, κάτι που επιτυγχάνει ακόμα
περισσότερο την εξυπηρέτηση ενός χρήστη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή.
Στις ASP σελίδες ο κώδικας και η HTML είναι αναμειγμένες, κάνοντας δύσκολη
έως αδύνατη τη συντήρηση τους αφού τις περισσότερες φορές καταλήγουν να
είναι αρκετά πολύπλοκες. Υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού του κώδικα από την
HTML χρησιμοποιώντας προγραμματιστικά τρικ, αλλά αυτό δεν υποστηρίζεται
από την ίδια την ASP. Σε αντίθεση, η ASP.NET υποστηρίζει το διαχωρισμό του
κώδικα από την HTML, διατηρώντας τον κώδικα σε διαφορετικό αρχείο,
κάνοντας έτσι πού εύκολη τη διαχείριση και τη συντήρηση του, προσδίδοντας
επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στον κώδικα.
Με την ASP για να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί πλοηγοί πρέπει να γίνουν
αλλαγές στις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Στην ASP.NET υπάρχει
ενσωματωμένη υποστήριξη για πολλαπλούς τύπους πελατών (clients),
χρησιμοποιώντας ένα εύρος ελέγχων από την πλευρά του διακομιστή (server) , οι
οποίοι αυτόματα προσαρμόζουν την παρουσίαση της εφαρμογής τους ανάλογα με
τις δυνατότητες των διαφορετικών πλοηγών- πελατών.

XML και C#
H XML χρησιμοποιείται αρκετά στη πλατφόρμα .NET, και ιδίως για την παροχή των
Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι Διαδικτυακές
Υπηρεσίες είναι μέθοδοι μου μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε έναν διαδικτυακό τόπο
προσφέροντας στους μία λίστα από τις υπηρεσίες που διαθέτουν στον διαδικτυακό
τόπο καθώς επίσης και πληροφορίες των ορισμάτων που περιλαμβάνουν, καθώς και
των τιμών που επιστρέφουν. Στη συνέχεια κάνοντας κλήση μιας μεθόδου τους, με τη
χρήση μια διαδικτυακής, δυναμικής διασύνδεσης επιστρέφουν τα δεδομένα που
ζήτησε κάποιος χρήστης σε μία μορφή που μπορεί να μορφοποιηθεί από τον
παραλήπτη και να ενσωματωθεί στην απομακρυσμένη εφαρμογή του χρήστη. Τόσο ο
ορισμός των Διαδικτυακών Υπηρεσιών δημοσιοποιείται σε XML όσο και οι κλήσεις
των μεθόδων καθώς και οι επιστροφές των αποτελεσμάτων-δεδομένων γίνονται
χρησιμοποιώντας XML.
Η κλήση των μεθόδων γίνεται χρησιμοποιώντας SOAP που παρέχει έναν ανεξάρτητο
από γλώσσα και σύστημα, τρόπο δημιουργίας απομακρυσμένων κλήσεων
διαδικασιών χρησιμοποιώντας XML για τον ορισμό και είσοδο των λεπτομερειώνορισμάτων της μεθόδου.
Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του κώδικα των Διαδικτυακών
Υπηρεσιών είναι η C#. Η C# σχεδιάστηκε να είναι μία μοντέρνα, καθαρά
αντικειμενοστραφής γλώσσα που συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της C++,
Java και VB και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη συγγραφή .NET προγραμμάτων.
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5.5.3 Παρουσίαση SharePoint Portal Server 2003
Στην συνέχεια θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για Sharepoint Services αφού
αποτελούν θεμέλιο λίθο για τον Sharepoint Portal Server 2003.

5.5.3.1 SharePoint Services
Οι SharePoint Services είναι ο θεμέλιος λίθος για όλες τις λύσεις που είναι
κατασκευασμένες με SharePoint προϊόντα και τεχνολογίες. Οι SharePoint Services
είναι η επόμενη έκδοση αυτού που αποκάλεσαν Team Services στο Sharepoint 2001
και θεωρείται μέρος της υποδομής του Windows Server 2003 Information Worker.
Επειδή η Sharepoint συνεργασία συχνά περιστρέφεται γύρω από έγγραφα, η
Microsoft κατασκεύασε μια δυνατή αποθήκη εγγράφων σαν ένα κεντρικό
χαρακτηριστικό. Η αποθήκη εγγράφων στις SharePoint Services είναι βασισμένη σε
SQL αντίθετα από τις Web Storage System (WSS) αποθήκες που χρησιμοποιήθηκαν
σε προηγούμενη έκδοση.
Οι αποθήκες δεδομένων είναι στενά συνδεδεμένες με ένα διαδικτυακό τόπο. Οι
SharePoint Services χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές τοποθεσίες σαν εικονικά σημεία
συνάντησης ειδικού σκοπού. Αν οι χρήστες θέλουν να συνεργαστούν πάνω από ένα
έγγραφο, οι SharePoint Services θα δημιουργήσουν μια διαδικτυακή τοποθεσία όπου
θα μπορούν οι χρήστες να συναλλάσουν πληροφορίες, να αναθεωρούν το έγγραφο
και να παρακολουθούν συνεχώς τις κινήσεις. Όλη αυτή η δυνατότητα είναι προσιτή
είτε διαμέσου του Microsoft Office είτε του SPS.
Οι διαδικτυακές τοποθεσίες που δημιουργούνται από τις SharePoint Services δεν
περιέχουν μόνο έγγραφα. Μέσα σε αυτές, οι SharePoint Services επίσης
υποστηρίζουν την έννοια της λίστας. Οι λίστες συνδυάζουν τα βασικά της
διαχείρησης μιας ομάδας μέσα σε μια διαδικτυακή τοποθεσία. Δηλαδή δίνεται η
δυνατότητα στο διαχειριστή της ομάδας να προσκαλέσει επισκέπτες που θα
συμμετάσχουν σε μια συνάντηση, να δημιουργήσει λίστες από διάφορες εργασίες που
πρέπει να γίνουν, να προγραμματίσει κάποια γεγονότα της ομάδας και διάφορα άλλα
θεμελιώδη πράγματα που έχουν να κάνουν με την συνεργασία ομάδων. Η εικόνα 5.11
δείχνει μια τυπική SharePoint Services διαδικτυακή τοποθεσία.
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Εικόνα 5.11: Μια SharePoint Services διαδικτυακή τοποθεσία

Οι SharePoint Services σχεδιάστηκαν από την αρχή για να είναι επεκτάσιμες. Η
δημιουργία διαδικτυακών τοποθεσιών, οι λίστες και η αποθήκη εγγράφων είναι όλα
κατασκευασμένα πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο των διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι
διαδικτυακές υπηρεσίες παρέχουν την ικανότητα στους προγραμματιστές να γράφουν
επεκτάσεις για τις SharePoint Services ή ολόκληρες καινούριες εφαρμογές που
βασίζονται στις SharePoint Services. Επιπλέον, οι Sharepoint Services υποστηρίζουν
ένα πλαίσιο εργασία για επεκτασιμότητα μέσω των web parts. Τα web parts είναι
μικρά και λειτουργικά προγραμματάκια τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν
κατευθείαν σε μια SharePoint Portal διαδικτυακή υπηρεσία από έναν τελικό χρήστη.
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες και οι τα web parts μπορούν να συγχωνευτούν σε λύσεις
από προγραμματιστές χρησιμοποιώντας Microsoft Visual Studio .NET 2003.
Οι SharePoint Services έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν
χιλιάδες διαδικτυακές υπηρεσίες μέσα σε έναν οργανισμό. Μεγάλοι οργανισμοί έχουν
την επιλογή της δημιουργίας «φάρμας από εξυπηρετητές» για να υποστηρίξουν
μεγάλο πλήθος από διαδικτυακές υπηρεσίες. Επιπλέον, η χρήση αποθήκης που
στηρίζεται στην SQL δίνει την δυνατότητα της ομαδοποίησης για την υποστήριξη
επιχειρησιακών λύσεων κρίσιμης φύσεως.
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5.5.3.2 SharePoint Portal Server 2003
Ο SharePoint Portal Server (SPS) μπορεί να θεωρηθεί σαν μια εξειδικευμένη
εφαρμογή κατασκευασμένη στην κορυφή των SharePoint Services. Όπως ακριβώς το
Office, ο SPS υποστηρίζει διαδικτυακές τοποθεσίες, λίστες και έγγραφα. Ωστόσο ο
σκοπός του SPS είναι διαφορετικός από του Office. Ενώ το Microsoft Office
χρησιμοποιεί κυρίως SharePoint Services για να υλοποιήσει συνεργασία ειδικού
σκοπού, το SPS χρησιμοποιεί SharePoint Services για να υλοποιήσει μια περισσότερο
τυπική και μόνιμη κατασκευή διαδικτυακών τοποθεσιών μέσα σε έναν οργανισμό. Αν
και η κατασκευή διαδικτυακών τοποθεσιών ειδικού σκοπού είναι ακόμα πιθανή,
πολλές από αυτές τις τοποθεσίες στον SPS θα είναι μακρόβιες.
Το κύριο σημείο εισαγωγής στον SPS είναι η αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης.
Οι τελικοί χρήστες βλέπουν πρώτα την αρχική σελίδα ανεξάρτητα του ρόλου τους
στον οργανισμό ή την θέση τους στην ιεραρχία. Η αρχική σελίδα έχει ως στόχο να
μεταφέρει τις ανακοινώσεις του οργανισμού και να παρέχει εργαλεία για τον
εντοπισμό χρήσιμων πηγών. Από την αρχική σελίδα, οι χρήστες μπορούν να
αποκτήσουν κατευθείαν πρόσβαση στις SharePoint Services διαδικτυακές υπηρεσίες
μέσω του φυλλομετρητή. Από αυτές τις τοποθεσίες, οι τελικοί χρήστες μπορούν να
ανακτήσουν έγγραφα και λίστες παρόμοιες με αυτές που βρίσκονται στο Microsoft
Office 2003.

Υποδομή SharePoint Portal Server
Ο SharePoint Portal Server 2003 και οι οι SharePoint Services απαιτούν Windows
Server 2003 για να τρέξουν. Οποιαδήποτε από τις διάφορες εκδόσεις των Windows
Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition, DataCenter Edition ή WebEdition
με τις τελευταίες αναβαθμίσεις θα δουλέψουν. Αυτοί οι εξυπηρετητές πρέπει να είναι
σε ένα Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Windows Server 2003 domain.
Τα SharePoint προϊόντα είναι χτισμένα σε .NET πλατφόρμα, η οποία είναι ένα
προγραμματιστικό περιβάλλον με πολλά πλεονεκτήματα. Το ASP .ΝΕΤ είναι ένα
σύνολο από τεχνολογίες για κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών και XML
διαδικτυακών υπηρεσιών τα οποία δίνουν την δυνατότητα στους προγραμματιστές να
κάνουν χρήση μια μεγάλης ποικιλίας γλωσσών προγραμματισμού (περίπου 25
διαφορετικές), όπως είναι VB, C#, C++, VBScript και JScript. Επίσης, για να
λειτουργήσουν οι SharePoint τεχνολογίες πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο IIS
έκδοση 6.0. Η εικόνα 5.12 δείχνει την αρχιτεκτονική για την κατασκευή μιας πύλης.
Όπως βλέπουμε στην εικόνα υπάρχουν επιλογές ως προς την χρήση της βάσης
δεδομένων. Οι Windows SharePoint Services μπορούν να συνδεθούν στον SQL
Server 2000 ή στο MSDE, και ο SharePoint Portal Server 2003 μπορεί να συνδεθεί
στον SQL Server 2000 ή στο WMSDE.
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Εικόνα 5.12: Δομή SharePoint Portal Server 2003

Οφέλη Sharepoint Portal Server 2003
O SharePoint Portal Server 2003 είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών. Έχει την δυνατότητα να συνδέσει ανθρώπους,
ομάδες και γνώσεις μέσα από την έννοια της επιχειρησιακής εργασίας. Ενοποιεί
ανόμοιες πληροφορίες, εργασίες και άλλες προσπάθειες και παρουσιάζει εφαρμογές
εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες πάνω σε ρόλους που υπάρχουν σε έναν
οργανισμό. O SharePoint Portal Server δουλεύει με το Microsoft Windows Explorer,
με το Microsoft Office και τους εξυπηρετητές διαδικτύου με σκοπό να βοηθήσει το
χρήστη να κατασκευάσει, να διαχειριστεί και να μοιράσει το περιεχόμενο μέσω της
πύλης.
Πιο συγκεκριμένα:
Ενοποίηση
•
•
•

Κλιμακώνει και διαχειρίζεται διαδικτυακές τοποθεσίες μιας διαδικτυακής πύλης
Ενοποιεί διαφορετικές λύσεις σε μια λύση
Δημιουργεί ευρετήρια και ψάχνει σε πολλαπλές πηγές, δίνοντας πρόσβαση στην
πιο σχετική πληροφορία.
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Διαχείριση Περιεχομένου, Οργάνωση και Δημοσιοποίηση
•
•

Παρέχει πολλούς τρόπους για να οργανώσεις το περιεχόμενο με σημασιολογικό
τρόπο, όπως για παράδειγμα ανά περιοχή ή θέμα, έτσι ώστε να είναι καλύτερο για
τους χρήστες να βρουν και να διαχειριστούν την πληροφορία
Δίνει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο που δημοσιοποιείται, για
παράδειγμα, μπορείς να στοχεύσεις ένα περιεχόμενο προς ένα συγκεκριμένο
ακροατήριο.

Εξατομίκευση
•
•
•

Έχει ένα μέρος που «θυμάται» ποιος είσαι και τι κάνεις
Δίνει την δυνατότητα στο χρήστη για εξατομίκευση
Παρέχει διαχειριστές διαδικτυακών τοποθεσιών με ευέλικτη πολιτική για
εξατομίκευση
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6
Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μια ανασκόπηση και θα αναφέρουμε τα τελικά
συμπεράσματα. Τέλος, θα αναφερθούν οι μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να
γίνουν πάνω στην ανεπτυγμένη φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών myCSD.
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6.1 Ανασκόπηση και Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε την σχεδίαση και υλοποίηση μιας φοιτητικής
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών myCSD. Σκοπός της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών είναι να οργανώσει και να βελτιώσει όλες τις υπηρεσίες γύρω από ένα
μοντέλο «one-stop shopping». Οι φοιτητές δεν χρειάζεται να επισκεφτούν τα γραφεία
και τους πίνακες ανακοινώσεων της σχολής αλλά αρκεί να επισκεφτούν την
φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών myCSD για να ενημερωθούν για οτιδήποτε
τους αφορά.
Η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών δεν είναι μια απλή διαδικτυακή τοποθεσία
αλλά αποτελεί ένα εικονικό κέντρο μιας στάσης στο διαδίκτυο για τους φοιτητές,
τους καθηγητές και το προσωπικό. Επιτρέπει στα μέλη της να έχουν πρόσβαση σε
κοινόχρηστες πανεπιστημιακές υπηρεσίες, στο online υλικό των μαθημάτων, στα
email, στο ημερολόγιο, στην συνεργασία των εφαρμογών όπως είναι οι πίνακες
ανακοινώσεων με κοινές διεπαφές χρήστη (όλα διαθέσιμα μέσω μιας μοναδικής
εισόδου στο σύστημα). Επίσης η φοιτητική διαδικτυακή πύλη δίνει την δυνατότητα
ατομικά στο χρήστη να τροποποιήσει και να οργανώσει τις σελίδες της πύλης με
περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του.
Αυτή η δυνατότητα και η ευκολία της χρήσης κάνει την Διαδικτυακή Πύλη τόσο
ελκυστική έτσι ώστε σύντομα γίνεται η αγαπημένη σελίδα των φοιτητών.
Επίσης, το myCSD μπορεί να εξατομικευτεί για κάθε φοιτητή κάθε φορά που
εισάγεται. Χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά του χρήστη από την βάση δεδομένων
του τμήματος, η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μπορεί δυναμικά να
καθορίσει κατάλληλο περιεχόμενο και παρέχει «στοχευμένα» μηνύματα ειδικά σε
κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, μηνύματα που αφορούν τους πρωτοετείς του τμήματος
ή μηνύματα που αφορούν κάποιες ομάδες φοιτητών. Εφόσον, λοιπόν , η φοιτητική
διαδικτυακή πύλη εξυπηρετεί σαν κοινό σημείο εισόδου για τα μέλη ενός τμήματος,
μπορεί να αποτελέσει ένα καταπληκτικά αποτελεσματικό κέντρο επικοινωνίας και
συνεργασίας για το τμήμα
Μια σύντομη σύνοψη των πλεονεκτημάτων της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης
υπηρεσιών για τον χρήστη είναι ότι: ο χρήστης επισκέπτεται ένα τόπο για να πάρει
την πληροφορία, η διαδικτυακή πύλη αποτελεί ένα πρότυπο εργαλείων και παρέχει
εξατομικευμένη και προσαρμοζόμενη πληροφορία στους χρήστης μέσω μιας
καθολικής πρόσβασης. Τα πλεονεκτήματα για το πανεπιστήμιο είναι ότι η πύλη
παρέχει μια μακράς ζωής σύνδεση με το πανεπιστήμιο, ότι προσελκύει νέους
φοιτητές, προτυποποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες και προωθεί τα δεδομένα για
διαμοίραση μεταξύ των τμημάτων του πανεπιστημίου.
Κύριο χαρακτηριστικό της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών είναι η
οργάνωση και η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που
αναπτύχθηκαν και παρέχονται στους χρήστες είναι : το προσωπικό ημερολόγιο, η
αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, η αναζήτηση στο
ηλεκτρονικό κατάστημα Amazon και η σύνθετη διαδικτυακή υπηρεσία εγγραφής στο
εξάμηνο. Οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες προβάλλονται στην φοιτητική
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μέσω των προσαρμοζόμενων καναλιών πληροφορίας.
Τα κανάλια πληροφορίας είναι ένας δομημένος τρόπος για να βλέπει ο χρήστης τα
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δεδομένα της διαδικτυακής πύλης με ένα δομημένο τρόπο. Από τεχνικής πλευράς,
πρόκεται για μια ειδικού τύπου ASP.NET εφαρμογή. Τα κανάλια πληροφορίας
χωρίζονται στις εξής κατηγορίες : Διορθωτής περιεχομένου, διαδικτυακής φόρμας,
διαδικτυακού XML, βιβλιοθήκες εγγράφου, προσαρμοζόμενα κανάλια πληροφορίας.
Επίσης, η φοιτητική διαδικτυακή πύλη myCSD δίνει την δυνατότητα στο χρήστη
μέσω ενός προσαρμοζόμενου καναλιού πληροφορίας να προσπευλάνει RSS
ειδοποιήσεις διαφόρων διαδικτυακών τόπων. Ωστόσο, αναπτύχθηκε και ένας
μηχανισμός παροχής RSS ειδοποιήσεων που αφορούν τα γεγονότα της φοιτητικής
διαδικτυακής πύλης.
Επίσης, μια άλλη σημαντική υπηρεσία που θα μπορούσε να επεκτείνει την
λειτουργικότητα της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης είναι η δημιουργία μιας
διαδικτυακής υπηρεσίας που θα δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να παραγγέλνει
ηλεκτρονικά τα βιβλία που έχει βρει ύστερα από την αναζήτηση στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Αυτό θα γίνεται με την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου
καναλιού πληροφορίας που θα συνδέεται με την ήδη ανεπτυγμένη διαδικτυακή
υπηρεσία «Αναζήτηση στην βιβλιοθήκη».
Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίσαμε στην υλοποίηση της φοιτητικής
διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών ήταν η επιλογή του εργαλείου υλοποίησης. Ο
περιορισμένος χρόνος υλοποίησης, η υπεροχή των εμπορικών λογισμικών από τα
λογισμικά ανοιχτού κώδικα και η πληρότητα των χαρακτηριστικών της οικογένειας
των προϊόντων της Microsoft είχε ως αποτέλεσμα να επιλέξουμε τις τεχνολογίες της
Microsoft για την κατασκευή της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών
(Windows Server 2003, Visual Studio .NET 2003, Sharepoint Portal Server 2003).

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Η φοιτητική διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών myCSD μπορεί να επεκταθεί και να
προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στα μέλη της. Οι επεκτάσεις είναι φυσικό ότι
θα ανήκουν στο χώρο της παροχής περισσότερων διαδικτυακών υπηρεσιών,
ενισχύοντας έτσι την σημασία της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης για τα μέλη της.
Μια αξιόλογη επέκταση είναι η σύνδεση της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών myCSD
με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού που έχει το τμήμα. Αυτή η
σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών που
θα αναπτύσσονται στο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε να
μπορεί να ενσωματωθεί με την διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών.
Τέλος, σημαντική επεκτάση της φοιτητικής διαδικτυακής πύλης είναι η ενσωμάτωση
διαφόρων blogs ή ακόμα και wikis, εμπλουτίζοντας έτσι την χρηστικότητα της
φοιτητικής διαδικτυακής πύλης.
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1. .ΝΕΤ
Το Microsoft .NET framework είναι ένα πακέτο λογισμικού που περιλαμβάνεται στο
λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft. Παρέχει ένα μεγάλο σύνολο έτοιμων
λύσεων σε κοινές προγραμματιστικές απαιτήσεις και διαχειρίζεται την εκτέλεση των
προγραμμάτων που έχουν γραφτεί για αυτό το framework. To .NET framework
χρησιμοποιείται από τις περισσότερες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για την
πλατφόρμα των Windows.
Οι έτοιμες λύσεις που περιέχει η βιβλιοθήκη των κλάσεων του .NET framework
καλύπτει μια ευρέως περιοχή στις προγραμματιστικές ανάγκες όπως: διεπαφή,
πρόσβαση δεδομένων, συνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων, κρυπτογραφία, ανάπτυξη
διαδικτυακών εφαρμογών, αριθμητικοί αλγόριθμοι και δίκτυα επικοινωνιών. Οι
λειτουργίες της βιβλιοθήκης των κλάσεων του .NET χρησιμοποιούνται από τους
προγραμματιστές, οι οποίοι τις συνδυάζουν με δικό τους κώδικα για να παράγουν
εφαρμογές.
Τα προγράμματα που είναι υλοποιημένα για .ΝΕΤ framework εκτελούνται σε ένα
περιβάλλον λογισμικού που διαχειρίζεται τις runtime απαιτήσεις του προγράμματος.
Αυτό το runtime περιβάλλον, το οποίο είναι μέρος του .ΝΕΤ framework, είναι
γνωστό σαν Common Language Runtime (CLR). Το CLR παρέχει την εμφάνιση μιας
εικονικής μηχανής εφαρμογών (application virtual machine), έτσι ώστε οι
προγραμματιστές να μην χρειάζονται να υπολογίζουν τις δυνατότητες της
συγκεκριμένης CPU στην οποία εκτελείται το πρόγραμμα. Το CLR παρέχει επίσης
άλλες σημαντικές υπηρεσίες όπως είναι μηχανισμοί ασφάλειας, διαχείριση μνήμης
και χειρισμός σφαλμάτων. Η βιβλιοθήκη των κλάσεων και το CLR αποτελούν το
.ΝΕΤ framework. Κύρια οφέλη του framework είναι ότι κάνει ευκολότερη την
ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών και αυξάνει την ασφάλεια τόσο των εφαρμογών
όσο και των υπολογιστών.

2. J2EE
Πρόκειται για το αρκτικόλεξο του “Java Platform, Enterprise Edition”. Αποτελεί το
βιομηχανικό πρότυπο για την ανάπτυξη φορητών και ασφαλών Java εφαρμογών από
την πλευρά του εξυπηρετητή. Το J2EE παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες και πλαίσια
εργασίας σχετικά με την διαχείριση και τις επικοινωνίες, αποτελώντας έτσι
βιομηχανικό πρότυπο για την ανάπτυξη νέας γενιάς εφαρμογών που είναι
προσανατολισμένες σε υπηρεσίες. Συγκεκριμένα η J2EE Platform αποτελείται από τα
εξής στοιχεία:


J2EE deployment specification - ένα πρότυπο το οποίο ορίζει ένα συνηθισμένο
τρόπο πακεταρίσματος εφαρμογών για την ανάπτυξη σε οποιοδήποτε J2EE
συμβατή πλατφόρμα. Μια J2EE εφαρμογή πακετάρετε σε μία ή περισσότερες
πρότυπες μονάδες για την ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήματος που είναι
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συγκαταβατικό με την J2EE πλατφόρμα. Κάθε μονάδα περιέχει ένα λειτουργικό
κομμάτι ή κομμάτια (enterprise bean, JSP page, servlet, applet και άλλα), ένα
πρότυπο κομμάτι που περιγράφει το περιεχόμενο του και τις J2EE δηλώσεις που
έχουν καθοριστεί από τον προγραμματιστή και τον συμβολομεταφραστή.
Εφόσον μια J2EE μονάδα έχει παραχθεί, είναι έτοιμη να αναπτυχθεί σε μια J2EE
πλατφόρμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 1: Αναπτύσσοντας J2EE εφαρμογές
Η ανάπτυξη τυπικά συμπεριλαμβάνει χρήση ενός εργαλείου ανάπτυξης για τον
καθορισμό πληροφοριών που είναι ειδικές για την τοποθεσία, όπως η λίστα των
τοπικών χρηστών που μπορούν να προσπελάσουν την εφαρμογή και το όνομα της
τοπικής βάσης δεδομένων. Εφόσον η εφαρμογή αναπτυχθεί σε μια τοπική
πλατφόρμα, είναι έτοιμη για χρήση.


Java τεχνολογικά πρότυπα για την J2EE πλατφόρμα - ένα σύνολο από
πρότυπα τα οποία όλα τα προϊόντα της J2EE πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζουν.
Το κύριο στοιχείο της J2EE πλατφόρμας είναι η λίστα των τεχνολογικών
προτύπων της Java την οποία πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα J2EE προϊόντα.
Εφόσον η J2EE πλατφόρμα εστιάζεται στην ανάπτυξη επιχειρησιακών λύσεων,
απαιτείται κάθε JAVA ΑPI να υποστηρίζεται. Το γεγονός αυτό απαιτεί κάθε
JAVA API να είναι πλήρως ενοποιημένο με την πλατφόρμα. Αυτό εξασφαλίζει
ότι η πλατφόρμα παρέχει ένα συνεπές περιβάλλον για την ανάπτυξη J2EE
εφαρμογών.



IEFT πρότυπα για την J2EE πλατφόρμα - ένα σύνολο από πρότυπα ορισμένα
από της Internet Engineering Task Force, τα οποία όλα τα προϊόντα της J2EE
πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζουν. Η εμφάνιση του διαδικτύου είχε κύρια
επιρροή στον τρόπο ανάπτυξης των εφαρμογών. Αυτή η επιρροή οφείλεται στο
σύνολο προτύπων της Internet Engineering Task Force (IEFT). Τέτοια πρότυπα
είναι η HTML, HTTP και η XML. Η γλώσσα προγραμματισμού Java έχει γίνει ο
προτιμητέος τρόπος υλοποίησης εφαρμογών για αυτές. Το μοντέλο εφαρμογών
Java και η J2EE πλατφόρμα ακολουθούν αυτή την τάση.
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CORBA πρότυπα για την J2EE πλατφόρμα– ένα σύνολο από CORBA
προϊόντα πάνω στα οποία η J2EE platform στηρίζει την διαλειτουργικότητα του
μεσαίου επιπέδου της. Το Object Management Group (OMG) μαζί με την Sun
έχουν κατασκευάσει την RMI-IIOP προδιαγραφή. Αυτό το πρότυπο καθορίζει
πως το COBRA IIOP πρωτόκολλο χρησιμοποιείται από την Java Remote Method
λειτουργία. Η J2EE πλατφόρμα υποστηρίζει την χρήση RMI-IIOP. Η Sun
συνεργάζεται στενά με τα άλλα μέλη του OMG για μελλοντικές επεκτάσεις,
περιλαμβάνοντας EJB και CORBA τεχνολογία.

3. CORBA
Πρόκειται για το αρτικόλεξο Common Object Request Broker Architecture. Είναι μια
ανοιχτή και ανεξάρτητη από πωλητές αρχιτεκτονική και υποδομή την οποία
χρησιμοποιούν οι εφαρμογές των υπολογιστών για να δουλέψουν μαζί πάνω από
δίκτυα. Ένα CORBA πρόγραμμα σε οποιαδήποτε λειτουργικό σύστημα ή
οποιαδήποτε προγραμματιστική γλώσσα χρησιμοποιώντας το πρότυπο πρωτόκολλο
ΙΙΟP μπορεί να διαλιετουργήσει με ένα άλλο πρόγραμμα CORBA ίδιου ή
διαφορετικού λειτουργικού συστήματος ή προγραμματιστικής γλώσσας. Εξαιτίας του
εύκολου τρόπου που η CORBA ενοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες, αποτελεί
αξιόλογη επιλογή ενδιάμεσου λογισμικού για μεγάλα επιχειρησιακά έργα. Μια από
τις πιο σημαντικές χρήσεις της είναι ότι μπορεί να χειριστεί μεγάλο αριθμό χρηστών,
σε υψηλές ταχύτητες με μεγάλη αξιοπιστία. Η CORBA χρησιμοποιείται σε
διαδικτυακές τοποθεσίες μεγάλων εταιρειών.
Οι CORBA εφαρμογές αποτελούνται από αντικείμενα, ξεχωριστές μονάδες
λογισμικού οι οποίες συνδυάζουν λειτουργίες και δεδομένα, και συνήθως (όχι πάντα)
αναπαριστούν κάτι από τον προγματικό κόσμο. Τυπικά, υπάρχουν πολλά στιγμιότυπα
ενός αντικειμένου απλού τύπου. Για παράδειγμα, σε μια διαδικτυακή τοποθεσία ενός
ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχουν πολλά στιγμιότυπα του αγοραστικού καλαθιού,
όλα πανομοιότυπα σε λειτουργίες αλλά διαφέρουν στα δεδομένα αφού διαφορετικές
είναι οι επιλογές του κάθε χρήστη. Για άλλου τύπους αντικειμένων, μπορεί να
υπάρχει μόνο ένα στιγμιότυπο (π.χ. σε ένα λογιστικό σύστημα). Για κάθε τύπο
αντικειμένου, όπως το αγοραστικό καλάθι που προααναφέραμε, ορίζεται μια διεπαφή
σε OMG IDL. Η διεπαφή είναι το συντακτικό μέρος του συμβολαίου που το
αντικείμενο-εξυπηρετητής προσφέρει στους πελάτες ώστε να το καλέσει.
Οποιοσδήποτε πελάτης που θέλει να καλέσει μια υπηρεσία στο αντικείμενο πρέπει να
χρησιμοποιήσει αυτήν την IDL διεπαφή για να καθορίσει την λειτουργία που θέλει να
εκτελέσει. Όταν η κλήση φτάσει το αντικείμενο-στόχο, ο ίδιος ορισμός της διεπαφής
χρησιμοποιείται για να επεξεργαστεί τις παραμέτρους έτσι ώστε το αντικείμενο να
μπορεί να εκτελέσει την ζητούμενη λετουργία με βάση αυτές τις παραμέτρους. Ο
ορισμός IDL της διεπαφής είναι ανεξάρτητος από προγραμματιστική γλώσσα. Αυτός
ο διαχωρισμός της διεπαφής από την υλοποίηση (μέσω της OMG IDL) είναι το
βασικό χαρακτηριστικό της CORBA. Η διεπαφή σε κάθε αντικείμενο ορίζεται πολύ
αυστηρά. Οι πελάτες προσπελαύνουν τα αντικείμενα μόνο μέσω της
δημοσιοποιημένης διεπαφής, καλώντας μόνο αυτές τις λειτουργίες τις οποίες το
αντικείμενο έχει εκθέσει μέσω της IDL διεπαφής. Η εικόνα 2 δείχνει ένα παράδειγμα
αίτησης του πελάτη στην υλοποίηση του αντικειμένου.
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Εικόνα 2: Αίτηση στη CORBA

4. Αρχιτεκτονική X-Server
H αρχιτεκτονική του X-Server του συστήματος της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τα
εξής επίπεδα:
1. Επίπεδο Λογικής δεδομένων και Υπηρεσιών
Το επίπεδο αυτό αλληλεπιδρά με την βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης του
πανεπιστημίου και παρέχει δεδομένα σε υψηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με τις
αιτήσεις. Αυτό το επίπεδο αποτελείται από το κομμάτι «Συστήματος Διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων», το οποίο χειρίζεται την φυσική πρόσβαση στην βάση
δεδομένων και τον μηχανισμό Εισόδου/Εξόδου (Ι/Ο), ο οποίος παρέχει τα μέσα
για επικοινωνία μεταξύ του επιπέδου εφαρμογών και των πραγματικών
δεδομένων.
2. Επίπεδο Εφαρμογών
Το επίπεδο εφαρμογών παρέχει λειτουργικές υπηρεσίες προς τον εξωτερικό
κόσμο π.χ. διαδικτυακές υπηρεσίες. Βασίζεται σε δεδομένα που προσελαύνονται
μέσω του «επιπέδου Λογικής Δεδομένων και υπηρεσιών». Αποτελείται από το
κομμάτι «Ατομικές υπηρεσίες», το οποίο παρέχει βασικές υπηρεσίες και το XServer επίπεδο. Το Χ-Server επίπεδο παρέχει σύνθετες υπηρεσίες, βασισμένες
στην σύνθεση μερικών ατομικών υπηρεσιών.

5. Τύποι υπηρεσιών του X-Server
Ο X-Server παρέχει σύνθετες και σημαντικές υπηρεσίες, που χωρίζονται στις εξής
κατηγορίες:
1. Γενικές υπηρεσίες
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Τμήμα
Επεξήγηση
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Περίληψη
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις X-Server υπηρεσίες

2. Υπηρεσίες Ανάκτησης
Τμήμα
Αναζήτηση
Παρουσίαση

Περίληψη
Ψάχνει για εγγραφές που απαντούν σε συγκεκριμένα κριτήρια για
ένα καθορισμένο σκοπό.
Παρουσιάζει συγκεκριμένες εγγραφές από ένα συγκεκριμένο
σύνολο αποτελεσμάτων (βιβλιογραφικά και OPAC δεδομένα).

3. Υπηρεσίες Πληροφορίας που αφορούν το χρήστη
Τμήμα
Εξακρίβωση
Στοιχεία
Δανειζόμενου
Τεκμήρια
Αντικειμένου
Ανανέωση

Περίληψη
Ζητά στοιχεία εξακρίβωσης που έχουν συγκεκριμένη μορφή.
Ζητά στοιχεία του δανειζόμενου χρήστη
Ζητά πληροφορίες τεκμηρίων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο
Ζητά ανανέωση δανείου για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο

6. Πίνακας Δικαιωμάτων Ομάδων Χρηστών
Ο πίνακας αναφέρει το σύνολο αδειών που έχει κάθε ομάδα χρηστών στην φοιτητική
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών myCSD.
Δικαίωμα
Πρόσβαση σε περιοχή
Πρόσβαση σε ιστοσελίδες
Πρόσθεση Αντικειμένων
Διόρθωση αντικειμένων
Διαγραφή αντικειμένων
Διαχείριση προσωπικών όψης
Πρόσθεση/αφαίρεση προσωπικών
καναλιών πληροφορίας
Ενημέρωση προσωπικών καναλιών
πληροφορίας
Προσθήκη και προσωποποίηση σελίδων
Δημιουργία περιοχής
Διαχείριση περιοχής
Διαχείριση αδειών περιοχής
Εφαρμογή προτύπων γραφικών
Ξεφύλλισμα φακέλων
Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας
Δημιουργία ιστοσελίδων
Χρήση προσωπικών χαρακτιριστικών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ

Αναγνώστης Συνεργάτης
√
√

√
√
√
√
√
√
√

Σχεδιαστής
Ιστού
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
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Διαχείριση ειδοποιήσεων
Διαχείριση προφίλ χρηστών
Διαχείριση
Ακροατήρια
Διαχείριση ιστοσελίδας διαδικτ.πύλης
Διαχείριση αναζήτησης
Αναζήτηση
Δικαίωμα
Πρόσβαση σε περιοχή
Πρόσβαση σε ιστοσελίδες
Πρόσθεση Αντικειμένων
Διόρθωση αντικειμένων
Διαγραφή αντικειμένων
Διαχείριση προσωπικών όψης
Πρόσθεση/αφαίρεση προσωπικών
καναλιών πληροφορίας
Ενημέρωση προσωπικών καναλιών
πληροφορίας
Προσθήκη και προσωποποίηση
σελίδων
Δημιουργία περιοχής
Διαχείριση περιοχής
Διαχείριση αδειών περιοχής
Εφαρμογή προτύπων γραφικών
Ξεφύλλισμα φακέλων
Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας
Δημιουργία ιστοσελίδων
Χρήση προσωπικών χαρακτιριστικών
Διαχείριση ειδοποιήσεων
Διαχείριση προφίλ χρηστών
Διαχείριση
Ακροατήρια
Διαχείριση ιστοσελίδας διαδικτ.πύλης
Διαχείριση αναζήτησης
Αναζήτηση

√
√

√

√

Διαχειριστής Διαχειριστής Μέλος
Περιεχομένου
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√
√
√

√

√
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