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Περίληψη 
Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας εφαρµογής, η 

οποία να επιτρέπει τη δηµοσιοποίηση των δεδοµένων µιας Βάσης ∆εδοµένων ως Web 

Service. Με τον όρο Web Service εννοούµε µια υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε έναν 

διακοµιστή Web και την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ο οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε 

αυτόν. Μια τέτοια υπηρεσία θα µπορούσε να ήταν ένας πολύπλοκος υπολογισµός φόρου, τον 

οποίο θα θέλαµε να προσθέσουµε στην ιστοσελίδα µας. Έτσι αντί να προγραµµατίσουµε 

εµείς τον κώδικα που απαιτείται για τον υπολογισµό αυτό, χρησιµοποιούµε στην ιστοσελίδα 

µας την υπηρεσία αυτή, πληρώνοντας φυσικά το αντίστοιχο τίµηµα. Το µόνο που χρειάζεται 

για να χρησιµοποιήσουµε την υπηρεσία είναι να ξέρουµε τον τρόπο κλήσης και τη µορφή των 

µεταβλητών που απαιτούνται και να µπορούµε να επικοινωνήσουµε µε τέτοιο τρόπο, ώστε η 

υπηρεσία να καταλάβει την κλήση µας και να επιστρέψει ένα κατανοητό, για εµάς, 

αποτέλεσµα. 

Η εφαρµογή που αναπτύξαµε αποτελεί ακριβώς µια τέτοια υπηρεσία Web. Συγκεκριµένα 

κληθήκαµε να αναπτύξουµε µια εφαρµογή, η οποία να επιτρέπει στον κάτοχο µιας Βάσης 

∆εδοµένων να κάνει publish κάποια από τα δεδοµένα της βάσης του ως Web Service. Κύριο 

στόχο αποτέλέσε το να κρύψουµε τελείως από τον κάτοχο της βάσης τον τρόπο µε τον οποίο 

δηµιουργείται το Web Service, απαλλάσσοντας τον από προγραµµατισµό υψηλού επιπέδου. 

Το µόνο που θα πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι να επιλέξει τα δεδοµένα που θέλει να 

δηµοσιοποιήσει ( γράφοντας τα κατάλληλα SQL Queries ) και στη συνέχεια το σύστηµα µας 

αναλαµβάνει αυτόµατα τη δηµιουργία του. 

Η προσπάθειά µας τέλος επικεντρώθηκε στο να υλοποιήσουµε ένα αυτοµατοποιηµένο και 

πλήρες σύστηµα, το οποίο θα παρέχει όσο το δυνατό πιο εύχρηστες και λειτουργικές 

υπηρεσίες. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Web Services, XML, SOAP, WSDL, Java, Java Web Services Developer 

Pack ( JWSDP ), SQL Server 2000. 

 7



 

 

 8



 

Abstract 
The scope of the current diploma thesis is the development of an application, which provides 

the capability of publishing the data of a Database as a Web Service. The term Web Service 

stands for a service which exists in a Web Server and can be used by anyone with access to 

that server. Such a service could be a complicated tax calculation that we would like to embed 

into our Web page. Instead of writing the required code ourselves, we can use the service in 

our page, by paying the corresponding price. The only thing we need to use this service is 

knowledge of the calling methods and the required variable types, in order to be able to 

communicate in a way that the service will understand our call and return an understandable -

for us- result. 

The application we developed consists of such a Web Service. Specifically our application 

enables the owner of a Database to publish some of the data contained in the Database as a 

Web Service. Our main goal was to hide the way the Web Service is created from the owner 

of the database, relieving him from high-level programming tasks. The only task he is 

required to complete is the selection of the data he wishes to publish (via appropriate SQL 

statements) and our system undertakes the automatic creation of the Web Service. 

We made an effort to create an automated and complete system that will provide, as much as 

possible, functional and easy to use services. 

 

Keywords: Web Services, XML, SOAP, WSDL, Java, Java Web Services Developer Pack    

( JWSDP ), SQL Server 2000. 
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1   

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, στην παράγραφο 1.1 αναλύεται το αντικείµενο της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας και στην παράγραφο 1.2 γίνεται µια επισκόπηση της οργάνωσης του 

τόµου που κρατάτε στα χέρια σας.  

1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής 

Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας εφαρµογής, η 

οποία να επιτρέπει τη δηµοσιοποίηση των δεδοµένων µιας Βάσης ∆εδοµένων ως Web 

Service. Με τον όρο Web Service εννοούµε µια υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε έναν 

διακοµιστή Web και την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ο οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε 

αυτόν. Μια τέτοια υπηρεσία θα µπορούσε να ήταν ένας πολύπλοκος υπολογισµός φόρου, τον 

οποίο θα θέλαµε να προσθέσουµε στην ιστοσελίδα µας. Έτσι αντί να προγραµµατίσουµε 

εµείς τον κώδικα που απαιτείται για τον υπολογισµό αυτό, χρησιµοποιούµε στην ιστοσελίδα 

µας την υπηρεσία αυτή, πληρώνοντας φυσικά το αντίστοιχο τίµηµα. Το µόνο που χρειάζεται 

για να χρησιµοποιήσουµε την υπηρεσία είναι να ξέρουµε τον τρόπο κλήσης και τη µορφή των 

µεταβλητών που απαιτούνται και να µπορούµε να επικοινωνήσουµε µε τέτοιο τρόπο, ώστε η 

υπηρεσία να καταλάβει την κλήση µας και να επιστρέψει ένα κατανοητό, για εµάς, 

αποτέλεσµα. 

Η εφαρµογή που αναπτύξαµε αποτελεί ακριβώς µια τέτοια υπηρεσία Web. Συγκεκριµένα 

κληθήκαµε να αναπτύξουµε µια εφαρµογή, η οποία να επιτρέπει στον κάτοχο µιας Βάσης 
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∆εδοµένων να κάνει publish κάποια από τα δεδοµένα της βάσης του ως Web Service. Κύριο 

στόχο αποτέλέσε το να κρύψουµε τελείως από τον κάτοχο της βάσης τον τρόπο µε τον οποίο 

δηµιουργείται το Web Service, απαλλάσσοντας τον από προγραµµατισµό υψηλού επιπέδου. 

Το µόνο που θα πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι να επιλέξει τα δεδοµένα που θέλει να 

δηµοσιοποιήσει ( γράφοντας τα κατάλληλα SQL Queries ) και στη συνέχεια το σύστηµα µας 

αναλαµβάνει αυτόµατα τη δηµιουργία του. 

Η προσπάθειά µας τέλος επικεντρώθηκε στο να υλοποιήσουµε ένα αυτοµατοποιηµένο και 

πλήρες σύστηµα, το οποίο θα παρέχει όσο το δυνατό πιο εύχρηστες και λειτουργικές 

υπηρεσίες.  

1.2 Οργάνωση του τόµου 

Η διπλωµατική εργασία αποτελείται από δύο τόµους και ένα CD-ROM. 

Ο πρώτος τόµος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελείται από 6 κεφάλαια και αναλύει πλήρως 

την ανάπτυξη της εργασίας. 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, η οποία δίνει µια σύντοµη περιγραφή του συστήµατος 

µας, εξηγεί τις ανάγκες που αυτό έρχεται να καλύψει και παρουσιάζει το γενικό πλάνο 

εργασίας του έργου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια εκτενέστερη περιγραφή του θέµατος της διπλωµατικής. 

Παρουσιάζονται µε συντοµία υπάρχοντα συστήµατα σχετικά µε το αντικείµενο της 

διπλωµατικής εργασίας και στη συνέχεια αναλύεται ο στόχος και οι ανάγκες που αυτή 

έρχεται να καλύψει. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο που χρειάζεται να έχει κάποιος που 

διαβάζει την παρούσα εργασία. Περιγράφει όλα τα πρωτόκολλα και τα εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν και δίνει την ιστορία και τους στόχους των Web Services, µε τα οποία 

ασχολείται κατά κύριο λόγο η εργασία αυτή.  

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται µε τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του συστήµατος µας. 

Αρχικά, ορίζονται πλήρως οι προδιαγραφές του συστήµατος και οι απαιτήσεις των χρηστών 

από αυτό. Ακολουθεί η περιγραφή του σχεδιασµού της εφαρµογής, η ανάλυσή της σε 

επιµέρους στοιχεία και η διαδικασία ανάπτυξής της. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της υλοποίησης του συστήµατος. Τεκµηριώνεται 

η επιλογή της πλατφόρµας και των προγραµµατιστικών εργαλείων που επιλέχθηκαν για την 

ανάπτυξη και παρατίθεται µια πιο λεπτοµερής περιγραφή της υλοποίησης των επιµέρους 

στοιχείων της εφαρµογής.       
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Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στον έλεγχο του συστήµατος. Παρουσιάζεται αρχικά η 

µεθοδολογία του ελέγχου και κατόπιν παρατίθονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

στο σύστηµά µας. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, που αποτελεί τον επίλογο της διπλωµατικής, γίνεται επισκόπηση της 

εργασίας και παρουσιάζονται ορισµένες ιδέες που αφορούν βελτιώσεις και µελλοντικές 

επεκτάσεις του συστήµατος. 

Ο δεύτερος τόµος αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος µας. Υποδεικνύει τον τρόπο 

εγκατάστασης της εφαρµογής και τον τρόπο λειτουργίας αυτής. 

Στο CD-ROM περιέχεται ο πηγαίος κώδικας της εφαρµογής, ο εκτελέσιµος κώδικας, τα 

αρχεία τεκµηρίωσης, οι δύο τόµοι σε ηλεκτρονική µορφή και οι διαφάνειες παρουσίασης της 

διπλωµατικής εργασίας. 
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2  

Περιγραφή Θέµατος 

2.1 Σχετικές εργασίες ( εφαρµογές ) 

Ο κύριος ανταγωνιστής της εφαρµογής που φτιάξαµε µε τη βοήθεια της Java είναι ο 

συνδυασµός του .NET και του SQL Server 2000 της Microsoft. Συγκεκριµένα, έχει 

κυκλοφορήσει µια αναβάθµιση του SQL Server 2000 µε το όνοµα SQLXML 3.0, που έχει ως 

σκοπό τη µετατροπή των δεδοµένων σε XML για την ευκολότερη δηµοσιοποίησή τους ως 

Web Service. 

Ο τρόπος µε τον οποίο δηµοσιεύονται τα δεδοµένα του SQL Server ως Web Service είναι µε 

τη χρήση των λεγόµενων stored procedures. Συγκεκριµένα, δηµιουργούµε stored procedures 

µε τα αντίστοιχα queries που θέλουµε να εκτελούν και στη συνέχεια για να τα µετατρέψουµε 

σε Web Service ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 

1. ∆ηµιουργούµε έναν υποφάκελο στον Web Server για να αποθηκεύσουµε το αρχείο 

WSDL και κάποια configuration files του Web Service. 

2. Ανοίγουµε το γραφικό περιβάλλον του SQLXML 3.0, δηµιουργούµε ένα virtual 

directory και δίνουµε κάποια στοιχεία που µας ζητούνται, όπως τη βάση για την 

οποία θέλουµε να δηµιουργήσουµε το Web Service και στοιχεία authentication για 

σύνδεση µε τη βάση. 
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3. ∆ίνουµε ένα καινούργιο virtual name τύπου SOAP και δίνουµε το ίδιο όνοµα στο 

Web Service. 

4. Αποθηκεύουµε το virtual directory και είµαστε έτοιµοι να το τροποποιήσουµε µε το 

να διαλέξουµε τις stored procedures, που είχαµε δηµιουργήσει και τις οποίες θέλουµε 

να κάνουµε expose σαν µεθόδους Web Service. 

5. Τέλος, δίνουµε ένα όνοµα σε κάθε µέθοδο καθώς και τις µεταβλητές εισόδου και το 

format των δεδοµένων εξόδου π.χ. XML. 

Μόλις αποθηκεύσουµε το virtual directory, το SQLXML 3.0 δηµιουργεί ένα static WSDL file 

µε το όνοµα ServiceName.wsdl και ένα configuration file µε το όνοµα ServiceName.scc. Το 

configuration file συνδέει τις stored procedures του SQL Server µε την αντίστοιχη µέθοδο 

του Web Service, ορίζει τον αριθµό των δεδοµένων που θα επιστρέφει κάθε query και το 

output style και αριθµεί τις παραµέτρους εισόδου και εξόδου καθώς και τους αντίστοιχους 

τύπους τους. 

Στη συνέχεια για να δηµιουργήσουµε τον κώδικα ενός client, το SQLXML 3.0 δηµιουργεί 

αυτόµατα κάποια .NET objects, τα οποία θέλουν µόνο µερικές µικρές προγραµµατιστικές 

προσθήκες για να λειτουργήσουν κανονικά. 

Όλη αυτή η ευκολία βέβαια οφείλεται στο ότι τόσο ο SQL Server 2000 όσο και το .NET είναι 

προϊόντα της Microsoft και είναι λογικό να δηµιουργηθούν εργαλεία για τον ευκολότερο 

προγραµµατισµό των Web Services. 

2.2 Στόχος 

Μερικοί από τους στόχους που θέλαµε να ικανοποιεί η εφαρµογή µας είναι οι εξής: 

1. Να είναι όσο πιο εύχρηστη γίνεται για κάποιον που θέλει να κάνει publish κάποια 

δεδοµένα της βάσης τους ως Web Service. Να αρκείται δηλαδή ο κάτοχος της βάσης 

στο να διαλέγει τα δεδοµένα που θέλει και τα αντίστοιχα operations που θα εκτελούν 

και στη συνέχεια να µην τον απασχολεί καθόλου το πώς θα δηµιουργηθεί το Web 

Service. 

2. Να έχει ένα απλό αλλά κατανοητό interface. 

3. Να είναι cross platform, να µπορεί δηλαδή να τρέξει σε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήµατα όπως Windows, Linux κ.λ.π. . Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε και ως 

γλώσσα προγραµµατισµού την Java της εταιρείας Sun Microsystems. 

4. Να χρησιµοποιεί open source κώδικα, τον οποίο να µπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται 

να τροποποιήσει ή να φτιάξει µια παρόµοια εφαρµογή να κατεβάσει δωρεάν από το 
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Internet. Πάλι η Sun Microsystems και τα πακέτα που προσφέρει δωρεάν στο Internet 

για την κατασκευή Web Services ικανοποίησαν το στόχο αυτό. 

5. Να υποστηρίζει παραπάνω από µία βάσεις. 

6. Να είναι δωρεάν! Να µπορεί δηλαδή µια εταιρεία, που χρειάζεται ένα λογισµικό για 

να κάνει publish κάποια δεδοµένα της ως Web Service να το αποκτήσει 

αφιλοκερδώς. 
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3  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

3.1 XML 

3.1.1 Εισαγωγή 

Σε ένα κόσµο όπου οι πληροφορίες παρέχονται µέσω του παγκόσµιου διαδικτύου, τα 

έγγραφα  πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα, µεταφέρσιµα και ευέλικτα. Πρέπει επίσης να 

είναι ανεξάρτητα οποιουδήποτε συστήµατος και περιεχοµένου. Οι  γενικευµένες γλώσσες 

έχουν τέτοια χαρακτηριστικά , παρέχοντας στα έγγραφα αυτά µια δυνατότητα η οποία δεν 

υπάρχει σε άλλες γλώσσες περιγραφής εγγράφων. Η HTML είναι προβληµατική και 

περιοριστική γλώσσα. Η XML έλυσε πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι 

σχεδιαστές του web και είναι υπεύθυνη για την XHTML, µια ανασχεδιασµένη HTML. Θα 

χρησιµοποιείται για πολλά χρόνια επειδή προσφέρει αποτελεσµατικές και δυναµικές  

πολυµεσικές λύσεις. 

Η XML σχεδιάστηκε να ικανοποιήσει πολλές ανάγκες δίνοντας στα έγγραφα ένα µεγαλύτερο 

επίπεδο προσαρµοστικότητας στο στυλ και τη δοµή από αυτό που υπήρχε παλαιότερα στην 

HTML. Η XML προσφέρει στους σχεδιαστές της HTML τη δυνατότητα να προσθέτουν 

περισσότερα στοιχεία στη γλώσσα. ∆εν αναφέρεται µονάχα στους σχεδιαστές του web αλλά 

σε οποιονδήποτε ασχολείται µε εκδόσεις. 
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Στην πραγµατικότητα, η XML είναι markup γλώσσα για έγγραφα που περιέχουν δοµηµένες 

πληροφορίες. Markup γλώσσα είναι ένας µηχανισµός που καθορίζει δοµές σε ένα έγγραφο. 

Οι δοµηµένες πληροφορίες περιλαµβάνουν περιεχόµενο και κάποιες διευκρινίσεις για το 

ρόλο που παίζει το περιεχόµενο. Σχεδόν όλα τα έγγραφα έχουν την ίδια δοµή. 

3.1.2 Τι είναι η XML; 

• Η XML είναι συντοµογραφία για το EXtensible Markup Language 

• Η XML είναι markup γλώσσα, η οποία µοιάζει πολύ µε την HTML 

• Η XML σχεδιάστηκε για να περιγράφει δεδοµένα 

• Τα XML tags δεν είναι προκαθορισµένα. Πρέπει να ορίσουµε τα δικά µας tags 

• Η XML χρησιµοποιεί το Document Type Definition (DTD) ή το XML Schema για 

να περιγράψει τα δεδοµένα 

• Ένα XML κείµενο µε ένα DTD ή ένα XML Schema σχεδιάστηκε για να περιγράφει 

επαρκώς τον εαυτό του 

3.1.3 ∆ιαφορές µεταξύ XML και HTML 

• Η XML σχεδιάστηκε για τη µεταφορά δεδοµένων. 

• Η XML δεν είναι ένα αντικατάστατο της HTML. 

• Η XML σχεδιάστηκε για να περιγράφει τα δεδοµένα και εστιάζει στο τι είναι τα 

δεδοµένα. 

• Η HTML σχεδιάστηκε για να παρουσιάζει τα δεδοµένα και εστιάζει στο πώς  

φαίνονται τα δεδοµένα. 

• Η HTML έχει να κάνει µε την παρουσίαση των δεδοµένων ενώ η XML έχει να κάνει 

µε την περιγραφή των δεδοµένων. 

3.1.4 Η XML δεν κάνει ΤΙΠΟΤΑ 

Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά η XML δεν κάνει ΤΙΠΟΤΑ. Η 

XML σχεδιάστηκε για τη δόµηση, την αποθήκευση και την αποστολή δεδοµένων. 

Το παρακάτω παράδειγµα είναι ένα σηµείωµα της Mary για τον John, αποθηκευµένο σε 

XML: 
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<note> 
<to>John</to> 
<from>Mary</from> 
<heading>Reminder</heading> 
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note> 
ο σηµείωµα έχει µια κεφαλή ( heading ) και ένα σώµα ( body ), το οποίο περιέχει το 

ήνυµα. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τον αποστολέα και τον αποδέκτη. Παρ’ όλα αυτά 

µως το XML κείµενο εξακολουθεί να µην κάνει ΤΙΠΟΤΑ. Περιέχει απλά πληροφορίες, 

οποθετηµένες µέσα σε XML tags. Κάποιος πρέπει να γράψει ένα κοµµάτι software για να το 

τείλει, να το λάβει ή να το παρουσιάσει. 

.1.5 Η XML είναι απλή και επεκτάσιµη 

α tags που χρησιµοποιούνται στα HTML κείµενα είναι προκαθορισµένα. Ο συγγραφέας 

νός HTML κειµένου µπορεί να χρησιµοποιήσει µόνο τα tags που ορίζονται στο HTML 

tandard ( όπως <p>, <h1> κ.λ.π. ). 

 XML επιτρέπει στο συγγραφέα ενός XML κειµένου να ορίσει τα δικά του tags. Για 

αράδειγµα τα tags <to> και <from> στο παραπάνω παράδειγµα δεν είναι ορισµένα σε 

ανένα XML standard. Αυτά τα tags «επινοήθηκαν» από το συγγραφέα αυτού του XML 

ειµένου. 

.1.6 Η XML είναι ένα συµπλήρωµα της HTML 

ίναι σηµαντικό να καταλάβει κανείς ότι η XML δεν αποτελεί ένα αντικατάστατο της 

TML. Είναι πολύ πιθανόν ότι οι µελλοντικές Web εφαρµογές θα χρησιµοποιούν την XML 

ια να περιγράφουν τα δεδοµένα, ενώ η HTML θα χρησιµοποιείται για την απεικόνιση των 

εδοµένων αυτών. 

ια αυτό και η καλύτερη περιγραφή της XML είναι η εξής: η XML είναι ένα δια-

λατφορµικό,  ανεξάρτητο από software και hardware εργαλείο για την µετάδοση 

ληροφοριών. 

.1.7 Η XML στην ανάπτυξη µελλοντικών Web εφαρµογών 

ίναι συναρπαστικό το πόσο γρήγορα το XML standard αναπτύχθηκε και πόσο γρήγορα ένας 

εγάλος αριθµός από σχεδιαστές λειτουργικών συστηµάτων υιοθέτησαν το standard αυτό. 

ιστεύεται ότι η XML θα είναι τόσο σηµαντική για το µέλλον του Web όσο ήταν η HTML 

ια τη θεµελίωση του. Πιστεύεται επίσης ότι η XML θα είναι το πιο κοινό εργαλείο για την 

πεξεργασία των δεδοµένων και τη µετάδοση τους. 
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3.2 SOAP  

3.2.1 Εισαγωγή 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο σχεδιασµένο για την ανταλλαγή δοµηµένων (XML) 

δεδοµένων. Είναι φτιαγµένο για να λειτουργεί µε τη βοήθεια άλλων πρωτοκόλλων µεταφοράς 

δεδοµένων και συνήθως υλοποιείται η λειτουργία του πάνω από το HTTP. 

Πιο απλά: Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο σχεδιασµένο για την πρόσβαση σε µία Web Service. 

3.2.2 Τι είναι το SOAP; 

• Το SOAP είναι συντοµογραφία για το Simple Object Access Protocol 

• Το SOAP είναι ένα communication protocol 

• Το SOAP είναι σχεδιασµένο για την επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών 

• Το SOAP είναι σχεδιασµένο για την αποστολή µηνυµάτων 

• Το SOAP είναι σχεδιασµένο για την επικοινωνία µέσω του Internet 

• Το SOAP είναι platform independent 

• Το SOAP είναι language independent 

• Το SOAP βασίζεται στην XML 

• Το SOAP είναι απλό και επεκτάσιµο 

• Το SOAP επιτρέπει την µεταφορά µηνυµάτων σε firewalls 

• Το SOAP θα αναπτυχθεί σαν ένα W3C standard 

3.2.3 Γιατί να χρησιµοποιήσει κανείς το SOAP; 

Είναι πολύ σηµαντικό η ανάπτυξη εφαρµογών να επιτρέπει την επικοινωνία των 

προγραµµάτων µέσα από το Internet. Οι σηµερινές εφαρµογές επικοινωνούν µεταξύ τους 

χρησιµοποιώντας αποµακρυσµένες κλήσεις µεθόδων ( Remote Procedure Calls ή RPC ), 

αλλά το HTTP δεν σχεδιάστηκε για κάτι τέτοιο. Το RPC εµπεριέχει 2 προβλήµατα: ένα 

πρόβληµα συµβατότητας και ένα πρόβληµα ασφάλειας, αφού λογικά τα firewalls και οι proxy 

servers πρέπει να µπλοκάρουν αυτού του είδους την κίνηση. 

Ένας καλύτερος τρόπος για την επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών είναι πάνω από το HTTP, 

επειδή το HTTP υποστηρίζεται από όλους τους Internet browsers και servers. Το SOAP 

σχεδιάστηκε για να επιτύχει κάτι τέτοιο.Το SOAP προσφέρει έναν τρόπο για την επικοινωνία 
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µεταξύ εφαρµογών που τρέχουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα, µε διαφορετικές 

τεχνολογίες και διαφορετικές προγραµµατιστικές γλώσσες. 

3.2.4 Ανάλυση ενός SOAP µηνύµατος 

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

στοιχεία ( elements ): 

• Ένα Envelope element, το οποίο προσδιορίζει ότι το έγγραφο XML είναι ένα µήνυµα 

SOAP 

• Ένα προαιρετικό Header element, το οποίο περιέχει πληροφορίες επικεφαλίδας 

• Ένα υποχρεωτικό Body element, το οποίο περιέχει πληροφορίες κλήσεων και 

απαντήσεων ( call and response information ) 

• Ένα προαιρετικό Fault element, το οποίο περιέχει πληροφορίες για λάθη που τυχόν 

εµφανίστηκαν κατά την επεξεργασία του µηνύµατος 

3.2.5 Κανόνες σύνταξης ενός SOAP µηνύµατος 

Παρακάτω αναφέρουµε µερικούς βασικούς κανόνες σύνταξης ενός µηνύµατος SOAP: 

• Ένα SOAP µήνυµα ΠΡΕΠΕΙ να γράφεται χρησιµοποιώντας XML 

• Ένα SOAP µήνυµα ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιεί το SOAP Envelope namespace 

• Ένα SOAP µήνυµα ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιεί το SOAP Encoding namespace 

• Ένα SOAP µήνυµα ∆ΕΝ πρέπει να χρησιµοποιεί αναφορά σε DTD 

• Ένα SOAP µήνυµα ∆ΕΝ πρέπει να περιέχει XML Processing Instructions 

3.2.6 Παράδειγµα ενός SOAP µηνύµατος 

<?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:Header> 
  ... 
  ... 
</soap:Header> 
<soap:Body> 
  ... 
  ... 
  <soap:Fault> 
    ... 
    ... 
  </soap:Fault> 
</soap:Body> 
</soap:Envelope> 
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3.3 WSDL 

3.3.1 Εισαγωγή 

Η WSDL είναι µια γλώσσα, βασισµένη στην XML, που περιγράφει υπηρεσίες που 

παρέχονται στο δίκτυο ( Web Services ) και τους τρόπους για να έχει κάποιος πρόσβαση σε 

αυτές. 

3.3.2 Τι είναι η WSDL; 

• Η WSDL είναι συντοµογραφία για το Web Services Description Language 

• Η WSDL είναι γραµµένη σε XML 

• Η WSDL είναι ένα έγγραφο XML 

• Η WSDL χρησιµοποιείται για να περιγράφει Web Services 

• Η WSDL χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των Web Services 

• Η WSDL δεν είναι ακόµα ένα W3C standard 

3.3.3 ∆οµή ενός κειµένου WSDL 

Ένα κείµενο WSDL περιγράφει µια Web Service χρησιµοποιώντας τα παρακάτω σηµαντικά 

στοιχεία ( elements ): 

 

Element Περιγράφει 

<portType> Τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Web Service 

<message> Τα µηνύµατα που χρησιµοποιούνται από το Web Service 

<types> Τους τύπους δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από το Web Service 

<binding> Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται από το Web Service 
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Η δοµή ενός κειµένου WSDL είναι µοιάζει ως εξής: 
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<definitions> 
<types> 
   definition of types........
</types> 
 
<message> 
   definition of a message....
</message> 
 
<portType> 
   definition of a port.......
</portType> 
 
<binding> 
   definition of a binding....
</binding> 
 
</definitions> 
ίµενο WSDL µπορεί επίσης να περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως extension elements 

 service element που κάνει δυνατή τη σύνδεση µεταξύ των ορισµών πολλαπλών Web 

s σε ένα και µόνο WSDL κείµενο. 

WSDL Ports 

rtType> element είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο ενός WSDL κειµένου. 

άφει µια Web Service, τις λειτουργίες ( operations ) που µπορούν να εκτελεστούν, 

 και τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται. 

rtType> element µπορεί να συγκριθεί µε µια βιβλιοθήκη συναρτήσεων ή ένα module 

λάση στις απλές προγραµµατιστικές γλώσσες. 

 Operation Types 

ος request-response είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος λειτουργίας, αλλά ένα WSDL 

ο ορίζει 4 τύπους: 

Ορισµός 

ay Η λειτουργία λαµβάνει ένα µήνυµα αλλά δεν επιστρέφει απάντηση 

t-response Η λειτουργία λαµβάνει µια αίτηση και επιστρέφει µια απάντηση 

-response Η λειτουργία στέλνει µια αίτηση και περιµένει µια απάντηση 

ation Η λειτουργία στέλνει ένα µήνυµα αλλά δεν περιµένει µια απάντηση 
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3.3.4.2 Παράδειγµα λειτουργίας Request – Response 

Ένα παράδειγµα λειτουργίας request-response φαίνεται παρακάτω: 
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<message name="getTermRequest"> 
   <part name="term" type="xs:string"/> 
</message> 
 
<message name="getTermResponse"> 
   <part name="value" type="xs:string"/> 
</message> 
<portType name="glossaryTerms"> 
  <operation name="getTerm"> 
      <input message="getTermRequest"/> 
      <output message="getTermResponse"/>
  </operation> 
</portType> 
το παράδειγµα αυτό το port “glossaryTerms” ορίζει µια λειτουργία request-response που 

έγεται “getTerm”. Η λειτουργία “getTerm” δέχεται ένα µήνυµα που λέγεται 

getTermRequest” µε µια παράµετρο “term” και επιστρέφει ένα µήνυµα που λέγεται 

getTermResponse” µε µια παράµετρο “value”. 

.3.5 WSDL Messages 

ο <message> element περιγράφει τους τύπους δεδοµένων που χρησιµοποιεί µια operation. 

άθε µήνυµα αποτελείται από ένα ή περισσότερα κοµµάτια. Τα κοµµάτια αυτά µπορούν να 

υγκριθούν µε τις παραµέτρους µιας συνάρτησης σε µια παραδοσιακή προγραµµατιστική 

λώσσα. 

.3.6 WSDL Types 

ο <types> element ορίζει τους τύπους δεδοµένων που χρησιµοποιεί το Web Service. 

ια µέγιστη συµβατότητα µεταξύ διαφορετικών πλατφόρµων, το WSDL κείµενο 

ρησιµοποιεί το XML Schema για να ορίσει τους τύπους δεδοµένων. 
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3.3.7 WSDL Bindings 

Το <binding> element ορίζει το format του µηνύµατος και πληροφορίες για τα πρωτόκολλα 

σε κάθε port. 

Ας δούµε ένα παράδειγµα µιας λειτουργίας request-response για να καταλάβουµε τη χρήση 

του binding. 

 

<message name="getTermRequest"> 
   <part name="term" type="xs:string"/> 
</message> 
 
<message name="getTermResponse"> 
   <part name="value" type="xs:string"/> 
</message> 
<portType name="glossaryTerms"> 
  <operation name="getTerm"> 
      <input message="getTermRequest"/> 
      <output message="getTermResponse"/> 
  </operation> 
</portType> 
<binding type="glossaryTerms" name="b1"> 
<soap:binding style="document" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
  <operation> 
    <soap:operation 
     soapAction="http://example.com/getTerm"/> 
    <input> 
      <soap:body use="literal"/> 
    </input> 
    <output> 
      <soap:body use="literal"/> 
    </output> 
  </operation> 
</binding> 

Το binding element έχει 2 attributes – το όνοµα και τον τύπο. 

Το name attribute ( µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ό,τι όνοµα θέλουµε ) καθορίζει το όνοµα 

του binding και το type attribute δείχνει στο port του binding, στην περίπτωσή µας στο 

“glossaryTerms” port. 

Το soap:binding element έχει 2 attributes – το style attribute και το transport attribute. 

Το style attribute µπορεί να είναι “rpc” ή “document”. Στην περίπτωσή µας χρησιµοποιούµε 

το document. Το transport attribute καθορίζει το SOAP πρωτόκολλο που θα χρησιµοποιηθεί. 

Στην περίπτωσή µας χρησιµοποιούµε το HTTP. 

Το operation element ορίζει κάθε λειτουργία ( operation ) που εκθέτει το port. 

Για κάθε λειτουργία η αντίστοιχη SOAP ενέργεια πρέπει να οριστεί. Πρέπει επίσης να 

οριστεί και ο τρόπος που θα κωδικοποιηθεί η είσοδος ( input ) και η έξοδος ( output ). Στην 

περίπτωση µας χρησιµοποιούµε το “literal”. 
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3.3.8 Πλήρης σύνταξη ενός WSDL κειµένου 

*

<wsdl:definitions name="nmtoken"? targetNamespace="uri"> 
    <import namespace="uri" location="uri"/> * 
    <wsdl:documentation .... /> ? 
    <wsdl:types> ? 
        <wsdl:documentation .... /> ? 
        <xsd:schema .... /> * 
    </wsdl:types> 
    <wsdl:message name="ncname"> * 
        <wsdl:documentation .... /> ? 
        <part name="ncname" element="qname"? type="qname"?/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:portType name="ncname"> * 
        <wsdl:documentation .... /> ? 
        <wsdl:operation name="ncname"> * 
            <wsdl:documentation .... /> ? 
            <wsdl:input message="qname"> ? 
                <wsdl:documentation .... /> ? 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output message="qname"> ? 
                <wsdl:documentation .... /> ? 
            </wsdl:output> 
            <wsdl:fault name="ncname" message="qname"> * 
                <wsdl:documentation .... /> ? 
            </wsdl:fault> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
    <wsdl:serviceType name="ncname"> * 
        <wsdl:portType name="qname"/> + 
    </wsdl:serviceType> 
    <wsdl:binding name="ncname" type="qname"> * 
        <wsdl:documentation .... /> ? 
        <-- binding details --> * 
        <wsdl:operation name="ncname"> * 
            <wsdl:documentation .... /> ? 
            <-- binding details --> * 
            <wsdl:input> ? 
                <wsdl:documentation .... /> ? 
                <-- binding details --> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> ? 
                <wsdl:documentation .... /> ? 
                <-- binding details --> * 
            </wsdl:output> 
            <wsdl:fault name="ncname"> * 
                <wsdl:documentation .... /> ? 
                <-- binding details --> * 
            </wsdl:fault> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
    <wsdl:service name="ncname" serviceType="qname"> * 
        <wsdl:documentation .... /> ? 
        <wsdl:port name="ncname" binding="qname"> * 
            <wsdl:documentation .... /> ? 
            <-- address details --> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
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3.4 JAVA 

Η Java είναι µία γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. Αναπτύχθηκε από την εταιρεία 

Sun microsystems και γρήγορα έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα λόγω της ανεπανάληπτης 

χρησιµότητάς της στην ανάπτυξη (κυρίως Web) εφαρµογών. Χαρακτηρίζεται από τα εξής : 

απλή (simple), αντικειµενοστραφής (object-oriented), κατανεµηµένη (distributed), εύρωστη 

(robust), µεταφέρσιµη (portable), υψηλής απόδοσης (high performance), πολυνηµατώδης 

(multithreaded), ασφαλής (secure) κ.ά.  

Με την Java γράφονται δύο ειδών προγράµµατα : 

 Ανεξάρτητες εφαρµογές (applications) που τρέχουν σε οποιαδήποτε πλατφόρµα που 

περιέχει την JVM. 

 Εφαρµογές που τρέχουν στους Web browsers και ονοµάζονται applets. Καθώς ένας 

browser µεταφράζει µία HTML σελίδα, µόλις συναντήσει το tag της HTML <applet> 

ανακτά από τον server ένα πρόγραµµα Java (ήδη µεταφρασµένο) και µέσω του 

interpreter του browser το µετατρέπει σε bytecodes και κατόπιν το εκτελεί. Έτσι οι 

HTML σελίδες παύουν να είναι πλέον στατικές και αποκτούν δυναµικότητα στον 

υπολογιστή του browser, εκτελώντας σ’ αυτόν πλήθος χρήσιµων λειτουργιών που θα 

ήταν αδύνατο να επιτευχθούν διαφορετικά.  

Mε τον compiler της Java το πρόγραµµα µετατρέπεται σε µια ενδιάµεση µορφή κώδικα που 

ονοµάζεται Java bytecode. Έπειτα µε τον interpreter της Java κάθε εντολή του προγράµµατος 

σε Java bytecode µεταφράζεται σε γλώσσα µηχανής και κατόπιν τρέχει σε υπολογιστή 

οποιασδήποτε πλατφόρµας. Ο interpreter αυτός της Java ονοµάζεται Java Virtual Machine. 
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H JVM επιτρέπει στα προγράµµατα Java το πολύτιµο χαρακτηριστικό “write once, run 

anywhere”. Αυτό είναι κι ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Java έναντι των 

άλλων γλωσσών προγραµµατισµού. Ο προγραµµατιστής γράφει το πρόγραµµα και το 

µεταφράζει (compile) σε Java bytecodes σε οποιονδήποτε υπολογιστή που περιέχει Java 

compiler. Έπειτα οι Java bytecodes εκτελούνται σε οποιονδήποτε υπολογιστή που περιέχει 

την JVM (Java interpreter).  

Επιπλέον η Java περιέχει τα λεγόµενα Java APIs (Application Programming Interfaces). Ένα 

Java API είναι µία συλλογή από έτοιµα προγράµµατα. Το κάθε API παρέχει µία ολόκληρη 

βιβλιοθήκη µε κλάσεις που καλύπτουν τις προγραµµατιστικές ανάγκες για ένα συγκεκριµένο 

πεδίο εφαρµογών. Για παράδειγµα υπάρχουν τα παρακάτω APIs : AWT API (Abstract 

Window Toolkit, για graphical User Interfaces), JDBC API (Java DataBase Connectivity) για 

σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων), Commerce API, Security API, Management API, RMI ΑPI 

(Remote Method Invocation), JavaBeans API, Servlet API (για κατασκευή εφαρµογών που 

τρέχουν αντί στον browser ,όπως κάνουν τα applets, στον Web Server) και πολλά άλλα. 

3.5 Εισαγωγή στο JDBC API 

Ο προγραµµατισµός εφαρµογών για πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων πάντα αποτελούσε για 

τον developer µία δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν εκατοντάδες προiόντα (programming 

interfaces) που επιτρέπουν την πρόσβαση των εφαρµογών στις βάσεις δεδοµένων. Το 

µειονέκτηµά τους όµως είναι ότι το καθένα απ’ αυτά µιλάει στην εφαρµογή του 

προγραµµατιστή τη δική του γλώσσα. Εποµένως κάθε φορά που ο προγραµµατιστής επιχειρεί 

τη σύνδεση της εφαρµογής του µε µια βάση διαφορετικού τύπου (π.χ. SQL Server, Oracle) 

είναι αναγκασµένος να γράψει από την αρχή την εφαρµογή του έτσι ώστε αυτή να «µιλάει» 

το καινούριο interface προς την βάση. Κάτι τέτοιο όµως είναι αρκετά κοπιαστικό και αποσπά 

τον developer από το κυρίως έργο του. Την απάντηση σ’ αυτό το πρόβληµα έρχεται να δώσει 

η Java και µάλιστα µε τρόπο επαναστατικό. Πρόκειται για το JDBC ΑPI που η Javasoft (της 

Sun Microsystems) περιέλαβε στα APIs της πλατφόρµας προγραµµατισµού Java. Το JDBC 

API επαληθεύει τον ισχυρισµό της Java : “write once, compile once, run everywhere”.  

Το JDBC ΑPI (Java DataBase Connectivity) είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο 

ολοκληρωµένα APIs της Java. Παρέχει στον προγραµµατιστή τη δυνατότητα να συνδέσει την 

εφαρµογή του µε βάσεις δεδοµένων διαφόρων τύπων χωρίς να χρειαστεί να τροποποιήσει το 

πρόγραµµά του κάθε φορά που συνδέει την εφαρµογή του σε µια διαφορετική βάση. 

Παρεµβάλλει και ενεργεί ως middleware ανάµεσα στις Java εφαρµογές και τις σχεσιακές 

(relational) βάσεις. Το JDBC είναι ένα interface για πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων 

(database access interface) που χρησιµοποιεί standard SQL ερωτήσεις. Προσφέρει στον 
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προγραµµατιστή την άνεση να γράφει ένα πρόγραµµα που να στέλνει µια SQL ερώτηση σε 

µια σχεσιακή βάση δεδοµένων είτε πρόκειται για SQL Server είτε για Oracle είτε για Access 

είτε για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρµα. Η µόνη φροντίδα του προγραµµατιστή είναι να 

επιλέγει κάθε φορά που συνδέεται σε µια βάση τον κατάλληλο driver για να καταλαβαίνει το 

JDBC τι είδους βάση πρόκειται να προσπελάσει ώστε να φορτώνει τις απαραίτητες ρουτίνες.  

Με το JDBC API ο προγραµµατιστής της εφαρµογής µπορεί να ρωτήσει την βάση 

οποιαδήποτε SQL ερώτηση επιθυµεί, να πάρει µεταπληροφορία από την βάση δεδοµένων και 

όχι µόνον να παραλάβει τα αποτελέσµατα από την βάση αλλά και να τα τροποποιήσει και να 

τα µορφοποιήσει όπως αυτός θέλει.  

Επιπλέον το JDBC API περιέχει το JDBC–ODBC bridge (πρόκειται για κοινό προiόν της 

Javasoft µε την Intersolv). Αφορά ένα σύνολο προγραµµάτων που περιέχει το JDBC ΑPI τα 

οποία επιτρέπουν τη σύνδεση και την επικοινωνία των εφαρµογών που γράφει ο 

προγραµµατιστής µε οποιαδήποτε βάση δεδοµένων που µπορεί να προσπελαστεί µε τον 

οδηγό ODBC (Open DataBase Connectivity) της Microsoft. Η γέφυρα αυτή προσδίδει στο 

JDBC τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει ένα µέρος από τις λειτουργίες του ODBC 

προκειµένου η εφαρµογή να επικοινωνήσει µε την βάση που χρησιµοποιεί τον οδηγό ODBC.  

Η Java εφαρµογή µπορεί να επικοινωνήσει µε οποιαδήποτε σχεσιακή βάση που έχει 

αναπτύξει για λογαριασµό της κάποιον JDBC driver. Επιπροσθέτως µπορεί να επικοινωνήσει 

και µε βάσεις που δεν παρέχουν κάποιον JDBC driver, αρκεί µόνον να παρέχουν κάποιον 

ODBC driver. Τότε το JDBC χρησιµοποιεί τις ρουτίνες του JDBC- ODBC bridge και 

επιτυγχάνει τη σύνδεση. Φαίνεται έτσι η καταπληκτική ευελιξία που χαρακτηρίζει το JDBC 

API.  

Η µεγάλη επιτυχία και λειτουργικότητα του JDBC οδηγεί καθηµερινά ένα µεγάλο αριθµό 

κατασκευαστριών εταιριών συστηµάτων client-server, database και middleware να 

υιοθετήσουν και να ενσωµατώσουν την τεχνολογία JDBC στα προϊόντα τους. 
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3.6 WEB SERVICES 

3.6.1 Τι είναι οι Web Services; 

Ένα από τα παράξενα µε τις Web Services ( συνδυασµένες υπηρεσίες Ιστού ) είναι η ίδια η 

ονοµασία τους. Η λέξη services µας φέρνει στο µυαλό την εικόνα ανθρώπων που πληρώνουν 

για κάτι και παίρνουν κάτι πίσω. Αλλά στο πιο βασικό επίπεδο, οι Web Services είναι απλά 

µια νέα γεύση από τεχνολογίες λογισµικού βασισµένες σε κάποια standards, που επιτρέπει 

στους προγραµµατιστές να συνδυάσουν υπάρχουσα συστήµατα υπολογιστών µε νέους 

τρόπους µέσω του Internet, µέσα σε µια επιχείρηση ή µεταξύ πολλών. 

Οι Web Services επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να γεφυρώσουν επικοινωνιακά χάσµατα – 

µεταξύ λογισµικών γραµµένων σε διαφορετικές προγραµµατιστικές γλώσσες, από 

διαφορετικούς προµηθευτές που τρέχουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. Και εδώ 

είναι ο µεγάλος στόχος: οι Web Services στην τελειοποιηµένη µελλοντική τους µορφή θα 

επιτρέπουν τέτοιου είδους επικοινωνίες να συνεχιστούν χωρίς ανθρώπους. Κάτι σαν υπερ-

αυτοµατοποίηση! 

3.6.2 Μιλάµε δηλαδή για υπολογιστές που καταλαµβάνουν τον κόσµο; 

Ε όχι ακριβώς! Μιλάµε για υπολογιστές, οι οποίοι θα µπορούν να κάνουν συναλλαγές και 

επιχειρησιακές συνεργασίες µεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται µεσολάβηση από κάποιον 

άνθρωπο. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα κατάστηµα που σερβίρει πρωινό και έχουµε 

παράλληλα µια ιστοσελίδα, στην οποία περιέχεται και ο τιµοκατάλογος του καταστήµατος 

αυτού. Έστω τώρα ότι θέλουµε η ιστοσελίδα µας να ελέγχει την τιµή της µοτσαρέλας σε µια 

συνεχή και καθηµερινή βάση. Αν υποθέσουµε τώρα ότι αυτό ήταν κάτι σηµαντικό για µια 

επιχείρηση, τότε σίγουρα θα υπήρχαν προµηθευτές µοτσαρέλας, οι οποίοι θα προσλάµβαναν 

ανθρώπους για να στήσουν Web Services που θα παρέχουν on-line τις τιµές τους. Εν τω 

µεταξύ, και εµείς σαν επιχείρηση θα προσλαµβάναµε ανθρώπους, οι οποίοι θα έφτιαχναν µια 

Web Service εφαρµογή για την ιστοσελίδα µας, η οποία θα είχε ως λειτουργία να βρίσκει 

αυτόµατα όχι µόνο εκείνες τις επιχειρήσεις µοτσαρέλας που παρέχουν on-line τις τιµές των 

προϊόντων τους, αλλά και εκείνη την επιχείρηση µε τις φτηνότερες τιµές. Έτσι χωρίς εµείς να 

χρειαστεί να παρέµβουµε καθόλου, πετυχαίνουµε η ιστοσελίδα µας να ανανεώνεται 

κατάλληλα κάθε µέρα! 
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3.6.3 Ποιες είναι οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούν οι Web Services; 

Οι Web Services δεν χρησιµοποιούν κάποια συγκεκριµένη τεχνολογία, αλλά ένα σύνολο από 

καθιερωµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, που περιλαµβάνουν το HTTP, την XML, το SOAP, 

το UDDI και το WSDL. Μια Web service µπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε υπολογιστική 

πλατφόρµα και σε κάθε αναπτυξιακό περιβάλλον, αρκεί να επικοινωνεί µε τις υπόλοιπες web 

services χρησιµοποιώντας τα παραπάνω πρωτόκολλα. 

3.6.4 Σε τι διαφέρουν οι Web Services από παλαιότερα µοντέλα κατανεµηµένου 
προγραµµατισµού; 

 

Οι web services έχουν πάρει πολλά στοιχεία από παλιότερα µοντέλα κατανεµηµένου 

προγραµµατισµού, όπως η CORBA και άλλες. Οι βασικές όµως διαφορές των web services 

είναι 2: 

1. Είναι ελαφρά ορισµένες και συνδεδεµένες µεταξύ τους 

2. Είναι χτισµένες πάνω σε υπάρχοντα πρωτόκολλα όπως το HTTP και η XML. 

Και ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι Web Services αναµένεται να επιτύχουν είναι γιατί οι 

εµπνευστές τους έχουν επικεντρωθεί στο να τις κάνουν όσο πιο απλές και φιλικές γίνεται. 

3.6.5 Είναι οι Web Services µια παραλλαγή του Application Service Provider 
(ASP) µοντέλου; 

 

Παρότι και οι Web Services και τα ASPs εφαρµόζουν την έννοια του «λογισµικό ως 

υπηρεσία», οι οµοιότητες τελειώνουν εκεί. Τα ASPs παραδίδουν ολόκληρες εφαρµογές από 

µια κεντρική θέση φιλοξενίας ( cental hosting location ), ενώ οι web services περιέχουν 

κατανεµηµένα συστατικά. Τα ASPs είναι κάτι σαν «µαύρα κουτιά» ενώ οι Web Services 

είναι εγγενώς επεκτάσιµες. Τα ASPs είναι τόσο επιχειρησιακό πρότυπο όσο και λύση 

τεχνολογίας. Οι Web Services µπορούν από τη µια να επιτρέψουν νέες µορφές 

επιχειρησιακών προτύπων, αλλά από την άλλη είναι πλήρως µια λύση τεχνολογίας. 

3.6.6 Ποιος ανέπτυξε τα πρότυπα για τις Web Services; 

Μερικά από τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούν οι web services έχουν τυποποιηθεί από 

ανεξάρτητες οργανώσεις, όπως η W3C. Το HTTP και η XML αποτελούν τη βάση πάνω στην 

οποία οι DevelopMentor, UserLand Software και η Microsoft ανέπτυξαν το SOAP. Μετά τον 

αρχικό ορισµό των προδιαγραφών του SOAP, η IBM και η Ariba συνεργάστηκαν µε την 

Microsoft για να αναπτύξουν το UDDI. Η IBM  επίσης εργάστηκε πάνω στην ανάπτυξη και 

άλλων προδιαγραφών για τις web services, όπως των WSDL, WSFL και άλλων. 
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4  

Ανάλυση και σχεδίαση 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ανάλυση και ο σχεδιασµός του λογισµικού του 

συστήµατος µας. Στην παράγραφο 4.1 γίνεται η αρχιτεκτονική περιγραφή του συστήµατος, 

όπου θα προσδιοριστούν και θα περιγραφούν τα λογικά επιµέρους «κοµµάτια» που το 

αποτελούν. Στη συνέχεια, στην παράγραφο 4.2, στην περιγραφή των λειτουργιών του 

συστήµατος, θα αναλυθούν και θα περιγραφούν µε λεπτοµέρεια οι δυνατότητες τις οποίες 

παρέχει στους χρήστες του. 

4.1 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής 

Όπως είχαµε πει στο Κεφάλαιο 2, µερικοί από τους στόχους που είχαµε θέσει για την 

εφαρµογή µας είναι να µπορεί να συνδέεται µε πολλές βάσεις, να χρησιµοποιεί open source 

κώδικα ( συγκεκριµένα το πακέτο JWSDP της Sun Microsystems ) και τελευταίο και 

κυριότερο το να µην απασχολεί καθόλου τον κάτοχο της βάσης το πώς θα δηµιουργηθεί το 

Web Service. Αυτός θα πρέπει να αρκείται στο να διαλέγει µε κάποιο τρόπο ( π.χ. µε SQL 

statements ) τα δεδοµένα της βάσης που θέλει να κάνει publish και στη συνέχεια η Web 

Service να κατασκευάζεται αυτόµατα. 

Έχοντας αυτά στο µυαλό µας σχεδιάσαµε την εφαρµογή, το design κοµµάτι της οποίας 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 
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Τα κουτάκια µε το γκρι χρώµα αποτελούν το δικό µας λογισµικό ενώ τα κουτάκια µε το 

άσπρο χρώµα αποτελούν έτοιµο λογισµικό ( συγκεκριµένα πρόκειται για το JWSDP ). Τα 

κυλινδρικά κουτάκια αποτελούν τα αρχεία που παράγονται σε κάποια στάδια της εκτέλεσης 

του προγράµµατος και τα οποία χρησιµοποιούνται σαν είσοδο σε κάποια άλλα στάδια. 
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Πιο αναλυτικά, η εφαρµογή µας κάνει τα εξής: 

1. Ο χρήστης συνδέεται µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων και επιλέγει τη 

βάση που θέλει από τη λίστα µε τις υπάρχουσες βάσεις. 

2. Αφού έχει επιλέξει την κατάλληλη βάση, µπορεί να δει όλους τους πίνακες της βάσης 

αυτής και επιλέγοντας κάποιο πίνακα µπορεί να δει όλα τα πεδία και τους 

αντίστοιχους τύπους του πίνακα αυτού. Έχοντας λοιπόν την εικόνα της βάσης 

καλείται να δώσει τα συστατικά του κάθε operation του Web Service. Συγκεκριµένα 

καλείται να δώσει τα queries που θα εκτελεί το operation, τις µεταβλητές εισόδου του 

operation, καθώς και το όνοµα του operation. 

3. Αφού ο χρήστης περιγράψει και το τελευταίο operation, καλείται να δώσει κάποιες 

επιπλέον πληροφορίες που περιγράφουν το web service, όπως τη διεύθυνση που θέλει 

να γίνει deploy το service, το όνοµα του service και άλλες. 

4. Μόλις δώσει τις πληροφορίες αυτές παράγεται ένα configuration file ( σε XML ), το 

οποίο περιγράφει πλήρως το Web Service περιέχοντας όλες τις πληροφορίες που 

έδωσε ο χρήστης στα παραπάνω βήµατα. 

5. Ο χρήστης τώρα είναι έτοιµος να πατήσει το κουµπί deploy για να κάνει deploy το 

Web Service. Συγκεκριµένα, µόλις ο χρήστης πατήσει το κουµπί deploy η εφαρµογή 

µας διαβάζει το configuration file και παράγει όλα τα απαραίτητα αρχεία java ( όπως 

τα beans που θα χρειαστούν και τον wrapper ) καθώς και κάποια properties files. Τα 

αρχεία αυτά τα χρησιµοποιεί στη συνέχεια το JSWDP για να κάνει deploy το Web 

Service. 

 

Αν θελήσουµε τώρα να δούµε και γραφικά τη ροή της εκτέλεσης της εφαρµογής µας έχουµε 

το παρακάτω flow chart: 
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Σχεδιάζουµε τώρα το runtime κοµµάτι της εφαρµογής µας: 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριµένα, ένας χρήστης που θέλει να χρησιµοποιήσει το Web Service µας ακολουθεί τα 

παρακάτω βήµατα: 

1. Επιλέγει κάποιο operation και δίνει τις µεταβλητές εισόδου που του ζητάει το 

operation αυτό. 

2. Ο wrapper του web service παίρνει τις µεταβλητές αυτές και εκτελεί την κατάλληλη 

λειτουργία που ορίζει το operation ( π.χ. µια λειτουργία θα ήταν ένα select από τη 

βάση ή ένα update ). 

3. Το αποτέλεσµα της λειτουργίας αυτής επιστρέφεται από τη βάση. Το αποτέλεσµα 

αυτό σε περίπτωση ενός select query θα είναι ένας πίνακας µε τα στοιχεία που ζητάει 

το query ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ( update, insert, delete ) θα είναι ένας 

integer που θα δηλώνει αν η ενέργεια ήταν επιτυχής ή όχι. 

4. Ο χρήστης παίρνει την απάντηση. 
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4.2 Περιγραφή Λειτουργιών 

Οι λειτουργίες της εφαρµογής µας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις λειτουργίες που 
µπορεί να εκτελέσει ο σχεδιαστής του Web Service και στις λειτουργίες που µπορεί να 
εκτελέσει ένας χρήστης που θέλει να χρησιµοποιήσει το Web Service. 

Οι λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ο σχεδιαστής του Web Service φαίνονται στο 

παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως βλέπουµε, κατά τη σχεδίαση του Web Service ο χρήστης συνδέεται αρχικά µε βάση       

( λειτουργία 1 ), κατόπιν δίνει τα queries για κάθε operation του web service ( λειτουργία 2 ), 

δίνει κάποιες επιπλέον πληροφορίες που περιγράφουν το Web Service ( λειτουργία 3 ) και 

τέλος κάνει deploy το Web Service ( λειτουργία 4 ). 
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Από την άλλη πλευρά, ένας χρήστης που θέλει να χρησιµοποιήσει το Web Service έχει µόνο 

µία λειτουργία, η οποία φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης λοιπόν το µόνο που έχει να κάνει είναι να καλέσει το Web Service δίνοντας τις 

µεταβλητές εισόδου που του ζητούνται και στη συνέχεια παίρνει τα αποτελέσµατα που 

ζήτησε. 
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5  

Υλοποίηση 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υλοποίησης, όπως η 

πλατφόρµα ανάπτυξης και εκτέλεσης, τα προγραµµατιστικά εργαλεία που επιλέχθηκαν, και 

παρατίθενται οι λεποµέρειες της υλοποίησης. 

5.1 Πλατφόρµες και προγραµµατιστικά εργαλεία  

5.1.1 Επιλογή γλώσσας προγραµµατισµού 

Η υλοποίηση του συστήµατος έγινε αποκλειστικά σε JAVA 2. Συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιήθηκε το Java 2 SDK Standard Edition v1.4.1. Η επιλογή της συγκεκριµένης 

γλώσσας στηρίχθηκε στα παρακάτω χαρακτηριστικά της: 

• Είναι αντικειµενοστραφής. Η Java – σε αντίθεση µε τη C++ που περιέχει και µη 

αντικειµενοστραφή χαρακτηριστικά – είναι µια καθαρά αντικειµενοστραφής γλώσσα 

προγραµµατισµού. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη 

επαναχρησιµοποιήσιµου κώδικα. Η ίδια η Java παρέχει ένα σηµαντικό αριθµό 

κλάσεων που επιταχύνουν την ανάπτυξη κώδικα. 

• Παράγει κώδικα µεταφέρσιµο σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική. Ο µεταγλωττιστής της 

Java δεν παράγει κώδικα για την αρχιτεκτονική ενός συγκεκριµένου συστήµατος, 
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αλλά για την εικονική µηχανή της Java (Java Virtual Machine). Μια εφαρµογή 

λοιπόν αυτής της γλώσσας µπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε πλατφόρµα, χωρίς καµιά 

µετατροπή. Εποµένως, ο κώδικας δηµιουργείται αλλά και µεταγλωττίζεται µονάχα 

µια φορά. 

• Παράγει σταθερό αλλά και αξιόπιστο κώδικα. Η Java περιορίζει τα 

προγραµµατιστικά λάθη που µπορεί να οδηγήσουν σε εφαρµογές ασταθείς και 

αναξιόπιστες. Παρέχει µηχανισµούς ελέγχου λαθών και παραβάσεων µνήµης κατά 

την εκτέλεση (run-time errors), που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε αστάθεια το 

σύστηµα, φροντίζει για την αποδέσµευση της µνήµης (ύπαρξη garbage collector), 

αφαιρώντας από τον προγραµµατιστή αυτή την ευθύνη, ενώ τέλος ο χειρισµός των 

εξαιρέσεων απλοποιεί τη διαχείριση λαθών και την ανάνηψη από αυτά. Η έλλειψη 

δεικτών, χωρίς να µειώνει τη δύναµή της, απλοποιεί την ανάπτυξη του κώδικα και 

απαλλάσει  τις εφαρµογές  από τις απρόβλεπτες καταστάσεις που εµφανίζεται σε 

προγράµµατα C και C++. 

• Είναι δυναµική και κατανεµηµένη. Χαρακτηρίζοντας την Java δυναµική, 

αναφερόµαστε στη δυνατότητα δυναµικής φόρτωσης µιας κλάσης στον Java 

µεταφραστή οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την εκτέλεση. Επίσης, µας δίνει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουµε δυναµικά πληροφορίες για µια κλάση στο χρόνο 

εκτέλεσης. Η Java χαρακτηρίζεται, επίσης, κατανεµηµένη, χάρη στην υποστήριξη 

που παρέχει σε επίπεδο δικτύου. Εδώ πρέπει να αναφερθούµε στο Remote Method 

Invocation (RMI) Application Interface (API), το οποίο επιτρέπει σε ένα Java 

πρόγραµµα να καλέσει µεθόδους αποµακρυσµένων αντικειµένων σαν να ήταν 

τοπικά. 

• Περιλαµβάνει ή υποστηρίζει όλα τα απαραίτητα APIs για την πραγµατοποίηση των 

λειτουργιών που χρειάστηκαν (JDBC, Swing, Servlets, JAXP). Το γεγονός αυτό 

αφενός διευκολύνει τον προγραµµατιστή, αφού του παρέχει ένα βασικό υπόβαθρο, 

πάνω στο οποίο θα δηµιουργήσει τις δικές του εφαρµογές, αφετέρου ελαχιστοποιεί 

τις πιθανότητες κακής επικοινωνίας µεταξύ των τµηµάτων του κώδικα. Ταυτόχρονα, 

οδηγεί σε ευανάγνωστο κώδικα και σίγουρα στην καλύτερη και βαθύτερη εκµάθηση 

του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. 

• Συνοδεύεται από πλήρη και κατατοπιστική τεκµηρίωση (documentation), η οποία 

παρέχεται δωρεάν µέσω του World Wide Web. 
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5.1.2 Επιλογή λειτουργικού συστήµατος 

Έχοντας να δουλέψουµε µε τη γλώσσα Java είχαµε την επιλογή να αναπτύξουµε τον κώδικά 

µας σε οποιοδήποτε περιβάλλον και λειτουργικό σύστηµα θέλαµε. Επιλέχθηκαν τα Windows 

2000 της εταιρίας Microsoft λόγω της συµβατότητας που προσφέρουν, αφού αποτελούν 

µακράν την πιο διαδεδοµένη πλατφόρµα,  αλλά και λόγω της πληθώρας των προγραµµάτων 

και εργαλείων για ανάπτυξη κώδικα που διατίθενται σε αυτά.  

Ο παραγόµενος κώδικας βέβαια είναι πολύ εύκολο να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα 

λειτουργικά συστήµατα, αρκεί βέβαια να είναι εγκατεστηµένο το Java Runtime Environment 

1.4.1. 

5.1.3 Επιλογή πακέτου για τη δηµιουργία Web Services 

Ως πακέτο για τη δηµιουργία Web Services χρησιµοποιήσαµε το Java Web Services 

Developer Pack ( JWSDP ) της εταιρεία Sun Microsystems. Περιλαµβάνει ένα πλήθος 

τεχνολογιών, οι οποίες κάνουν πολύ πιο εύκολη και γρήγορη την κατασκευή Web Services, 

χρησιµοποιώντας την Java. 

Το βασικό API του JWSDP είναι το JAX-RPC, το οποίο είναι µια συντοµογραφία του Java 

API for XML-based RPC. Το API αυτό χρησιµοποιείται για την κατασκευή τόσο των Web 

Services όσο και των clients που τις καλούν χρησιµοποιώντας remote procedure calls ( RPC ) 

και XML. 

Το JAX-RPC χρησιµοποιεί το SOAP σαν το πρωτόκολλο µεταφοράς µηνυµάτων. Παρόλο 

που το JAX-RPC στηρίζεται σε αρκετά πολύπλοκα πρωτόκολλα, το API του κρύβει αυτή την 

πολυπλοκότητα από τον σχεδιαστή µιας εφαρµογής. Από τη µεριά του server, ο σχεδιαστής 

της εφαρµογής αρκεί να ορίσει τις remote procedures µε το να ορίσει τις µεθόδους σε ένα 

interface γραµµένο σε Java. Ο σχεδιαστής επίσης γράφει τον κώδικα µίας ή και 

περισσότερων κλάσεων που υλοποιούν αυτές τις µεθόδους. Αλλά και η σχεδίαση του client 

είναι αρκετά εύκολη. Ένας client δηµιουργεί ένα proxy, ένα τοπικό object που παριστάνει την 

service, και µετά απλά καλεί τις µεθόδους στον proxy. 

Με το JAX-RPC οι clients και οι Web Services έχουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα – η Java είναι 

µια platform independent προγραµµατιστική γλώσσα. Επιπλέον, το JAX-RPC δεν είναι 

περιοριστικό : ένας JAX-RPC client µπορεί να έχει πρόσβαση σε µια Web Service, η οποία 

δεν τρέχει σε πλατφόρµα που χρησιµοποιεί Java και αντίστροφα. Αυτό οφείλεται στο ότι το 

JAX-RPC χρησιµοποιεί τεχνολογίες ορισµένες από το World Wide Consortium (W3C), όπως 

του HTTP, του SOAP και του WSDL. 
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5.1.4 Επιλογή τρόπου δηµιουργίας δυναµικών ιστοσελίδων 

Για τη δηµιουργία του client για την επίδειξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία 

των JSP (Java Server Pages), που περιλαµβάνει ένα σύνολο πλεονεκτηµάτων σε σχέση µε 

άλλες παρόµοιες τεχνολογίες και επιτρέπει στους προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν 

δυναµικές ιστοσελίδες, οι οποίες µεταφράζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. Οι 

JSPs έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

• Είναι µέρος του κώδικα που συνοδεύει την πλατφόρµα της Java. 

• Είναι ανεξάρτητες της αρχιτεκτονικής του συστήµατος στο οποίο εκτελούνται. 

• Μπορουν να «επικοινωνήσουν» πολύ εύκολα µε άλλες κλάσεις ή οντότητες της Java. 

• Μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλαπλές αιτήσεις διαφορετικών χρήστών 

και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να τις συγχρονίζουν. 

• Έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν τις αιτήσεις των χρηστών σε άλλους servers ή 

JSPs. 

• Παρέχουν όλες τις δυνατότητες των φαινοµενικά ισχυρότερων servlets, αφού 

αυτόµατα µεταφράζονται σε servlets που αναλαµβάνουν να φέρουν σε πέρας την 

απαίτηση. 

• ∆ίνουν τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή να δηµιουργήσει πολύ εύκολα τόσο 

στατικές όσο και δυναµικές οντότητες, µε µια πιο φυσική προσέγγιση απο άλλες 

τεχνολογίες. 

• Εκτός από έξοδο σε HTML µορφή, τα JSPs µπορούν να έχουν και έξοδο σε XML, ή 

ακόµα και σε WML µορφή, η οποία είναι απαραίτητη για την επικοινωνία µε τους 

χρήστες µέσω του WAP. 

• Συνοδεύεται από πλήρη και κατατοπιστική τεκµηρίωση (documentation), η οποία 

παρέχεται δωρεάν µέσω του World Wide Web. 

• Υποστηρίζονται από τη µεγάλη πλειονότητα των servers που κυκλοφορουν στην 

αγορά λογισµικού. 
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5.1.5 Επιλογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

Επειδή η πλατφόρµα ανάπτυξης του προγράµµατος ήταν τα Windows επιλέξαµε να 

χρησιµοποιήσουµε ως Σ∆Β∆ τον SQL Server 2000, ο οποίος µαζί µε την Oracle αποτελούν 

τα πιο εµπορικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων που χρησιµοποιούνται σήµερα. 

Το σύστηµά µας βεβαίως, λόγω της ανάπτυξης µε τη Java και το JDBC µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε µεγάλο πλήθος από διαφορετικές Β.∆. µε τη βοήθεια των κατάλληλων drivers. 

5.1.6 Επιλογή τρόπου επικοινωνίας µε τη Βάση ∆εδοµένων 

Για την επικοινωνία µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων χρησιµοποιήθηκε το 

πρωτόκολλο JDBC (Java DataBase Connectivity). Το JDBC είναι ιδιαίτερα απλό, ευέλικτο 

και αποτελείται από κλάσεις και διαπροσωπίες (interfaces) που επιτρέπουν την επεξεργασία 

των δεδοµένων µιας οποιασδήποτε Βάσης ∆εδοµένων µε τη χρήση ενσωµατωµένης SQL, 

καθώς επίσης και στην επισκόπηση των µετα-δεδοµένων της. Για να µπορέσει µια 

συγκεκριµένη Βάση ∆εδοµένων να επικοινωνήσει µέσω JDBC θα πρέπει να υλοποιηθούν οι 

κατάληλοι οδηγοί (drivers), κλάσεις δηλαδή, που υλοποιούν τα interfaces και τις αφηρηµένες 

κλάσεις που δηλώνονται από το JDBC API. Στην παρούσα διπλωµατική επιλέχθηκαν οδηγοί 

τύπου 4. Ένας οδηγός τύπου 4 χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι µετατρέπει τις καλούµενες 

µεθόδους στο πρωτόκολλο δικτύου (network protocol) το οποίο χρησιµοποιείται άµεσα από 

το εκάστοτε Σ∆Β∆. Αυτό επιτρέπει την πραγµατοποίηση µιας άµεσης κλήσης από το 

µηχάνηµα-πελάτη (client machine) στον εξυπηρετητή του Σ∆Β∆ και είναι µια πρακτική λύση 

για πρόσβαση µέσω κάποιου δικτύου ή ακόµα και µέσω του Internet, κάτι που συµβαίνει 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χρησιµοποίησης του συστήµατος. Καθώς πολλά από αυτά 

τα πρωτόκολλα είναι εξειδικευµένα ανά σύστηµα, η πρωταρχική πηγή για αυτούς τους 

οδηγούς ήταν ο κατασκευαστής του συγκεκριµένου Σ∆Β∆, δηλαδή η Microsoft.     

5.1.7 Επιλογή εργαλείου ανάπτυξης κώδικα 

Για την ανάπτυξη του κώδικα χρησιµοποιήθηκε το JCreator ένα shareware πρόγραµµα για 

ανάπτυξη Java προγραµµάτων που δουλεύει πάνω στο JDK και προσφέρει ένα γραφικό 

παραθυρικό περιβάλλον αρκετά εύχρηστο και βοηθητικό. Προτιµήθηκε από άλλα 

προγράµµατα που κατασκευάζουν κώδικα, για να υπάρχει άµεση επαφή του κατασκευαστή 

µε τον κώδικα.  
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5.1.8 Επιλογή Web Server 

Ως Web Server χρησιµοποιήθηκε ο Tomcat 4.0.1 (The Jakarta Project). Τα πλεονεκτήµατά 

του σε σχέση µε άλλους Web Server που κυκλοφορούν στην αγορά λογισµικού είναι τα 

ακόλουθα: 

• Παρέχει υποστήριξη για εφαρµογές που κάνουν χρήση της τεχνολογίας των Java 

Server Pages (JSP). 

• Αποτελεί έναν αρκετά σταθερό Web Server. 

• Συνοδεύεται από πλήρη και κατατοπιστική τεκµηρίωση (documentation), η οποία 

παρέχεται δωρεάν µέσω του World Wide Web. 

• Είναι ένας από τους πιο διαδεδοµένους Web Servers που κυκλοφορούν στην αγορά 

λογισµικού. 

• ∆ιανέµεται δωρεάν µέσω του World Wide Web.  

Ο παραγόµενος κώδικας βέβαια είναι πολύ εύκολο να χρησιµοποιηθεί και σε άλλους Web 

Servers, αρκεί βέβαια υποστηρίζουν την τεχνολογία των Java Server Pages. 
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5.2 Λεπτοµέρειες υλοποίησης 

5.2.1 Οργάνωση του κώδικα 

Ο κώδικας της εφαρµογής µας είναι οργανωµένος σε 3 packages, τα οποία περιέχουν κλάσεις 

που σχετίζονται µεταξύ τους. Τα packages αυτά περιέχονται σε ένα κύριο package το 

WebServiceDesigner, που περιέχει όλα τα άλλα packages. 

5.2.1.1 Package GUI 

Περιέχει τις κλάσεις για την ανάπτυξη και διαχείριση του GUI (Grafical User Interface) και 

έχει την ευθύνη της επικοινωνίας µε το χρήστη. 

5.2.1.2 Package UtilityFiles 

Περιέχει βοηθητικές κλάσεις. Συγκεκριµένα περιέχει: 

 Μια κλάση, η οποία περιγράφει τη βάση στην οποία συνδέθηκε ο χρήστης, δηλαδή 

όλους τους πίνακες που περιέχει η βάση αυτή καθώς και όλα τα πεδία και τους 

αντίστοιχους τύπους των πινάκων αυτών. 

 Μια κλάση, η οποία παράγει ένα Configuration File, το οποίο περιγράφει πλήρως το 

Web Service αφότου ο χρήστης έχει δώσει όλα τα δεδοµένα που του ζητάει η 

εφαρµογή. 

 Μια κλάση, η οποία παράγει τις απαραίτητες java classes καθώς και κάποια property 

files, τα οποία χρησιµοποιεί το JWSDP για να κάνει deploy το Web Service. 

5.2.1.3 Package Web_Service 

Περιέχει τις κλάσεις που πραγµατοποιούν όλη τη λειτουργία του προγράµµατος και 

χρησιµοποιούν τις κλάσεις από τα παραπάνω packages. 

Σχηµατικά, τα packages που κατασκευάσαµε καθώς και η εξάρτηση µεταξύ τους φαίνεται 

στο παρακάτω σχήµα: 
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Αν θελήσουµε τώρα να δούµε αναλυτικά τα περιεχόµενα των packages έχουµε το παρακάτω 

σχήµα. Τα packages έχουν σηµειωθεί ως κουτιά που περιέχουν τις κλάσεις, ενώ οι βασικές 

διαχειριστικές κλάσεις έχουν τονισµένα γράµµατα. Από το σχήµα φαίνεται επίσης ότι οι 

βασικές διαχειριστικές κλάσεις βρίσκονται στο package WebService, το οποίο συνεργάζεται 

άµεσα τόσο µε το package GUI όσο και µε το package UtilityFiles. 

Frame1

Frame2

Frame3

Frame4

Exhibit

DatabaseContents

CreateConfigurationFile

CreateServiceFiles

 

WebService

UtilityFilesGUI

WebServiceDesigner
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5.2.2 Συνοπτική παρουσίαση των κλάσεων 

5.2.2.1 Package GUI 

Το λογικό διάγραµµα του package GUI φαίνεται παρακάτω: 

 

Frame2

databasesBox : JComboBox
button1 : JButton
button2 : JButton

Frame2()
getDatabase()
getButton1()
getButton2()

(from GUI)
Frame4

field1 : JTextField
field2 : JTextField
field3 : JTextField
field4 : JTextField
field5 : JTextField
button1 : JButton
button2 : JButton

Frame4()
getParentDirectory()
getEndPoint()
getEndPointName()
getPackageName()
getContextPath()
getButton1()
getButton2()

(from GUI)
Frame3

tablesBox : JComboBox
table : JTable
tm : DeafaultTableModel
area1 : JTextArea
area2 : JTextArea
field1 : JTextField
displayButton : JButton
button1 : JButton
button2 : JButton

Frame3()
addRow()
clearRowCount()
clearTextFields()
getTable()
getQuery()
getInputVariables()
getOperationName()
getDisplayButton()
getButton1()
getButton2()

(from GUI)
Frame1

field1 : JTextField
field2 : JTextField
field3 : JTextField
field4 : JPasswordField
field5 : JComboBox
button1 : JButton
button2 : JButton

Frame1()
getServerName()
getPort()
getUserName()
getPassword()
getDriver()
getButton1()
getButton2()

(from GUI)

 

 

Class Frame1 

Εµφανίζει το αρχικό παράθυρο της εφαρµογής, στο οποίο ο χρήστης καλείται να συνδεθεί µε 

κάποιο Σ∆Β∆ εισάγοντας: 

1. Το όνοµα του server 

2. Το port στο οποίο “ακούει” το Σ∆Β∆ 

3. Το όνοµα του χρήστη 

4. Τον κωδικό του χρήστη 

5. Τον κατάλληλο driver ανάλογα µε το είδος του Σ∆Β∆ ( π.χ. αν πρόκειται για τον 

SQL Server διαλέγει τον αντίστοιχο SQL Server Driver από µια drop-down list ) 

 

Class Frame2 

Εµφανίζει το δεύτερο παράθυρο της εφαρµογής, στο οποίο ο χρήστης καλείται να επιλέξει 

κάποια από τις υπάρχουσες βάσεις του  Σ∆Β∆ από µια drop-down list. 
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Class Frame3 

Εµφανίζει το τρίτο παράθυρο της εφαρµογής, στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει 

τους πίνακες που περιέχει η βάση την οποία επέλεξε καθώς και τα πεδία και τους 

αντίστοιχους τύπους των πινάκων αυτών. Έχοντας λοιπόν την εικόνα της βάσης καλείται να 

δώσει τα συστατικά του κάθε operation του Web Service. Συγκεκριµένα καλείται να δώσει: 

1. Το query που θα εκτελεί το operation 

2. Τις µεταβλητές εισόδου του operation 

3. Το όνοµα του operation 

 

Class Frame4 

Εµφανίζει το τελευταίο παράθυρο της εφαρµογής, στο οποίο ο χρήστης καλείται να δώσει 

κάποιες επιπλέον πληροφορίες που περιγράφουν το Web Service και συγκεκριµένα: 

1. Το directory, στο οποίο έκανε unzip την εφαρµογή 

2. Το όνοµα του Web Service 

3. Το url στο οποίο θέλει να γίνει deploy το Web Service 

4. Το όνοµα του package, στο οποίο θα αποθηκευτούν οι κλάσεις οι οποίες θα 

προκύψουν από τη µεταγλώττιση του κώδικα κατά την παραγωγή του Web Service 

Μόλις δώσει τις πληροφορίες αυτές, ο χρήστης µπορεί να πατήσει το κουµπί deploy και να 

κάνει deploy το Web Service. Το αν έγινε σωστά deploy µπορεί να το ελέγξει πηγαίνοντας 

στο url στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το Web Service, το οποίο και έδωσε παραπάνω. 
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5.2.2.2 Package UtilityFiles 

Το λογικό διάγραµµα του package UtilityFiles φαίνεται παρακάτω: 

CreateConfigurationFile

document : Document
operations : Element
dbService : Element

CreateConfigurationFile()
addSelectOperation()
addUpdateOperation()
addParentDirectory()
addEndPoint()
addEndPointName()
addPackageName()
addContextPath()
closeFile()

(from UtilityFiles)
CreateServiceFiles

url : String
username : String
password : String
dbName : String
parentDirectory : String
endPoint : String
endPointName : String
packageName : String
contextPath : String
operationName[] : String
query : String
outputNames[][] : String
outputTypes : String
inputNames : String
inputTypes : String
numberOfOperations : int
document : Document
outputFile1 : File
outputFile2 : File
out1 : FileOutputStream
out2 : FileOutputStream
p1 : PrintStream
p2 : PrintStream
operationsElement : Element

CreateServiceFiles()
createBean()
openServiceInterfaceFile()
addSelectFunctionAtServiceInterfaceFile()
addUpdateFunctionAtServiceInterfaceFile()
closeServiceInterfaceFile()
openServiceImplementationFile()
addSelectFunctionAtServiceImplementationFile()
addUpdateFunctionAtServiceImplementationFile()
closeServiceImplementationFile()
createPropertiesFile()
createConfigFile()
createDeploymentFile()
findType()
main()

(from UtilityFiles)
DatabaseContents

databaseName : String
tables[] : String
columnNames[][] : String
columnTypes[][] : String

DatabaseContents()
findType()
getDatabaseName()
getTables()
getColumnName()
getColumnType()
getNumberOfTables()
getNumberOfColumns()
getTableIndex()
getVariableTypes()

(from UtilityFiles)

 

Class DatabaseContents 

Ανάλογα µε τη βάση που επέλεξε ο χρήστης, η κλάση DatabaseContents περιέχει τη µορφή 

της βάσης αυτής, δηλαδή όλους τους πίνακες της βάσης καθώς και τα πεδία και τους 

αντίστοιχους τύπους των πινάκων αυτών. 

 

Class CreateConfigurationFile 

Η κλάση CreateConfigurationFile αναλαµβάνει την κατασκευή ενός αρχείου xml, 

συγκεκριµένα του configurationFile.xml το οποίο περιγράφει πλήρως το Web Service 

περιέχοντας όλα τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης κατά το τρέξιµο της εφαρµογής. Περιέχει 

δηλαδή, τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης στα Frames 1-4, όπως τα στοιχεία που χρειάζονται 

για να συνδεθεί µε το Σ∆Β∆, τις λεπτοµέρειες των operations µε τα αντίστοιχα queries τους 

και τις πληροφορίες για το deployment του Web Service, όπως το όνοµα του Web Service, το 

url στο οποίο θα γίνει deploy κ.λ.π. 
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Class CreateServiceFiles 

Η κλάση CreateServiceFiles αναλαµβάνει την κατασκευή όλων εκείνων των .java αρχείων 

καθώς και κάποιον property files, τα οποία ζητάει το JWSDP για να κάνει deploy το Web 

Service. Συγκεκριµένα παράγει τα εξής αρχεία: 

1. Για εκείνα τα operations που κάνουν select κάποια δεδοµένα από τη βάση φτιάχνει 

κατάλληλα serviceBeans, τα οποία έχουν ως µεταβλητές τα πεδία των selects. Π.χ. αν 

έχουµε ένα operation που εκτελεί το query                                 

“SELECT Professors.FirstName, Professors.LastName FROM Professors WHERE 

Professors.ID = ?”, τότε το serviceBean θα έχει ως µεταβλητές τα 

Professors_FirstName, Professors_LastName. 

2. Παράγει το αρχείο serviceIF.java, το οποίο αποτελεί το interface του Web Service. 

3. Παράγει το αρχείο serviceImpl.java, το οποίο αποτελεί στην ουσία τον wrapper του 

Web Service και περιέχει ως µεθόδους του τα operations του Web Service. 

4. Παράγει κάποια property files τα οποία ζητάει το JWSDP και συγκεκριµένα τα 

αρχεία build.properties και jaxrpc-ri.xml, τα οποία είναι απαραίτητα για το 

deployment του Web Service. 
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5.2.2.3 Package WebService 

Το λογικό διάγραµµα του package WebService φαίνεται παρακάτω: 

Exhibit

url : String
servername : String
port : String
username : String
password : String
driver : String
dbName : String
parentDirectory : String
endPoint : String
endPointName : String
packageName : String
contextPath : String
names1[] : String
names2[] : String
connection : Connection
dbContents : DatabaseContents
configurationFile : CreateConfigurationFile
createServiceFiles : CreateServiceFiles

Exhibit()
openFirstFrame()
openSecondFrame()
openThirdFrame()
openFourthFrame()
connect()
parseQuery()
selectQuery()
deployService()
shutDown()
main()

(from WebService)

 

Class Exhibit 

Η κλαση Exhibit είναι η κεντρική κλάση της εφαρµογής, η οποία χρησιµοποιεί τις κλάσεις 

από τα υπόλοιπα packages για να πετύχει την επικοινωνία µε το χρήστη και να κάνει deploy 

το Web Service. Συγκεκριµένα καλεί τις κλάσεις Frame 1-4 για να εµφανίσει τα 4 παράθυρα 

της εφαρµογής και µόλις ο χρήστης δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία καλεί την κλάση 

CreateConfigurationFile, για να φτιάξει το αρχείο που περιγράφει το Web Service. Κατόπιν 

καλεί την κλάση CreateServiceFiles για να φτιάξει όλα τα απαραίτητα αρχεία που ζητάει το 

JWSDP και τέλος κάνει deploy το Web Service. 
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Αν θέλαµε τώρα να δούµε τη σειρά µε την οποία καλούνται οι µέθοδοι κάθε κλάσης έχουµε 

τα εξής: 

1. Καλείται η µέθοδος openFirstFrame() της κλάσης Exhibit. Η µέθοδος αυτή 

αρχικοποιεί την κλάση Frame1, που βρίσκεται στο package GUI, η οποία εµφανίζει 

το πρώτο παράθυρο της εφαρµογής. Στο παράθυρο αυτό ζητείται από το χρήστη να 

δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνδεση µε το Σ∆Β∆. 

2. Αφού ο χρήστης δώσει τα στοιχεία αυτά, καλείται η µέθοδος connect() της κλάσης 

Exhibit, µε την οποία συνδεόµαστε µε το Σ∆Β∆. 

3. Καλείται η µέθοδος openSecondFrame() της κλάσης Exhibit. Η µέθοδος αυτή 

αρχικοποιεί την κλάση Frame2, που βρίσκεται στο package GUI, η οποία εµφανίζει 

το δεύτερο παράθυρο της εφαρµογής. Στο παράθυρο αυτό ζητείται από το χρήστη να 

επιλέξει τη βάση µε την οποία θέλει να συνδεθεί. 

4. Αφού ο χρήστης διαλέξει τη βάση αυτή αρχικοποιείται η κλάση 

CreateConfigurationFile, που βρίσκεται στο package UtilityFiles και η οποία 

δηµιουργεί το αρχείο ConfigurationFile.xml το οποίο περιγράφει πλήρως το Web 

Service περιέχοντας όλα τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης κατά το τρέξιµο της 

εφαρµογής. Αρχικοποιείται επίσης η κλάση DatabaseContents, που βρίσκεται στο 

package UtilityFiles και η οποία περιέχει τη µορφή της βάσης που επέλεξε ο χρήστης, 

δηλαδή όλους τους πίνακες της βάσης καθώς και τα πεδία και τους αντίστοιχους 

τύπους των πινάκων αυτών 

5.  Καλείται η µέθοδος openThirdFrame() της κλάσης Exhibit. Η µέθοδος αυτή 

αρχικοποιεί την κλάση Frame3, που βρίσκεται στο package GUI, η οποία εµφανίζει 

το τρίτο παράθυρο της εφαρµογής. Στο παράθυρο αυτό ζητείται από το χρήστη να 

δώσει τα operations του Web Service. Ό,τι στοιχεία δώσει προστίθενται στο 

ConfigurationFile.xml µε την κλήση των αντίστοιχων µεθόδων της κλάσης 

ConfigurationFile και συγκεκριµένα των addSelectOperation() και 

addUpdateOperation(), ανάλογα µε το είδος του operation. 

6. Καλείται η µέθοδος openFourthFrame() της κλάσης Exhibit. Η µέθοδος αυτή 

αρχικοποιεί την κλάση Frame4, που βρίσκεται στο package GUI, η οποία εµφανίζει 

το τέταρτο παράθυρο της εφαρµογής. Στο παράθυρο αυτό ζητείται από το χρήστη να 

δώσει κάποιες παραµέτρους, οι οποίες είναι απαραίτητες για το deployment του Web 

Service. Οι παράµετροι αυτοί προστίθενται στο ConfigurationFile.xml µε την κλήση 

των κατάλληλων µεθόδων της κλάσης CreateConfigurationFile. 

7. Καλείται η µέθοδος closeFile() της κλάσης CreateConfigurationFile, µε την οποία 

«κλείνει» το αρχείο ConfigurationFile.xml. 
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8. Αρχικοποιείται η κλάση CreateServiceFiles, που βρίσκεται στο package UtilityFiles 

παίρνοντας ως είσοδο το ConfigurationFile.xml και η οποία αναλαµβάνει την 

κατασκευή όλων εκείνων των .java αρχείων καθώς και κάποιον property files, τα 

οποία ζητάει το JWSDP για να κάνει deploy το Web Service. 

9. Καλείται η µέθοδος deployService() της κλάσης Exhibit οπότε και γίνεται deploy το 

Web Service µε τη βοήθεια του JWSDP. 

10. Τέλος, καλείται η µέθοδος shutDown() της κλάσης Exhibit οπότε και «κλείνει» η 

σύνδεση µε το Σ∆Β∆. 
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6  

Έλεγχος 

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί ο έλεγχος του συστήµατος. 

6.1 Μεθοδολογία Ελέγχου 

Η µεθοδολογία που έχει χρησιµοποιηθεί είναι η µέθοδος του µαύρου κουτιού. Θα 

παρουσιαστεί ένα συγκεκριµένο παραδείγµατα εκτέλεσης της εφαρµογής για τη δηµιουργία 

ενός Web Service, ώστε να αποδειχτεί η ορθότητα των λειτουργιών που υλοποιήθηκαν. 

6.2 Αναλυτική παρουσίαση έλεγχου 

Για να φανούν στην πράξη τόσο οι δυνατότητες του συστήµατος όσο και ο τρόπος 

λειτουργίας του ακολουθεί µια επίδειξη του συστήµατος. 

Τρέχοντας το αρχείο runWebServiceApplication.bat ξεκινά την εφαρµογή µας. Το πρώτο 

παράθυρό της φαίνεται στο Σχήµα 1: 
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Σχήµα 1 

 

Στο παράθυρο αυτό ζητείται από το χρήστη να δώσει τα εξής στοιχεία: 

1. Το όνοµα του server, στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το Σ∆Β∆ ( στην περίπτωση 

µας ο SQL Server 2000 ). 

2. Το port του server ( στην περίπτωση του SQL Server το default port είναι το 1433 ). 

3. Το όνοµα ενός χρήστη που έχει πρόσβαση στο Σ∆Β∆. 

4. Τον κωδικό του χρήστη. 

5. Τον κατάλληλο driver για τη σύνδεση µε το Σ∆Β∆ ( στην περίπτωση µας το 

com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver ). 

 

Μόλις δώσουµε τα στοιχεία αυτά πατάµε το κουµπί OK. Η εφαρµογή χρησιµοποιεί τα 

στοιχεία που δώσαµε για να συνδεθεί µε το Σ∆Β∆ οπότε και µεταφερόµαστε στο δεύτερο 

παράθυρο, το οποίο φαίνεται στο Σχήµα 2: 
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Σχήµα 2 

 

Στο παράθυρο αυτό ο χρήστης µπορεί να δει τις υπάρχουσες βάσεις και να επιλέξει αυτή που 

θα χρησιµοποιήσει το Web Service. Μόλις πατήσει το κουµπί OK αυτό που κάνει εσωτερικά 

ο κώδικας της εφαρµογής είναι οι εξής 2 λειτουργίες: 

1. Ανοίγει το αρχείο ConfigurationFile.xml, το οποίο όπως έχουµε πει περιγράφει το 

Web Service περιέχοντας όλα τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης κατά το τρέξιµο της 

εφαρµογής. Συγκεκριµένα, στο σηµείο αυτό της εκτέλεσης της εφαρµογής τα 

στοιχεία που περιέχει το αρχείο αυτό είναι τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης στην 

πρώτη οθόνη ( δηλαδή το όνοµα του server, το port, το όνοµα και τον κωδικό του 

χρήστη και τον κατάλληλο driver ) και στην δεύτερη οθόνη ( δηλαδή το όνοµα της 

βάσης ). 

2. ∆ηµιουργεί την κλάση DatabaseContents, η οποία είναι η κλάση που περιγράφει τη 

βάση που επέλεξε ο χρήστης, δηλαδή όλους τους πίνακες της βάσης καθώς και τα 

πεδία και τους αντίστοιχους τύπους των πινάκων αυτών. 

Μόλις τελειώσουν οι 2 αυτές λειτουργίες µεταφερόµαστε στο τρίτο παράθυρο της 

εφαρµογής, το οποίο φαίνεται στο Σχήµα 3. Υποθέτουµε ότι επιλέξαµε τη βάση 

PhoneCatalog, η οποία είναι µια βάση µε τα τηλέφωνα όλων των κατοίκων της Αθήνας. 
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Σχήµα 3 

Στο παράθυρο αυτό, ο χρήστης µπορεί αρχικά να επιλέξει κάποιον από τους πίνακες της 

βάσης και πατώντας το κουµπί Display Table να δει τα πεδία του πίνακα αυτού και τους 

αντίστοιχους τύπους τους. Η βάση PhoneCatalog περιέχει µόνο έναν πίνακα µε όνοµα επίσης 

PhoneCatalog οπότε πατώντας το κουµπί Display Table έχουµε τα αποτελέσµατα που 

φαίνονται στο Σχήµα 3. 

Αφού λοιπόν ο χρήστης έχει αποκτήσει την εικόνα της βάσης, καλείται να δώσει τα 

operations του Web Service συµπληρώνοντας τα πεδία: 

1. Query: Εδώ καλείται να δώσει το query που θα εκτελεί το operation. 

2. Input Variables: Εδώ καλείται να δώσει τις µεταβλητές εισόδου του query, δηλαδή 

εκείνα τα στοιχεία που θα δίνει ένας client σαν είσοδο στο αντίστοιχο operation του 

Web Service. 

3. Operation Name: Εδώ καλείται να δώσει το όνοµα του operation. 

Συγκεκριµένα ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να ορίσουµε ένα operation στο οποίο ένας χρήστης 

να δίνει σαν είσοδο το Όνοµα και το Επώνυµο ενός κατοίκου της Αθήνας και το Web Service 

να του επιστρέφει το τηλέφωνό του. Τότε τα πεδία θα πρέπει να συµπληρωθούν µε τον τρόπο 

που φαίνεται στο Σχήµα 3. 
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Μόλις ο χρήστης συµπληρώσει τα πεδία του σχήµατος 3 έχει 2 επιλογές: 

1. Αν θέλει να ορίσει κι άλλα operations για το Web Service, αρκεί να πατήσει το 

κουµπί Submit Operation, οπότε και τα πεδία καθαρίζονται από τα προηγούµενα 

δεδοµένα και καλείται να δώσει τα καινούργια στοιχεία. 

2. Αν αυτό ήταν το τελευταίο operation που θέλει να ορίσει, αρκεί να πατήσει το κουµπί 

Last Operation, οπότε και µεταφέρεται στο τέταρτο και τελευταίο παράθυρο της 

εφαρµογής. 

Σε κάθε περίπτωση αυτά που κάνει εσωτερικά ο κώδικας κάθε φορά που ο χρήστης κάνει 

submit κάποιο operation είναι τα εξής: 

Αρχικά γίνεται parsing του query, οπότε και έχουµε 2 περιπτώσεις – να έχουµε ένα Select 

query ή ένα Update, Insert, Delete query. Ανάλογα τώρα µε την περίπτωση γίνονται τα εξής: 

 

SELECT QUERY 

Αν το query είναι τύπου Select, γίνεται κατάλληλο parsing για να πάρουµε τα ονόµατα των 

πεδίων που επιστρέφει το query. Π.χ. στο παράδειγµά µας έχουµε το query: 

SELECT PhoneCatalog.Telephone 

FROM PhoneCatalog 

WHERE PhoneCatalog.FirstName=? AND PhoneCatalog.LastName=? 

Με το parsing που κάνει η εφαρµογή βλέπει αρχικά ότι πρόκειται για ένα query τύπου Select, 

γιατί η πρώτη λέξη είναι SELECT. Αφού λοιπόν πρόκειται για Select query, η συνέχεια του 

parsing είναι να πάρει τα ονόµατα των πεδίων που επιστρέφει το query, και τον αντίστοιχο 

πίνακα στον οποίο περιέχεται το πεδίο αυτό. Συγκεκριµένα στο παράδειγµα µας, το query 

επιστρέφει το PhoneCatalog.Telephone, δηλαδή το πεδίο Telephone που περιέχεται στον 

πίνακα PhoneCatalog. 

Επόµενο βήµα είναι να πάρουµε τους τύπους τόσο των πεδίων που επιστρέφει το query όσο 

και των πεδίων που θα δέχεται ως είσοδο το query. Συγκεκριµένα στο παράδειγµά µας 

έχουµε ως είσοδο στο query τα πεδία PhoneCatalog.FirstName και PhoneCatalog.LastName 

που είναι τύπου String και το query επιστρέφει το PhoneCatalog.Telephone που είναι επίσης 

τύπου String. Για να βρει τους τύπους των πεδίων αυτών, η εφαρµογή χρησιµοποιεί την 

κλάση DatabaseContents την οποία αρχικοποιήσαµε σε παραπάνω βήµα και η οποία όπως 

είπαµε περιγράφει τη βάση που επέλεξε ο χρήστης, δηλαδή όλους τους πίνακες της βάσης 

καθώς και τα πεδία και τους αντίστοιχους τύπους των πινάκων αυτών. 
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UPDATE, INSERT, DELETE QUERY 

Αν το query είναι τύπου Update, Insert ή Delete το parsing που γίνεται είναι ακριβώς ίδιο µε 

την περίπτωση του Select, απλά δε µας ενδιαφέρει να βρούµε το όνοµα και τον τύπο που θα 

επιστρέφει το query, αφού στην περίπτωση µη Select query το µόνο που επιστρέφεται είναι 

µια µεταβλητή result τύπου int, που δηλώνει αν η εκτέλεση του query ήταν επιτυχηµένη ή 

όχι. 

Αφού λοιπόν πάρουµε µετά το parsing τα ονόµατα και τους τύπους των πεδίων εισόδου και 

εξόδου στην ουσία έχουµε έτοιµα τα δοµικά στοιχεία του operation. Επόµενο βήµα είναι να 

προσθέσουµε το operation αυτό στο αρχείο ConfigurationFile.xml. Τον τρόπο µε τον οποίο 

το προσθέτουµε θα τον δούµε παρακάτω, όταν και θα δείξουµε ακριβώς τη µορφή του 

ConfigurationFile.xml µετά το τέλος της εφαρµογής. 

Όταν ο χρήστης τελειώσει και µε το τελευταίο operation πατάει το κουµπί Last Operation 

οπότε και µεταφέρεται στο τέταρτο και τελευταίο παράθυρο της εφαρµογής, το οποίο 

φαίνεται στο Σχήµα 4: 

 

Σχήµα 4 
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Στο παράθυρο αυτό ο χρήστης καλείται να δώσει κάποιες παραµέτρους, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για το deployment του Web Service. Συγκεκριµένα, οι παράµετροι αυτοί είναι οι 

εξής: 

1. ParentDirectory : Το directory στο οποίο ο χρήστης εγκατέστησε την εφαρµογή. 

2. EndPoint : Μαζί µε το ContextPath φτιάχνουν το url στο οποίο θέλει ο χρήστης να 

γίνει deploy το Web Service. 

3. EndPointName : Το όνοµα του Web Service. 

4. PackageName : Το όνοµα του package στο οποίο τοποθετούνται οι κλάσεις τις 

οποίες κάνει compile το JWSDP κατά την εγκατάσταση του Web Service. 

5. ContextPath : Μαζί µε το EndPoint φτιάχνουν το url στο οποίο θέλει ο χρήστης να 

γίνει deploy το Web Service. Συγκεκριµένα, το url αυτό είναι το 

http://localhost:8080/ContextPath/EndPoint. Το url αυτό θα πρέπει να επισκεφτεί ο 

σχεδιαστής του Web Service µετά την εκτέλεση της εφαρµογής για να δει ότι το Web 

Service εγκαταστάθηκε κανονικά. 

 

Μόλις ο χρήστης δώσει όλες τις παραµέτρους στο παράθυρο αυτό µπορεί να πατήσει το 

κουµπί DEPLOY SERVICE για να κάνει deploy το Web Service. Αυτά που γίνονται 

εσωτερικά στον κώδικα της εφαρµογής όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί DEPLOY 

SERVICE είναι τα εξής: 

 

Πρώτα απ’ όλα, προστίθενται και οι τελευταίες πληροφορίες στο αρχείο 

ConfigurationFile.xml και το αρχείο αυτό κλείνει. Η τελική µορφή του για το το Web Service 

που φτιάξαµε φαίνεται στην επόµενη σελίδα: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Web_Service> 
<!--This is the configuration file for the Web Service--> 
   <DatabaseService> 
      <URL>jdbc:microsoft:sqlserver://KOSTASLAPTOP:1433</URL> 
      <Username>laimcon</Username> 
      <Password>tzamaria7</Password> 
      <DatabaseName>PhoneCatalog</DatabaseName> 
      <Operations> 
         <Operation> 
            <OperationName>getTelephones</OperationName> 
            <Query>SELECT PhoneCatalog.Telephone AS PhoneCatalog_Telephone        
                   FROM  PhoneCatalog WHERE PhoneCatalog.FirstName=? AND  
                   PhoneCatalog.LastName=?</Query> 
            <Output> 
               <Variable Name="PhoneCatalog_Telephone" Type="String"/> 
            </Output> 
            <Input> 
               <Variable Name="input1" Type="String"/> 
               <Variable Name="input2" Type="String"/> 
            </Input> 
         </Operation> 
         <Operation> 
            <OperationName>getAddresses</OperationName> 
            <Query>SELECT PhoneCatalog.Address AS PhoneCatalog_Address   
                   FROM  PhoneCatalog WHERE PhoneCatalog.FirstName=? AND  
                   PhoneCatalog.LastName=?</Query> 
            <Output> 
               <Variable Name="PhoneCatalog_Address" Type="String"/> 
            </Output> 
            <Input> 
               <Variable Name="input1" Type="String"/> 
               <Variable Name="input2" Type="String"/> 
            </Input> 
         </Operation> 
         <Operation> 
            <OperationName>getDetails</OperationName> 
            <Query>SELECT PhoneCatalog.Area AS PhoneCatalog_Area,  
                   PhoneCatalog.Address AS PhoneCatalog_Address,  
                   PhoneCatalog.Dimos AS PhoneCatalog_Dimos,  
                   PhoneCatalog.Telephone AS PhoneCatalog_Telephone  
                   FROM PhoneCatalog WHERE PhoneCatalog.FirstName=? AND  
                   PhoneCatalog.LastName=?</Query> 
            <Output> 
               <Variable Name="PhoneCatalog_Area" Type="String"/> 
               <Variable Name="PhoneCatalog_Address" Type="String"/> 
               <Variable Name="PhoneCatalog_Dimos" Type="String"/> 
               <Variable Name="PhoneCatalog_Telephone" Type="String"/> 
            </Output> 
            <Input> 
               <Variable Name="input1" Type="String"/> 
               <Variable Name="input2" Type="String"/> 
            </Input> 
         </Operation> 
      </Operations> 
      <ParentDirectory>c:/WebServiceDesigner</ParentDirectory> 
      <EndPoint>phoneCatalog</EndPoint> 
      <EndPointName>PhoneCatalog</EndPointName> 
      <PackageName>phoneCatalog</PackageName> 
      <ContextPath>phoneCatalog</ContextPath> 
   </DatabaseService> 
</Web_Service> 



 

Το αρχείο αυτό περιέχει πλήρως όλα τα στοιχεία που δώσαµε κατά την εκτέλεση της 

εφαρµογής. Όπως βλέπουµε, περιέχει αρχικά τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνδεση µε το 

Σ∆Β∆ καθώς και τη βάση την οποία χρησιµοποιεί το Web Service. Στη συνέχεια, περιέχει 

όλα τα operations που ορίσαµε και για κάθε operation περιέχει το όνοµα του operation, το 

query που εκτελεί και τις µεταβλητές εισόδου και εξόδου µε τους αντίστοιχους τύπους τους. 

Συγκεκριµένα, βλέπουµε ότι έχουµε 3 operations. Και τα 3 δέχονται ως είσοδο 2 strings ( το 

όνοµα και το επώνυµο κάποιου κατοίκου των Αθηνών ) και επιστρέφουν το µεν πρώτο το 

τηλέφωνό του, το δε δεύτερο τη διεύθυνση του και το δε τρίτο την περιοχή, τη διεύθυνση, το 

δήµο και το τηλέφωνό του. Τέλος το ConfigurationFile.xml, περιέχει το όνοµα του Web 

Service, το που είναι εγκατεστηµένο ( ContextPath – EndPoint ) και το package στο οποίο 

τοποθετούνται οι κλάσεις τις οποίες κάνει compile το JWSDP κατά την εγκατάσταση του 

Web Service. 

Αφού λοιπόν έχει δηµιουργηθεί το αρχείο ConfigurationFile.xml, η εφαρµογή το στέλνει ως 

είσοδο στην κλάση CreateServiceFiles για να παραχθούν όλες οι απαραίτητες java classes και 

κάποια property files, τα οποία χρειάζεται το JWSDP για να κάνει deploy το Web Service. Τα 

αρχεία αυτά πρέπει να είναι το interface, ο implementor του interface και τα αρχεία jaxrpc-

ri.xml και config.xml, τα οποία διαβάζουν το wsdeploy tool και wscompile tool του JWSDP. 

Παράγονται επίσης ό,τι java beans είναι απαραίτητα στα οποία αποθηκεύονται τα 

αποτελέσµατα από την εκτέλεση των select queries. 

Τα αρχεία λοιπόν που παράγονται στο συγκεκριµένο παράδειγµα εκτέλεσης της εφαρµογής 

είναι τα εξής: 

ServiceBean1.java 

Αφορά το πρώτο operation, το οποίο επιστρέφει το τηλέφωνο ανάλογα µε το όνοµα και το 

επώνυµο που δίνουµε ως είσοδο. Ο κώδικας του φαίνεται παρακάτω: 
package phoneCatalog; 
 
public class ServiceBean1 { 
   private String PhoneCatalog_Telephone; 
 
   public ServiceBean1() 
   { 
   } 
 
   public void setPhoneCatalog_Telephone( String input ) 
   { 

PhoneCatalog_Telephone = input; 
   } 
 
   public String getPhoneCatalog_Telephone() 
   { 
      return PhoneCatalog_Telephone; 
   } 

} 
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ServiceBean2.java 

Αφορά το δεύτερο operation, το οποίο επιστρέφει τη διεύθυνση ανάλογα µε το όνοµα και το 

επώνυµο που δίνουµε ως είσοδο. Ο κώδικας του φαίνεται παρακάτω: 

 

package phoneCatalog; 
 
public class ServiceBean2 { 
 private String PhoneCatalog_Address; 
 
 public ServiceBean2() 
 { 
 } 
 
 public void setPhoneCatalog_Address( String input ) 
 { 
  PhoneCatalog_Address = input; 
 } 
 
 public String getPhoneCatalog_Address() 
 { 
  return PhoneCatalog_Address; 
 } 
} 
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ServiceBean3.java 

Αφορά το τρίτο operation, το οποίο επιστρέφει την περιοχή, τη διεύθυνση, το δήµο και το 

τηλέφωνο ανάλογα µε το όνοµα και το επώνυµο που δίνουµε ως είσοδο. Ο κώδικας του 

φαίνεται παρακάτω: 

 

package phoneCatalog; 
 
public class ServiceBean3 { 
 private String PhoneCatalog_Area; 
 private String PhoneCatalog_Address; 
 private String PhoneCatalog_Dimos; 
 private String PhoneCatalog_Telephone; 
 
 public ServiceBean3() 
 { 
 } 
 
 public void setPhoneCatalog_Area( String input ) 
 { 
  PhoneCatalog_Area = input; 
 } 
 
 public void setPhoneCatalog_Address( String input ) 
 { 
  PhoneCatalog_Address = input; 
 } 
 
 public void setPhoneCatalog_Dimos( String input ) 
 { 
  PhoneCatalog_Dimos = input; 
 } 
 
 public void setPhoneCatalog_Telephone( String input ) 
 { 
  PhoneCatalog_Telephone = input; 
 } 
 
 public String getPhoneCatalog_Area() 
 { 
  return PhoneCatalog_Area; 
 } 
 
 public String getPhoneCatalog_Address() 
 { 
  return PhoneCatalog_Address; 
 } 
 
 public String getPhoneCatalog_Dimos() 
 { 
  return PhoneCatalog_Dimos; 
 } 
 
 public String getPhoneCatalog_Telephone() 
 { 
  return PhoneCatalog_Telephone; 
 } 
} 



 

ServiceIF.java 

Αποτελεί το service definition interface. Ο κώδικας του φαίνεται παρακάτω: 

 

package phoneCatalog; 
 
import java.rmi.Remote; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
public interface ServiceIF extends Remote 
{ 
   public ServiceBean1[] getTelephones( String input1, String   
input2, int numberOfHundreds ) throws RemoteException; 
 
   public ServiceBean2[] getAddresses( String input1, String input2, 
int numberOfHundreds ) throws RemoteException; 
 
   public ServiceBean3[] getDetails( String input1, String input2, int 
numberOfHundreds ) throws RemoteException; 
} 

Το interface δείχνει στην ουσία ότι έχουµε 3 operations µε όνοµατα getTelephones, 

getAddresses και getDetails, κάθε µία από τις οποίες δέχεται ως είσοδο 2 strings ( το όνοµα 

και το επώνυµο ) καθώς και έναν αριθµό που δηλώνει ποια εκατοντάδα θέλουµε να 

επιστρέψει το πρόγραµµα. Π.χ. αν έχουµε ένα query που κανονικά θα επέστρεφε 1.000 

εγγραφές, εµείς δίνοντας σαν µεταβλητή για το numberOfHundreds το 1, δηλώνουµε ότι 

θέλουµε το πρόγραµµα να µας επιστρέψει τις 100 πρώτες εγγραφές. Αυτό γίνεται για να µην 

µεταφέρεται από τον server στον client υπερβολικά µεγάλος αριθµός εγγραφών, κάτι που θα 

µπορούσε σε περιπτώσεις βάσεων µε εκατοµµύρια δεδοµένων να υπερφορτώσει το δίκτυο. 
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ServiceImpl.java 

Το αρχείο αυτό είναι στην ουσία και ο wrapper του Web Service. Περιέχει ακριβώς όλες τις 

µεθόδους που ορίζει το ServiceIF.java µε τον κώδικα που εκτελεί η κάθε µία, δηλαδή το 

query στη βάση και την αποθήκευση των δεδοµένων που επιστρέφονται στο κατάλληλο java 

bean. Ο κώδικας του φαίνεται παρακάτω: 

 

package phoneCatalog; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import java.rmi.*; 
import javax.xml.rpc.server.*; 
import javax.xml.rpc.JAXRPCException; 
 
public class ServiceImpl implements ServiceIF { 
 private Connection connection; 
 private PreparedStatement query; 
     
 public ServiceImpl() 
 { 

try 
  { 
   String url = 
"jdbc:microsoft:sqlserver://KOSTASLAPTOP:1433;DatabaseName=PhoneCatalog"; 
   String userName = "laimcon"; 
   String password = "tzamaria7"; 
 
   Class.forName( "com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver" ); 
 
   connection = DriverManager.getConnection( url, userName, password ); 
  } 
  catch ( ClassNotFoundException e1 ) 
  { 
   e1.printStackTrace(); 
   throw new JAXRPCException( e1.getMessage() ); 
  } 
  catch ( SQLException e2 ) 
  { 
   e2.printStackTrace(); 
   throw new JAXRPCException( e2.getMessage() ); 
  } 
 } 
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public ServiceBean1[] getTelephones( String input1, String input2, int 
numberOfHundreds ) 
 { 
  try 
  { 
   query = connection.prepareStatement( "SELECT PhoneCatalog.Telephone AS 
PhoneCatalog_Telephone FROM  PhoneCatalog WHERE PhoneCatalog.FirstName=? AND 
PhoneCatalog.LastName=?" ); 
   query.setString( 1, input1 ); 
   query.setString( 2, input2 ); 
 
   ResultSet resultSet = query.executeQuery(); 
 
   List serviceInformation = new ArrayList(); 
 
   int start = ( numberOfHundreds - 1 ) * 100; 
   int end = numberOfHundreds * 100; 
   int count = 0; 
 
   while ( resultSet.next() ) 
   { 
    count++; 
 
    if ( ( count > start ) && ( count <= end ) ) 
    { 
     ServiceBean1 serviceBean = new ServiceBean1(); 
     serviceBean.setPhoneCatalog_Telephone( resultSet.getString( 
"PhoneCatalog_Telephone" ) ); 
     serviceInformation.add( serviceBean ); 
    } 
   } 
 
   ServiceBean1[] serviceBeans = new ServiceBean1[ serviceInformation.size() ]; 
 
   serviceInformation.toArray( serviceBeans ); 
 
   return serviceBeans; 
  } 
  catch ( SQLException e ) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return null; 
  } 
 } 
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public ServiceBean2[] getAddresses( String input1, String input2, int 
numberOfHundreds ) 
 { 
  try 
  { 
   query = connection.prepareStatement( "SELECT PhoneCatalog.Address AS 
PhoneCatalog_Address FROM  PhoneCatalog WHERE PhoneCatalog.FirstName=? AND 
PhoneCatalog.LastName=?" ); 
   query.setString( 1, input1 ); 
   query.setString( 2, input2 ); 
 
   ResultSet resultSet = query.executeQuery(); 
 
   List serviceInformation = new ArrayList(); 
 
   int start = ( numberOfHundreds - 1 ) * 100; 
   int end = numberOfHundreds * 100; 
   int count = 0; 
 
   while ( resultSet.next() ) 
   { 
    count++; 
 
    if ( ( count > start ) && ( count <= end ) ) 
    { 
     ServiceBean2 serviceBean = new ServiceBean2(); 
     serviceBean.setPhoneCatalog_Address( resultSet.getString( 
"PhoneCatalog_Address" ) ); 
     serviceInformation.add( serviceBean ); 
    } 
   } 
 
   ServiceBean2[] serviceBeans = new ServiceBean2[ serviceInformation.size() ]; 
 
   serviceInformation.toArray( serviceBeans ); 
 
   return serviceBeans; 
  } 
  catch ( SQLException e ) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return null; 
  } 
 } 
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public ServiceBean3[] getDetails( String input1, String input2, int numberOfHundreds ) 
 { 
  try 
  { 
   query = connection.prepareStatement( "SELECT PhoneCatalog.Area AS 
PhoneCatalog_Area, PhoneCatalog.Address AS PhoneCatalog_Address, PhoneCatalog.Dimos AS 
PhoneCatalog_Dimos, PhoneCatalog.Telephone AS PhoneCatalog_Telephone FROM  PhoneCatalog 
WHERE PhoneCatalog.FirstName=? AND PhoneCatalog.LastName=?" ); 
   query.setString( 1, input1 ); 
   query.setString( 2, input2 ); 
 
   ResultSet resultSet = query.executeQuery(); 
 
   List serviceInformation = new ArrayList(); 
 
   int start = ( numberOfHundreds - 1 ) * 100; 
   int end = numberOfHundreds * 100; 
   int count = 0; 
 
   while ( resultSet.next() ) 
   { 
    count++; 
 
    if ( ( count > start ) && ( count <= end ) ) 
    { 
     ServiceBean3 serviceBean = new ServiceBean3(); 
     serviceBean.setPhoneCatalog_Area( resultSet.getString( 
"PhoneCatalog_Area" ) ); 
     serviceBean.setPhoneCatalog_Address( resultSet.getString( 
"PhoneCatalog_Address" ) ); 
     serviceBean.setPhoneCatalog_Dimos( resultSet.getString( 
"PhoneCatalog_Dimos" ) ); 
     serviceBean.setPhoneCatalog_Telephone( resultSet.getString( 
"PhoneCatalog_Telephone" ) ); 
     serviceInformation.add( serviceBean ); 
    } 
   } 
 
   ServiceBean3[] serviceBeans = new ServiceBean3[ 
serviceInformation.size() ]; 
 
   serviceInformation.toArray( serviceBeans ); 
 
   return serviceBeans; 
  } 
  catch ( SQLException e ) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return null; 
  } 
 } 
} 
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jaxrpc-ri.xml 

Αποτελεί ένα configuration file το οποίο διαβάζει το wsdeploy tool του JWSDP. Περιέχει 

βασικές πληροφορίες απαραίτητες για την εγκατάσταση του Web Service. Το αρχείο αυτό 

φαίνεται παρακάτω: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<webServices 
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/dd" 
 version="1.0" 
 targetNamespaceBase="http://com.test/wsdl" 
 typeNamespaceBase="http://com.test/types" 
 urlPatternBase="/ws"> 
 
 <endpoint 
  name="PhoneCatalog" 
  displayName="Web Service" 
  description="A simple web service" 
  interface="phoneCatalog.ServiceIF" 
  implementation="phoneCatalog.ServiceImpl"/> 
 
 <endpointMapping 
  endpointName="PhoneCatalog" 
  urlPattern="/phoneCatalog"/> 
 
 </webServices> 
 

Όπως παρατηρούµε το αρχείο αυτό περιέχει πληροφορίες όπως το url στο οποίο θα γίνει 

deploy το Web Service, το όνοµα του interface και του interface implementor καθώς και το 

όνοµα του Web Service. 

Config.xml 

Αποτελεί ένα configuration file το οποίο διαβάζει το wscompile tool του JWSDP. Περιέχει 

βασικές πληροφορίες απαραίτητες κατά την δηµιουργία των stubs που χρησιµοποιεί κάποιος 

client. Το αρχείο αυτό φαίνεται παρακάτω: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuration 
 xmlns = "http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
 <wsdl location = 
"http://localhost:8080/phoneCatalog/phoneCatalog?WSDL" 
  packageName = "phoneCatalog"> 
 </wsdl> 
 </configuration> 
 

Όπως παρατηρούµε το αρχείο αυτό περιέχει το url στο οποίο βρίσκεται το WSDL αρχείο του 

Web Service καθώς και το package στο οποίο πρέπει να αποθηκεύσει τις κλάσεις που θα 

προκύψουν από τη µεταγλώττιση. 
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Όλα αυτά τα αρχεία παράγονται δυναµικά µόλις ο χρήστης δώσει όλα τα στοιχεία που του 

ζητάει η εφαρµογή. Αυτό είναι και το µεγάλο πλεονέκτηµα της εφαρµογής µας αφού ο 

χρήστης δεν ασχολείται καν µε την παραγωγή των αρχείων αυτών ( τα οποία πρέπει να έχουν 

συγκεκριµένη µορφή ) αλλά αρκείται στο να δώσει µόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την 

παραγωγή τους. 

Μετά λοιπόν την παραγωγή των αρχείων αυτών, αναλαµβάνει δουλειά το JWSDP και κάνει 

deploy το Web Service.Για να δούµε αν όλα έγιναν σωστά πάµε στο url που είχαµε ορίσει 

δηλαδή στο http://localhost:8080/phoneCatalog/phoneCatalog οπότε και βλέπουµε τα εξής: 

 

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι το Web Service εγκαταστάθηκε κανονικά και κάνοντας click στο 

http://localhost:8080/phoneCatalog/phoneCatalog?WSDL µπορούµε να δούµε το WSDL 

αρχείο του Web Service. Το αρχείο αυτό φαίνεται στην επόµενη σελίδα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80

http://localhost:8080/phoneCatalog/phoneCatalog
http://localhost:8080/phoneCatalog/phoneCatalog?WSDL


 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:tns="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:ns2="http://com.test/types/PhoneCatalog" name="PhoneCatalog" 
targetNamespace="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog"> 
  <types> 
    <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns="http://com.test/types/PhoneCatalog" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap-
enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
targetNamespace="http://com.test/types/PhoneCatalog"> 
      <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
      <complexType name="ArrayOfServiceBean2"> 
        <complexContent> 
          <restriction base="soap-enc:Array"> 
            <attribute ref="soap-enc:arrayType" 
wsdl:arrayType="tns:ServiceBean2[]"/></restriction></complexContent></complexType>
      <complexType name="ServiceBean2"> 
        <sequence> 
          <element name="phoneCatalog_Address" 
type="string"/></sequence></complexType> 
      <complexType name="ArrayOfServiceBean3"> 
        <complexContent> 
          <restriction base="soap-enc:Array"> 
            <attribute ref="soap-enc:arrayType" 
wsdl:arrayType="tns:ServiceBean3[]"/></restriction></complexContent></complexType>
      <complexType name="ServiceBean3"> 
        <sequence> 
          <element name="phoneCatalog_Address" type="string"/> 
          <element name="phoneCatalog_Area" type="string"/> 
          <element name="phoneCatalog_Dimos" type="string"/> 
          <element name="phoneCatalog_Telephone" 
type="string"/></sequence></complexType> 
      <complexType name="ArrayOfServiceBean1"> 
        <complexContent> 
          <restriction base="soap-enc:Array"> 
            <attribute ref="soap-enc:arrayType" 
wsdl:arrayType="tns:ServiceBean1[]"/></restriction></complexContent></complexType>
      <complexType name="ServiceBean1"> 
        <sequence> 
          <element name="phoneCatalog_Telephone" 
type="string"/></sequence></complexType></schema></types> 
  <message name="ServiceIF_getAddresses"> 
    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 
    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 
    <part name="int_3" type="xsd:int"/></message> 
  <message name="ServiceIF_getAddressesResponse"> 
    <part name="result" type="ns2:ArrayOfServiceBean2"/></message> 
  <message name="ServiceIF_getDetails"> 
    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 
    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 
    <part name="int_3" type="xsd:int"/></message> 
  <message name="ServiceIF_getDetailsResponse"> 
    <part name="result" type="ns2:ArrayOfServiceBean3"/></message> 
  <message name="ServiceIF_getTelephones"> 
    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 
    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 
    <part name="int_3" type="xsd:int"/></message> 
  <message name="ServiceIF_getTelephonesResponse"> 
    <part name="result" type="ns2:ArrayOfServiceBean1"/></message> 
 

 81



 

 

<portType name="ServiceIF"> 
    <operation name="getAddresses" parameterOrder="String_1 String_2 int_3"> 
      <input message="tns:ServiceIF_getAddresses"/> 
      <output message="tns:ServiceIF_getAddressesResponse"/></operation> 
    <operation name="getDetails" parameterOrder="String_1 String_2 int_3"> 
      <input message="tns:ServiceIF_getDetails"/> 
      <output message="tns:ServiceIF_getDetailsResponse"/></operation> 
    <operation name="getTelephones" parameterOrder="String_1 String_2 int_3"> 
      <input message="tns:ServiceIF_getTelephones"/> 
      <output message="tns:ServiceIF_getTelephonesResponse"/></operation></portType>
  <binding name="ServiceIFBinding" type="tns:ServiceIF"> 
    <operation name="getAddresses"> 
      <input> 
        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
use="encoded" namespace="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog"/></input> 
      <output> 
        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
use="encoded" namespace="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog"/></output> 
      <soap:operation soapAction=""/></operation> 
    <operation name="getDetails"> 
      <input> 
        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
use="encoded" namespace="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog"/></input> 
      <output> 
        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
use="encoded" namespace="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog"/></output> 
      <soap:operation soapAction=""/></operation> 
    <operation name="getTelephones"> 
      <input> 
        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
use="encoded" namespace="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog"/></input> 
      <output> 
        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
use="encoded" namespace="http://com.test/wsdl/PhoneCatalog"/></output> 
      <soap:operation soapAction=""/></operation> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="rpc"/></binding> 
  <service name="PhoneCatalog"> 
    <port name="ServiceIFPort" binding="tns:ServiceIFBinding"> 
      <soap:address xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
location="http://localhost:8080/phoneCatalog/phoneCatalog"/></port></service></defin
itions> 
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Για να δούµε τώρα ότι το Web Service που σχεδιάσαµε δουλεύει όντως σωστά θα 

προγραµµατίσουµε έναν client. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προγραµµατίσει κάποιος 

έναν client, ο οποίος να έχει πρόσβαση σε ένα Web Service, από την στιγµή που έχει στα 

χέρια του το WSDL αρχείο που περιγράφει το service. Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε και πάλι 

το JWSDP. 

Ας δούµε τώρα το σενάριο του Web Service. Με τον τρόπο που περιγράψαµε παραπάνω, 

εγκαταστήσαµε ένα Web Service ( το PhoneCatalog Web Service ), το οποίο έχει πρόσβαση 

σε µια βάση µε τα τηλέφωνα όλων των κατοίκων της Αθήνας και το οποίο υποστηρίζει τα 

εξής 3 operations: 

1. Την εύρεση του τηλεφώνου κάποιου κατοίκου των Αθηνών, δίνοντας ως είσοδο το 

Όνοµα και το Επώνυµο του. 

2. Την εύρεση της διεύθυνσης κάποιου κατοίκου των Αθηνών, δίνοντας ως είσοδο το 

Όνοµα και το Επώνυµο του. 

3. Την προβολή όλων των σηµαντικών στοιχείων κάποιου κατοίκου των Αθηνών και 

συγκεκριµένα της περιοχής στην οποία µένει, το δήµο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό 

του. 

 

Υποθέτουµε τώρα ότι έχουµε και µια δεύτερη βάση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών µε όλα 

τα αυτοκίνητα της Ελλάδας. Θεωρούµε σηµαντικό να φτιάξουµε ένα Web Service ( το 

CarOwners Web Service ) , το οποίο να υποστηρίζει τις εξής 2 operations: 

1. Την εύρεση του ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου, δίνοντας ως είσοδο τα γράµµατα και 

τον αριθµό της πινακίδας. 

2. Την τροποποίηση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου, δίνοντας πάλι ως 

είσοδο τα γράµµατα και τον αριθµό της πινακίδας. 

Το Web Service το κατασκευάζουµε ακριβώς µε τον τρόπο που περιγράψαµε και στην 

περίπτωση του Web Service µε τον τηλεφωνικό κατάλογο. 

Κατασκευάζουµε λοιπόν έναν client, ο οποίος να έχει πρόσβαση και στα 2 Web Service και 

το σηµαντικότερο να παίρνει κάποια στοιχεία από το πρώτο Web Service και να τα δίνει ως 

είσοδο σε κάποιο operation του δεύτερου Web Service! Ένα καλό σενάριο είναι το εξής: 

1. ∆ίνουµε τα γράµµατα και τον αριθµό πινακίδας ενός αυτοκινήτου ως είσοδο στο 

Web Service CarOwners οπότε και παίρνουµε το Όνοµα και το Επώνυµο του 

ιδιοκτήτη. 

2. Έχοντας τώρα το Όνοµα και το Επώνυµο του ιδιοκτήτη, µπορούµε να το δώσουµε ως 

είσοδο στο Web Service PhoneCatalog, για να πάρουµε το τηλέφωνο του ή τη 

διεύθυνσή του ή και αναλυτικά τα στοιχεία του. 
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Παρακάτω θα δείξουµε και γραφικά το «τρέξιµο» αυτού του σεναρίου. Φτιάξαµε κατάλληλες 

jsp σελίδες έτσι ώστε να µπορεί ο οποιοσδήποτε που έχει πρόσβαση στο Internet να συνδεθεί 

µε το site µας και να χρησιµοποιήσει το Web Service. 

Η αρχική σελίδα φαίνεται στο Σχήµα 5: 

 

Σχήµα 5 

 

Η σελίδα αυτή θα µπορούσε να ήταν η αρχική σελίδα µιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών, που να υποστήριζε διάφορες λειτουργίες ανεύρεσης στοιχείων αυτοκινήτων. 

Στην περίπτωση µας υποστηρίζεται µόνο η λειτουργία της εύρεσης του ιδιοκτήτη ενός 

αυτοκινήτου. Κάνουµε click στο «Εύρεση Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου» οπότε και 

µεταφερόµαστε στη δεύτερη σελίδα, η οποία φαίνεται στο Σχήµα 6: 
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Σχήµα 6 

 

 

Στη σελίδα αυτή δίνουµε ως δεδοµένα τα γράµµατα και τον αριθµό πινακίδας ενός 

αυτοκινήτου. Στη συνέχεια πατώντας το κουµπί Submit τα δεδοµένα αυτά δίνονται ως 

είσοδο στο 1ο operation του Web Service CarOwners, οπότε και παίρνουµε τον ιδιοκτήτη του 

συγκεκριµένου αυτοκινήτου. Το αποτέλεσµα της ενέργειας αυτής φαίνεται στο Σχήµα 7: 
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Σχήµα 7 

 

Έχοντας τώρα το Όνοµα και το Επώνυµο του ιδιοκτήτη έχουµε τις εξής επιλογές: 

1. Να το δώσουµε ως είσοδο στο 1ο operation του Web Service PhoneCatalog, οπότε 

και να πάρουµε το τηλέφωνό του. 

2. Να το δώσουµε ως είσοδο στο 2ο operation του Web Service PhoneCatalog, οπότε 

και να πάρουµε τη διεύθυνσή του. 

3. Να το δώσουµε ως είσοδο στο 3ο operation του Web Service PhoneCatalog, οπότε 

και να πάρουµε τα αναλυτικά του στοιχεία και συγκεκριµένα την περιοχή στην οποία 

µένει, το δήµο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. 

Κάθε µια από αυτές τις ενέργειες πραγµατοποιείται πατώντας το αντίστοιχο κουµπί οπότε 

έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

Πατώντας το κουµπί Show Owner Telephone µεταφερόµαστε στη σελίδα που φαίνεται στο 

σχήµα 8 ( προφανώς επειδή δεν υπάρχει µόνο ένας κάτοικος Αθηναίων µε το ονοµατεπώνυµο 

ΚΩΝΣΤ ΛΑΙΜΟΣ παίρνουµε παραπάνω από ένα αποτελέσµατα! ) : 

 

 

 

 86



 

 

Σχήµα 8 

Πατώντας το κουµπί Show Owner Address πάµε στη σελίδα που φαίνεται στο Σχήµα 9: 

 

Σχήµα 9 
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Πατώντας το κουµπί Show Owner Details πάµε στη σελίδα που φαίνεται στο Σχήµα 10: 

 

Σχήµα 10 

 

Πατώντας  τέλος το κουµπί Update Owner Details έχουµε τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσουµε το 2ο operation του Web Service CarOwners, να τροποποιήσουµε δηλαδή 

τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Αυτό το operation θα ήταν χρήσιµο για την 

περίπτωση που ο αρχικός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αποφάσιζε να το πουλήσει, οπότε και 

θα έπρεπε να ενηµερωθεί η βάση µε τον καινούργιο ιδιοκτήτη. Η σελίδα στην οποία 

µεταφερόµαστε λοιπόν πατώντας κουµπί Update Owner Details φαίνεται στο Σχήµα 11: 
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Σχήµα 11 

Αν τώρα κάναµε ξανά αναζήτηση για το αυτοκίνητο µε αριθµό πινακίδας KME 2778 θα 

παίρναµε το παρακάτω αποτέλεσµα, το οποίο δείχνει ότι η ενηµέρωση έγινε επιτυχώς: 
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Είδαµε λοιπόν ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα στησίµατος και χρήσης ενός Web Service. 

Είδαµε επίσης και ένα από τα σηµαντικά στοιχεία των Web Services. Ότι µπορούν να 

συνδυαστούν µεταξύ τους! Το γεγονός ότι πήραµε κάποια δεδοµένα από το πρώτο Web 

Service και τα χρησιµοποιήσαµε στο δεύτερο δείχνει ακριβώς αυτό. 
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7  

Επίλογος 

Στην ενότητα αυτή συνοψίζουµε τα αποτελέσµατα τις διπλωµατικής εργασίας και 

παραθέτουµε τις µελλοντικές επεκτάσεις που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον να υλοποιηθούν. 

7.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Είδαµε λοιπόν ότι αναπτύχθηκε µια λογισµική εφαρµογή, η οποία επιτρέπει στον κάτοχο µιας 

Βάσης ∆εδοµένων να κάνει publish κάποια από τα δεδοµένα της βάσης του ως Web Service. 

Είδαµε επίσης ότι καταφέραµε να κρύψουµε τελείως από τον κάτοχο της βάσης τον τρόπο µε 

τον οποίο δηµιουργείται το Web Service, απαλλάσσοντας τον από προγραµµατισµό υψηλού 

επιπέδου. Το µόνο που αρκείται να κάνει είναι η επιλογή των δεδοµένων που θέλει να 

δηµοσιοποιήσει ( γράφοντας τα κατάλληλα SQL Queries ) και στη συνέχεια το σύστηµα µας 

αναλαµβάνει αυτόµατα τη δηµιουργία του. Η ευκολία αυτή επιτείνεται µε µια αρκετά 

εύχρηστη και λειτουργική διαπροσωπεία µε το χρήστη. 

Γενικά λοιπόν, όπως παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, το σύστηµα µας αποτελεί 

µια ικανοποιητική λύση για τη δηµοσιοποίηση των δεδοµένων µιας Βάσης ∆εδοµένων ως 

Web Services. 
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7.2  Μελλοντικές επεκτάσεις 

Οι επεκτάσεις και οι βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν στο σύστηµά µας, έτσι ώστε αυτό να 

γίνει ολοκληρωµένο και να µπορεί να ανταγωνιστεί άλλες υλοποιήσεις συστηµάτων για την 

παρασκευή Web Services είναι πάρα πολλές και απαιτούν για την υλοποίησή τους αρκετές 

ώρες εργασίας και προσπάθειας. Εµείς, ωστόσο, αναφέρουµε στη συνέχεια µερικές από αυτές 

που τις θεωρούµε πιο σηµαντικές. 

 Το πιο σηµαντικό αφορά θέµατα security. Το θέµα security χωρίζεται σε 2 κατηγορίες 

  Authentication: Στη δική µας υλοποίηση από τη στιγµή που ο κάτοχος της βάσης 

κάνει publish τα δεδοµένα του ως Web Service έχοντας ορίσει τις αντίστοιχες 

operations που µπορεί να τρέξει ένας client, η Web Service είναι πλέον δηµόσια για 

όλους. Μπορεί δηλαδή ο οποιοσδήποτε, έχοντας κατεβάσει το WSDL αρχείο που 

περιγράφει τη Web Service, να φτιάξει έναν client και να έχει πρόσβαση σε όλες τις 

operations που ορίζει η Web Service. Θα ήταν σηµαντικό λοιπόν το σύστηµα µας να 

υποστηρίζει κάποιο µηχανισµό authentication µε τον οποίο να επιτρέπει σε 

ορισµένους µόνο χρήστες να έχουν πρόσβαση στη Web Service, αλλά και σε αυτούς 

που έχουν πρόσβαση να µπορούν να χρησιµοποιήσουν κάποιες από τις operations 

που έχουν οριστεί ή όλες. 

 Encryption: Καλό θα ήταν επίσης να υπάρχει ένας µηχανισµός encryption των 

δεδοµένων που έρχονται από τη βάση, ώστε να µην µπορεί κάποιος να τα υποκλέψει. 

 Μια άλλη µελλοντική επέκταση θα ήταν το WSDL αρχείο που περιγράφει τη Web 

Service να γίνεται publish σε µια UDDI registry. Να ρωτάται δηλαδή ο χρήστης αν µετά 

το deployment της Web Service θέλει να την κάνει publish και σε µια UDDI registry. 
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