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Περίληψη στα ελληνικά 

Στόχος της συγκεκριµένης διπλωµατικής είναι η µελέτη της τεχνολογίας των 
δικτυακών υπηρεσιών(web services) καθώς και των τεχνολογιών που 
χρησιµοποιούνται ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη προκειµένου να ενταχθούν οι 
δικτυακές υπηρεσίες σε αυτόνοµες ροές εκτέλεσης ή επιχειρησιακές 
διαδικασίες(business processes). Η υλοποίηση αφορά την δηµιουργία ενός πρότυπου 
συστήµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα χρησιµοποιεί τις ροές αυτές ως 
ανεξάρτητες διαδικασίες, προσβάσιµες από τους χρήστες του. Στόχοι έρευνας 
αποτέλεσαν οι υπάρχουσες πειραµατικές γλώσσες που βρίσκονται υπό εξέλιξη και 
σκοπό έχουν την περιγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών. Από αυτές επιλέχθηκε η 
γλώσσα BPEL4WS η οποία και χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να περιγράψει και να 
υλοποιήσει τις διαδικασίες του συστήµατός µας. Το καθεαυτό σύστηµα αποτελούσε 
µια εναλλακτική πρόταση υλοποίησης του ΚΕΠ(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) 
έτσι ώστε να µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του πάνω από το διαδίκτυο. Οι 
επιµέρους δηµόσιες υπηρεσίες προσοµοιώνονται µε την µορφή δικτυακών υπηρεσιών 
και συνεπώς οι υπηρεσίες του ΚΕΠ δεν είναι παρά επιχειρησιακές διαδικασίες που τις 
χρησιµοποιούν. 
 
Λέξεις Κλειδιά:  
∆ικτυακές Υπηρεσίες 
Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες 
Ροές Εκτέλεσης 
KEΠ  
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Περίληψη στα αγγλικά 

The goal of the diploma thesis is to study the web services technology as well as the 
technologies used or currently being developed in order to describe business processes 
that use web services. The system developed consists of an e-government application 
that uses business processes, creating independent procedures for its users. The 
experimental languages, designed to describe business processes, already under 
development have been the major subjects of the conducted research. Finally 
BPEL4WS was the language selected to describe and implement the business 
processes mentioned above. The system itself is an alternate way to design an already 
functional public service known as KEP (Citizen Support Center). The goal is to add 
to the system the potential of publishing the existing services over the internet. The 
public services used by KEP are emulated as web services and therefore the services 
of KEP (Citizen Support Center) are business processes that use them. 
 
Keywords:  
Web services  
Business processes 
BPEL4WS 
Execution flows  
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1   Εισαγωγή 

Στην εποχή µας ο χώρος του ηλεκτρονικού εµπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
αποτελεί ένα τοµέα που εξαπλώνεται συνεχώς και αποτελεί πεδίο εντατικότατης και 
συνεχούς έρευνας. Όλο και περισσότερες είναι οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται 
προκειµένου να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές και να ορίσουν νέες προοπτικές, 
βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που παρέχονται.  

1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής 

Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής έχει να κάνει µε τις εξελίξεις που αναφέραµε 
παραπάνω αφού µελετάει µια από τις καινούργιες τεχνολογίες που αναπτύσσονται αυτή τη 
στιγµή. 
 
Οι εφαρµογές που αναπτύσσονται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθηµερινά αυξάνονται. Οι κύριοι λόγοι δεν είναι άλλοι από τις 
ευκολίες που παρέχει το διαδίκτυο στους χρήστες του και εποµένως και στους χρήστες των 
παραπάνω δικτυακών εφαρµογών. Πιο συγκεκριµένα οι εφαρµογές αυτές: 

• Είναι εύκολα προσβάσιµες 
• ∆ίνουν στο χρήστη απεριόριστα περιθώρια χρόνου ώστε να τις χρησιµοποιήσει 

όπως αυτός επιθυµεί καλύτερα διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση 
• Η πρόσβαση σε αυτές γίνεται µε αµελητέο κόστος 
• Μπορούν να λειτουργούν αποδεσµευµένες από ωράριο 
• Το κόστος συντήρησης είναι χαµηλό κ.α. 
 

Η εξάπλωση όµως των ως άνω περιγραφόµενων υπηρεσιών, δηµιούργησε µερικά 
προβλήµατα κυρίως λόγω της αύξησης του µεγέθους των και της πολυπλοκότητάς τους. Έτσι 
δηµιουργήθηκε η ανάγκη στο να περιοριστεί τόσο η πολυπλοκότητα όσο και το µέγεθος των 
εφαρµογών. Οι εξελίξεις όπως αυτές περιγράφονται περιληπτικά παρακάτω, οδήγησαν σε 
διάφορες νέες τεχνολογίες αλλά και στην προσαρµογή ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών στα νέα 
δεδοµένα. 
 
Προφανής τρόπος αντιµετώπισης της πολυπλοκότητας και του µεγέθους ήταν ο 
καταµερισµός εργασίας. Έτσι δηµιουργήθηκαν νέες αφαιρετικές δοµές που έκαναν δυνατή τη 
χρήση εφαρµογών και των λειτουργιών τους από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, οι οποίοι 
µπορούν µάλιστα να τις χρησιµοποιούν από περιβάλλοντα ανεξάρτητα από αυτές. Με τον 
τρόπο αυτό επεκτάθηκε το ήδη υπάρχον µοντέλο χρήστη-εξυπηρετητή, αποκτώντας νέες 
προοπτικές και δυνατότητες. Η κυριότερη από τις παραπάνω τεχνολογίες είναι η τεχνολογία 

1  



 

των δικτυακών υπηρεσιών(web services). Η τεχνολογία αυτή θα περιγραφεί παρακάτω αφού 
αποτελεί κοµβικό σηµείο της µελέτης µας. 
 
Παρόλες τις ευκολίες των νέων τεχνολογιών, οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο µας δείχνουν 
ότι το πρόβληµα δεν έχει λυθεί. Πολλές εταιρίες και γενικότερα υπηρεσίες δηµιούργησαν 
εφαρµογές το κυριότερο µέρος των οποίων ήταν ροές εκτελέσεις που χρησιµοποιούσαν 
µεταξύ άλλων και δικτυακές υπηρεσίες. Οι εν λόγω ροές εκτέλεσης µε την πάροδο του 
χρόνου µεγάλωναν συνεχώς. Αποτέλεσµα ήταν να έχουµε σήµερα εφαρµογές µε ροές 
εκτέλεσης πολύ µεγάλες. Το µέγεθος των ροών σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει τέτοιο ώστε 
να κάνει αδύνατο τον έλεγχο και την αλλαγή τους. 
 
Σαν αποτέλεσµα, δηµιουργήθηκε η ανάγκη εύρεσης ενός τρόπου περιγραφής των ροών 
εκτέλεσης και σχεδίασης των κατάλληλων εργαλείων για την δηµιουργία εφαρµογών που θα 
τις εκτελούν. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να δηµιουργούν εφαρµογές οι οποίες θα είναι 
ανεξάρτητες των ροών. Για το σκοπό αυτό η σύγχρονη επιχειρησιακή έρευνα έχει στραφεί 
στην δηµιουργία µιας περιγραφικής γλώσσας όσον αφορά τις ροές εκτέλεσης. Η έρευνα έχει 
και σαν σκοπό την δηµιουργία προτύπων που θα αφορούν την αρχιτεκτονική των 
συστηµάτων που θα κάνουν χρήση των ροών εκτέλεσης καθώς και των τρόπων υλοποίησής 
τους. Ο σχεδιασµός των κατάλληλων εργαλείων που θα υλοποιούν τα παραπάνω αποτελεί 
επίσης πολύ σηµαντικό τοµέα της έρευνας που διεξάγεται.  
 
Οι απαραίτητες έννοιες που χρειάζονται για την λεπτοµερή κατανόηση των παραπάνω 
περιγράφονται στα επόµενα κεφάλαια, µαζί µε όλες τις λεπτοµέρειες που αφορούν την 
υλοποίηση και τη συγχώνευσή τους .  
 
Τέλος είναι πολύ σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι τον όρο «ροές εκτέλεσης» θα τον 
εγκαταλείψουµε στην συνέχεια αφού είναι πολύ ειδικός. Άντ’ αυτού θα χρησιµοποιήσουµε 
τον όρο επιχειρησιακές διαδικασίες αφού ο ίδιος όρος χρησιµοποιείται από τους µελετητές 
και σχεδιαστές των καινούργιων τεχνολογιών που αναφέραµε παραπάνω. Ο όρος είναι πολύ 
γενικότερος και αφορά οποιαδήποτε εσωτερική διαδικασία που µπορεί να εµπεριέχεται σε 
µια εφαρµογή και αποτελείται από την εκτέλεση επιµέρους λειτουργιών. Έτσι και η µελέτη 
µας γενικεύεται επιτρέποντας την εξαγωγή πολύ πιο χρήσιµων συµπερασµάτων. 

 

1.2 Οργάνωση του τόµου 

Παραπάνω κάναµε µια σύντοµη εισαγωγή που αφορούσε κυρίως το αντικείµενο της 
διπλωµατικής εργασίας γενικά καθώς και το γενικό πλαίσιο των αναγκών της σύγχρονης 
τεχνολογίας που µας οδήγησαν στο να µελετήσουµε και να εµβαθύνουµε όσο το δυνατό 
περισσότερο στο συγκεκριµένο θέµα. 
 
Παρακάτω θα κάνουµε µια πολύ σύντοµη περιγραφή στα κεφάλαια που ακολουθούν 
προκειµένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην καλύτερη κατανόηση της µελέτης µας.  
 
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος καθώς και µια προσπάθεια 
αναλυτικής, περιεκτικής αλλά και σύντοµης περιγραφής των βασικών εννοιών που θα µας 
απασχολήσουν στην συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία. Οι δύο βασικότερες από αυτές τις 
έννοιες είναι η έννοια της δικτυακής υπηρεσίας και η έννοια της επιχειρησιακής 
διαδικασίας. Επίσης γίνεται και µια προσπάθεια επακριβούς ορισµού του στόχου της 
διπλωµατικής εργασίας αποφεύγοντας όσο γίνεται τις τεχνικές λεπτοµέρειες που θα 
αναπτύξουµε εκτενώς σε άλλα κεφάλαια. 
 
Στο κεφάλαιο 3 υπάρχει µια εκτενής αναφορά στους διάφορους τρόπους υλοποίησης του 
συστήµατος που θα ορίσουµε παρακάτω. Εφόσον το αντικείµενο είχε αρκετά ερευνητικό 
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περιεχόµενο, ο τρόπος υλοποίησης ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς από την αρχή. 
Έτσι είχαµε πολλές ανεπιτυχείς υλοποιήσεις, οι οποίες όµως οδήγησαν στην εξαγωγή 
χρήσιµων συµπερασµάτων. Τα συµπεράσµατα αυτά αναπτύσσονται εκτενώς στο εν λόγω 
κεφάλαιο. 

 
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφουµε την αρχιτεκτονική του συστήµατος που υλοποιήθηκε τελικά 
καθώς και τις επιµέρους λειτουργίες του. Είναι το πιο σηµαντικό κεφάλαιο της διπλωµατικής 
εργασίας µαζί µε το κεφάλαιο της υλοποίησης αφού όλα τα τελικά συµπεράσµατα πηγάζουν 
από αυτά.  

 
Στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται αναλυτικά οι λεπτοµέρειες υλοποίησης. Αναφερόµαστε στις 
διάφορες πλατφόρµες καθώς και στα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε. Επίσης αναφέρονται 
διάφορες άλλες λεπτοµέρειες όπως κλάσεις κτλ οι οποίες είναι απαραίτητες γνώσεις όχι τόσο 
στο µελλοντικό χρήστη του συστήµατος αλλά σε κάποιον που θα ήθελε να επέµβει σε αυτό 
και να το βελτιώσει στο µέλλον. 

 
Το κεφάλαιο 6 αφορά τον έλεγχο του συστήµατος. Αναφέρεται αναλυτικά η µέθοδος 
ελέγχου που χρησιµοποιήθηκε καθώς και τα αποτελέσµατά του. Στόχος είναι η απαρίθµηση 
των ελαττωµατικών χαρακτηριστικών του συστήµατος έτσι ώστε οι µελλοντικοί χρήστες του 
να µπορούν να το βελτιώσουν ανάλογα µε τις ανάγκες τους.  

 
Το κεφάλαιο 7 είναι ο επίλογος της διπλωµατικής εργασίας. Αφορά τα συµπεράσµατα που 
προέκυψαν κατά την εκπόνησή της. Επίσης αναφέρεται στις µελλοντικές επεκτάσεις που 
µπορεί να γίνουν σε αυτή, θέµα πολύ ενδιαφέρον αφού το αντικείµενο της διπλωµατικής 
είναι ένας τοµέας συνεχώς εξελισσόµενος και σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει επέκταση του 
συγκεκριµένου συστήµατος στο µέλλον. 

 
Τέλος το κεφάλαιο 8 έχει να κάνει µε την βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για την 
εκπόνηση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας.  
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2  Περιγραφή Θέµατος 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείµενο της διπλωµατικής 
αλλά και ο στόχος της . Προκειµένου να γίνει σωστά κάτι τέτοιο αναφερόµαστε αρχικά όσο 
το δυνατό περιεκτικότερα και σύντοµα στις βασικές έννοιες που θα µας απασχολήσουν. Στην 
συνέχει ορίζουµε τις απαιτήσεις µας και τον στόχο µας. 

2.1 Βασικές Έννοιες 

Οι βασικές έννοιες που θα µας απασχολήσουν παρακάτω είναι το αντικείµενου του 
συγκεκριµένου υποκεφαλαίου. Ταυτόχρονα µε την περιγραφή τους, όπου είναι δυνατόν, 
γίνεται και µια µικρή ιστορική αναδροµή στις εξελίξεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη των 
εκάστοτε τεχνολογιών. Έτσι ο αναγνώστης θα µπορεί να κατανοήσει πιο εύκολα τις 
σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας και το στόχο της παρούσας µελέτης. Η πρώτη βασική 
έννοια µε την οποία θα ξεκινήσουµε θα είναι η έννοια της επιχειρησιακής 
διαδικασίας(business process). 
 

2.1.1 Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες (Business Processes) 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες γενικά είναι µια έννοια που χρησιµοποιείται στον χώρο των 
επιχειρήσεων εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το συγκεκριµένο ζήτηµα αποτελεί πεδίο διαρκούς 
έρευνας και αφορά τόσο τις οικονοµικές όσο και τις τεχνολογικές επιστήµες γενικότερα. 
Στόχος της συγκεκριµένης διπλωµατικής δεν είναι να ερευνήσει γενικά το αντικείµενο των 
επιχειρησιακών διαδικασιών αλλά τις επιχειρησιακές διαδικασίες στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εµπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η έρευνά µας επικεντρώνεται κυρίως σε 
επιχειρησιακές διαδικασίες που εντάσσουν σε αυτές την τεχνολογία των δικτυακών 
υπηρεσιών. Το συγκεκριµένο ζήτηµα αφορά πολλές µεγάλες εταιρίες παγκοσµίως και 
αποτελεί πεδίο εντατικής έρευνας η οποία όµως δεν έχει φθάσει σε σηµείο να ορίσει κάποιο 
συγκεκριµένο πρότυπο που θα επέτρεπε και την επέκταση των επιχειρησιακών διαδικασιών 
σε ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των εταιριών και γενικά όσων χρησιµοποιούν 
δικτυακές υπηρεσίες και θα ήθελαν να δηµιουργήσουν εφαρµογές συνδυάζοντας τις.  
 
∆υστυχώς ο µεγάλος ανταγωνισµός είναι η κύρια αιτία που έχει καθυστερήσει αρκετά την 
δηµιουργία του προτύπου αν και οι πρόσφατες εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές και µάλλον 
πολύ σύντοµα θα υπάρχει το πρότυπο στο οποίο αναφερόµαστε. Παρακάτω θα 
προχωρήσουµε σε µια σύντοµη αναφορά των διάφορων εξελίξεων όπως αυτές συνέβησαν 
χρονολογικά στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
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αφορούσαν τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε στα σύγχρονα 
πρότυπα που προτείνονται για τη δηµιουργία επιχειρησιακών διαδικασιών που 
χρησιµοποιούν δικτυακές υπηρεσίες και θα πραγµατοποιήσουµε µια σύντοµη αλλά 
αναλυτική περιγραφή τους. 
 
Το ενδιαφέρον για τις επιχειρησιακές διαδικασίες εκφράστηκε στο χώρο των ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων σε διάφορες µορφές.  
 
Το UN/CEFACT - Ηνωµένα Έθνη/ Κέντρο διευκόλυνσης εµπορίου και ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων, επικέντρωσε στα τέλη της δεκαετίας του 90 το µεγαλύτερο µέρος των 
εργασιών του στο Open-edi Reference Model. Το Open-edi Reference Model, που στη 
συνέχεια έγινε πρότυπο (ISO standard 14662), καθόριζε ένα τρόπο επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης εταιριών µε εµπορικούς συνεργάτες. Το συγκεκριµένο πρότυπο, σε αντίθεση 
µε το έως τότε χρησιµοποιούµενο µοντέλο που περιέγραφε λεπτοµερώς την τεχνολογία που 
οι επιµέρους συνεργάτες σε µια διαδικασία χρησιµοποιούσαν και αναγνώριζε τις  
επιχειρησιακές διαδικασίες εµπεριεχοµένου και των µελών που τις χρησιµοποιούσαν. 
Αναγνώριζε επίσης τις διενέργειες και τα µηνύµατα προς και από τις διαδικασίες αυτές που 
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν, καθώς και την ερµηνεία αυτών των µηνυµάτων. 
 
Η πρωτοποριακή εργασία του UN/CEFACT συνέβαλε δραστικά στη δηµιουργία του 
Business Process Specification Schema ή BPSS που αναπτύχθηκε σαν πρωτοβουλία της 
ebXML. Η BPSS συµπεριέλαβε και τα δύο πρότυπα που αναφέρονται παρακάτω σε ένα νέο 
πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιελάµβανε µεταξύ άλλων και ευρετήρια, ανταλλαγή µηνυµάτων, 
συµφωνίες µεταξύ των εµπορικών συνεργατών, επικοινωνία µέσω µηνυµάτων και ενιαίο 
τρόπο ερµηνείας των. Το συγκεκριµένο πλαίσιο υλοποιήθηκε τόσο σε XML όσο και σε UML 
και στηρίχθηκε στην αρχιτεκτονική του ebXML. 
 
Το ως άνω περιγραφόµενο συγκεντρωτικό ενδιαφέρον στις επιχειρησιακές διαδικασίες 
επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τις εργασίες του RosettaNet . Ένα νέο πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχεδιάστηκε και µάλιστα έγινε άµεσα αποδεκτό ως µοντέλο από 
πολλές επιχειρήσεις. Οι αρχιτέκτονες του  RosettaNet αντιστάθηκαν στην παρόρµηση να 
αναπτύξουν ένα λεξιλόγιο επικοινωνίας αποκλειστικά βασισµένο σε XML και 
συγκεντρώθηκαν στον ορισµό επιχειρησιακών διαδικασιών για την ηλεκτρονική βιοµηχανία 
που αυτοί περιέγραψαν ως Partner Interface Processes ή PIPs. Το κάθε PIP αναπαριστά µία ή 
περισσότερες διαδράσεις και περιλαµβάνει τα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά έγγραφα που 
ανταλλάσσονται, το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται για το καθένα. Το RosettaNet δηµοσίευσε 
6 συλλογές από PIPs, τα οποία καλύπτουν ισάριθµες επιχειρησιακές λειτουργίες, µία εκ των 
οποίων αφορά την διαχείριση. 
 
Ανάµεσα στα ήδη υπάρχοντα XML λεξικά για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις το RosettaNet 
αποτέλεσε µια από τις πιο επιτυχηµένες πρωτοβουλίες, χάρη στο ότι ένα µεγάλο µέρος του 
αφιερώθηκε στο να περιγράψει business processes. 
 

2.1.2 Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες και ∆ικτυακές Υπηρεσίες 

 
Η ανάγκη για αναπαράσταση επιχειρησιακών διαδικασιών σε εφαρµογές µε δικτυακές 
υπηρεσίες, όπως φάνηκε από την επιτυχία του RosettaNet, οδήγησε στη δηµιουργία πολλών 
άλλων XML λεξιλογίων και προτύπων δικτυακών υπηρεσιών που αφορούν αυτά τα 
ζητήµατα. Οι δύο πιο σηµαντικές συµβολές είναι the Business Process Modeling Language 
and the Business Process Execution Language for Web Services. 
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Η Business Processes Modeling Language ή BPML αναπαριστά επιχειρησιακές 
διαδικασίες µε τη βοήθεια µιας µεταγλώσσας βασισµένης στην XML. Η BPML ορίζει πάνω 
στις επιχειρησιακές διαδικασίες τις εξής λειτουργίες: ροή ελέγχου, ροή δεδοµένων και ροή 
γεγονότων, ενώ παράλληλα προσθέτει και δυνατότητες για τον ορισµό επιχειρησιακών 
ρόλων, ρόλων ασφαλείας και ανταλλαγής µηνυµάτων. Σκοπός της BPML είναι επίσης να 
αναπτύξει κατάλληλο γραφικό περιβάλλον και γλώσσα ερωτήσεων. 

 
Μια συνεργασία µεταξύ της IBM, της Microsoft και της BEA, ανέπτυξε την Business 
Process Execution Language for Web Services, µε το ακρωνύµιο BPEL4WS . Η 
συγκεκριµένη γλώσσα έχει αναπτυχθεί ειδικά για να δουλεύει µε δικτυακές υπηρεσίες και 
έχει ενσωµατώσει τις εργασίες της Microsoft's XLANG and IBM's Web Services Flow 
Language. Η BPEL4WS διαχώρισε τις επιχειρησιακές διαδικασίες µε τα επιχειρησιακά 
πρωτόκολλα. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες αναπαριστούν έναν συµµετέχοντα σε µία 
επιχειρησιακή συναλλαγή. Τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα περιγράφουν την συναλλαγή, έτσι 
ώστε να είναι ορατή σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, και εφόσον δεν αποκαλύπτουν την 
εσωτερική συµπεριφορά των τελευταίων, ονοµάζονται αφηρηµένες διαδικασίες. 

 
Για να κατανοήσουµε καλύτερα τις απαιτήσεις µιας περιγραφικής γλώσσας επιχειρησιακών 
διαδικασιών που εντάσσει σε αυτή και την τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών  
παραθέτουµε στη συνέχεια µια σύντοµη ανάλυση των τελευταίων, καθώς και των 
απαιτήσεων που προκύπτουν όσον αφορά τη γλώσσα στην οποία αναφερθήκαµε. 
 

2.1.3 Εισαγωγή στις δικτυακές υπηρεσίες 

Ο όρος δικτυακές υπηρεσίες όπως υπονοεί το όνοµά του αναφέρεται σε υπηρεσίες 
προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου. Στον όρο όµως εµπεριέχονται πολύ περισσότερες έννοιες 
απ΄ ό,τι υπονοεί η ονοµασία του. Με την έννοια δικτυακές υπηρεσίες αναφερόµαστε και στην 
αρχιτεκτονική, τα πρότυπα , την τεχνολογία και τα επιχειρησιακά µοντέλα που απαιτούνται 
για να υπάρξουν και να υλοποιηθούν οι δικτυακές υπηρεσίες. Παρακάτω παρατίθεται ο 
ορισµός των δικτυακών υπηρεσιών, όπως αυτός δίνεται από την ΙΒΜ  
 

Οι δικτυακές υπηρεσίες αποτελεί την καινούργια γενιά  
δικτυακής εφαρµογής. Είναι αυτοπεριεχόµενες, αυτοπεριγραφούµενες 
εφαρµογές που δηµοσιεύονται και τοποθετούνται στο διαδίκτυο αλλά και 
καλούνται µέσα από αυτό. Οι δικτυακές υπηρεσίες υλοποιούν λειτουργίες που 
µπορεί να είναι από απλές συναρτήσεις µέχρι σύνθετες επιχειρησιακές 
διαδικασίες.  

  
Με άλλα λόγια οι δικτυακές υπηρεσίες είναι κατασκευαστικές µονάδες για την δηµιουργία 
εφαρµογών. Σαν παράδειγµα θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε µια κατανεµηµένη ψηφιακή 
βιβλιοθήκη κατασκευασµένη από δικτυακές υπηρεσίες που η κάθε µια τους υλοποιεί 
λειτουργίες όπως κατανεµηµένη αναζήτηση, πιστοποίηση, αίτηµα ενοικίασης, πληρωµή, 
µετάφραση κ.α.. Αυτές οι δικτυακές υπηρεσίες θα συνδυαστούν µε την βοήθεια µιας 
εφαρµογής ηλεκτρονική βιβλιοθήκης, η οποία δηµιουργεί το απαραίτητο περιβάλλον για να 
γίνουν προσβάσιµες οι διάφορες πληροφοριακές πηγές  από µια κλειστή εξουσιοδοτηµένη 
κοινότητα χρηστών. 
 
Η σύγχρονη µορφή του διαδικτύου επιτρέπει στους διάφορους χρήστες να συνδεθούν σε 
διάφορες εφαρµογές στο διαδίκτυο. Οι δικτυακές υπηρεσίες επιτρέπουν σε εφαρµογές να 
συνδεθούν µε άλλες εφαρµογές. Με άλλα λόγια από το πρότυπο επιχείρηση προς πελάτη, 
περνάµε στο πρότυπο επιχείρηση προς επιχείρηση. 
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2.1.3.1 Αρχιτεκτονική των δικτυακών υπηρεσιών. 

Επιλέξαµε πιο πάνω το παράδειγµα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για να περιγράψουµε τις 
λειτουργίες των δικτυακών υπηρεσιών. Η επιλογή του συγκεκριµένου παραδείγµατος θα µας 
βοηθήσει να καταλάβουµε την αρχιτεκτονική που απαιτεί η τεχνολογία των δικτυακών 
υπηρεσιών  για την υλοποίησή της αφού αυτή είναι αρκετά όµοια µε την αρχιτεκτονική του 
παραδείγµατος της βιβλιοθήκης. Για την ακρίβεια, τα µεταδεδοµένα που χρησιµοποιεί η 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την για πιστοποίηση, αναζήτηση κλπ είναι 
επίσης εφαρµόσιµα στην τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών. 
 
Η τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών έχει το πρόβληµα της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες 
αφού αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτές. Με βάση τα σύγχρονα δεδοµένα το πρόβληµα της 
επικοινωνίας δεν υφίσταται αφού π.χ. στην περίπτωση που η επικοινωνία γίνεται µέσω 
κειµένων, τα κείµενα µπορούν να σταλούν µέσω του πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ και αφού 
πραγµατοποιηθεί η λήψη τους, να επιλεχθεί η κατάλληλη εφαρµογή προκειµένου να γίνει η 
ανάγνωσή τους. Το πρόβληµα έχει να κάνει µε τις µελλοντικές επεκτάσεις των δικτυακών 
υπηρεσιών που η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται όχι µε κείµενα αλλά µε τύπους δεδοµένων 
που δεν έχουν οριστεί ακόµα. Χρειάζεται λοιπόν ο client να γνωρίζει εξ’ αρχής τον τύπο της 
υπηρεσίας στην οποία προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση. Έτσι µια εφαρµογή που 
δηµιουργήθηκε πριν από τη δικτυακή υπηρεσία να µπορεί να την χρησιµοποιεί.  
 
Η IBM έχει δηµοσιεύσει µια πιθανή αρχιτεκτονική όσον αφορά τις δικτυακές υπηρεσίες. Θα 
αναπτύξουµε σύντοµα την αρχιτεκτονική αυτή ως µια ενδεικτική αρχιτεκτονική για 
δικτυακές υπηρεσίες χωρίς να σηµαίνει ότι είναι και η µοναδική επιλογή.  
 
Η αρχιτεκτονική της ΙΒΜ ορίζει την εσωτερική δοµή που απαιτείται προκειµένου να 
υποστηριχθούν οι δικτυακές υπηρεσίες στα πλαίσια τριών ρόλων: παροχέας υπηρεσίας, αιτών 
χρήσης υπηρεσίας και ευρετηρίων υπηρεσιών. Οι τρεις πράξεις που ορίζονται προκειµένου 
να υλοποιηθεί η επικοινωνία µεταξύ των τριών ρόλων είναι οι δηµοσίευση, εύρεση και 
σύνδεση. Η σύνδεση είναι η λειτουργία εκείνη που επιτρέπει στις διάφορες εφαρµογές να 
συνδεθούν σε µια υπηρεσία που είναι δηµοσιευµένη στο διαδίκτυο και να αρχίσουν να 
ανταλλάσσουν µηνύµατα µαζί της. 
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Σ’ αυτή την αρχιτεκτονική η υπηρεσία είναι η υλοποίηση της περιγραφής της  υπηρεσίας που 
είναι τα µεταδεδοµένα που την περιγράφουν. Αυτά τα µεταδεδοµένα πρέπει να περιέχουν 
αρκετά πληροφοριακά στοιχεία ώστε ο πιθανός χρήστης να µπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτή, περιλαµβανοµένης τόσο της διεπαφής όσο και της τοποθεσίας της υπηρεσίας. 
 
Ο παροχέας της υπηρεσίας δηµοσιεύει την περιγραφή της σε ένα ευρετήριο. Ο 
πιθανός χρήστης στη συνέχεια, βρίσκει την περιγραφή της υπηρεσίας µέσω του 
ευρετηρίου. Η περιγραφή περιέχει αρκετά στοιχεία για τον πιθανό χρήστη 
προκειµένου να συνδεθεί στον παροχέα και να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία. 
 

2.1.3.2 Πρότυπα για δικτυακές υπηρεσίες 

 Παρόλο που η αρχιτεκτονική που περιγράψαµε παραπάνω µπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητα από κάποιο πρότυπο είναι σαφές ότι η ανεξαρτησία εφαρµογών είναι απαραίτητη 
για να γίνει η παραπάνω (και η οποιαδήποτε άλλη) αρχιτεκτονική ευρέως αποδεκτή. Για να 
επιτευχθεί ο συγκεκριµένος σκοπός ένα µεγάλο ποσοστό εκπροσώπων σηµαντικών 
επιχειρήσεων προσπαθούν να ορίσουν ένα πρότυπο στηριγµένο στη γλώσσα XML που θα 
κάνει εφικτή την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής των δικτυακών υπηρεσιών. 
 
Πρωταρχικής σηµασίας θεωρείται ο ορισµός µια συγκεκριµένης µεθόδου περιγραφής της 
κάθε δικτυακής υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε η περιγραφική γλώσσα 
WSDL. Η WSDL περιγράφει κάθε δικτυακή υπηρεσία σαν ένα σύνολο από «θύρες», οι 
οποίες κατηγοριοποιούν µια σειρά από διεργασίες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
ανάµεσα σε ένα χρήστη και στη δικτυακή υπηρεσία. Οι διεργασίες αυτές προαιρετικά 
ονοµάζονται «λειτουργίες» και έχουν ένα µήνυµα εισόδου και ενίοτε και κάποιο µήνυµα 
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εξόδου. Η κάθε λειτουργία περιγράφει µια διεργασία η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µεταξύ χρήστη και δικτυακής υπηρεσίας. Αυτό µπορεί να σηµαίνει πως η εφαρµογή που την 
χρησιµοποιεί ζητά από την δικτυακή υπηρεσία να κάνει κάτι και να επιστρέψει το 
αποτέλεσµα, αλλά και ότι η δικτυακή υπηρεσία µπορεί να εκκινήσει µια διαδικασία για την 
οποία η εφαρµογή πρέπει να αντιδράσει αναλόγως. 
 
Υπάρχουν δύο είδη χρήσεων για ένα WSDL αρχείο: 

• Κατά την διάρκεια του σχεδιασµού µιας εφαρµογής ο δηµιουργός της πρέπει να ξέρει 
την διεπαφη την οποία θα χρησιµοποιήσει για να επικοινωνήσει µε την δικτυακή 
υπηρεσία και να εντοπίσει τις διάφορες διεργασίες που αυτή µπορεί να του 
προσφέρει.  

• Κατά την διάρκεια της υλοποίησης της εφαρµογής θα πρέπει να είναι γνωστή 
ακριβώς και η υλοποίηση της κάθε λειτουργίας της δικτυακής υπηρεσίας ώστε να 
µπορεί η εφαρµογή να συνδεθεί κάθε µια από τις λειτουργίες που του παρέχει η 
δικτυακή υπηρεσία. 

Η WSDL µπορεί να πραγµατοποιήσει και τα δύο αυτά στάδια. 
 
Η WSDL περιγράφει, όπως είδαµε, µία δικτυακή υπηρεσία στα πλαίσια των λειτουργιών που 
αυτή µπορεί να υλοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό δεν περιγράφεται όµως η ακριβής µέθοδος 
που θα χρησιµοποιήσει µια εφαρµογή για να επικοινωνήσει µια εφαρµογή µε τη δικτυακή 
υπηρεσία. Η WSDL επιτρέπει το προσδιορισµό ενός συγκεκριµένου προτύπου ‘σύνδεσης’ µε 
την δικτυακή υπηρεσία. Στην πράξη αυτό οδηγεί σε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας επίσης 
στηριγµένο στη γλώσσα XML, το SOAP. 
 
Το SOAP(Simple Object Access Protocol) αποτελεί ένα πρότυπο για επικοινωνία µέσω 
ανταλλαγής πληροφοριών (κωδικοποιηµένες µε τρόπο που έχει ως βάση του την XML) 
ανάµεσα σε εφαρµογές. 
 
Το SOAP επιτρέπει να εκκινήσει µια λειτουργία µε τη συγκεκριµένη ακολουθία χαρακτήρων 
(web service) στέλνοντας σε αυτή ένα SOAP µήνυµα. Το SOAP ορίζει τη µορφή των XML 
κειµένων που στέλνονται πάνω από το HTTP είτε σαν ερωτήσεις είτε σαν απαντήσεις από 
µια δικτυακή υπηρεσία. Επίσης έχει προβλεφθεί συγκεκριµένος τρόπος κωδικοποίησης 
WSDL µηνυµάτων.  
 
Με την βοήθεια του SOAP και της WSDL µπορούµε να περιγράψουµε µια δικτυακή 
υπηρεσία και να χρησιµοποιήσουµε δικτυακές υπηρεσίες µέσα από εφαρµογές. Το µόνο που 
µένει πλέον να καθοριστεί είναι ένας τρόπος ανεύρεσης δικτυακών υπηρεσιών. Για το σκοπό 
αυτό δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο όσον αφορά τη δηµιουργία ευρετηρίων για την ανεύρεση 
των εκάστοτε δικτυακών υπηρεσιών που διατίθενται προς χρήση, το Universal Discovery, 
Description and Integration (UDDI). 
 
Ένα UDDI ευρετήριο είναι και αυτό µία δικτυακή υπηρεσία, το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιήσει µια εφαρµογή προκειµένου να βρει τις δικτυακές υπηρεσίες που έχουν 
δηµοσιευτεί κατά την συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στην πραγµατικότητα το UDDI µπορεί 
να περιέχει και πολλά ακόµα µεταδεδοµένα που αφορούν λέξεις κλειδιά, τρόπους πληρωµής, 
ασφάλεια κλπ. 
 

2.1.4 ∆ικτυακές Υπηρεσίες και Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες 

Στόχος των δικτυακών υπηρεσιών είναι η επίτευξη καθολικής ανεξαρτησίας εφαρµογών 
µεταξύ των διαφόρων δικτυακών προτύπων. Σε πρώτη φάση, η ανεξαρτησία των εφαρµογών 
εξασφαλίζεται πλήρως χάρη στα τα τρία αυτά πρότυπα. Η χρήση πολλών διαφορετικών 
συστηµάτων, όµως, απαιτεί περισσότερα από τη δυνατότητα της διεξαγωγής απλών 
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συναλλαγών µεταξύ συγκεκριµένων και ανεξάρτητων πρωτοκόλλων. Η πλήρης δυναµική των 
δικτυακών υπηρεσιών ως πλατφόρµα χρήσης ανεξάρτητων εφαρµογών θα επιτευχθεί µόνο αν 
οι εφαρµογές και οι επιχειρησιακές διαδικασίες γίνουν ικανές να υλοποιήσουν τις 
πολύπλοκες συναλλαγές τους µε ένα πρότυπο ανεξάρτητο από τις ίδιες.  

 
Γενικά τα πρότυπα για επιχειρησιακές διαδράσεις χρησιµοποιούν peer to peer ανταλλαγές 
µηνυµάτων τόσο σύγχρονων όσο και ασύγχρονων. Για την περιγραφή αυτών των 
επιχειρησιακών διαδράσεων χρειάζεται µια επίσηµη περιγραφή των πρωτοκόλλων 
ανταλλαγής µηνυµάτων. Η περιγραφή τέτοιων επιχειρησιακών πρωτοκόλλων περιλαµβάνει 
τον ακριβή προσδιορισµό της συµπεριφοράς των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται έτσι ώστε 
να µην αποκαλύπτεται ο ακριβής τρόπος υλοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που 
χρησιµοποιεί η µια επιχείρηση από την άλλη. 

 
Υπάρχουν δύο καλοί λόγοι για να διαχωρίσουµε το δηµόσιο από το ιδιωτικό µέρος µιας 
επιχειρησιακής διαδικασίας. Ο πρώτος είναι ότι οι επιχειρήσεις προφανώς δεν θέλουν να 
αποκαλύπτουν όλη την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαχειρίσεις των 
δεδοµένων τους στους συνεργάτες τους. Ο άλλος είναι ότι ο διαχωρισµός µεταξύ του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού µέρους παρέχει την ελευθερία της αλλαγής του ιδιωτικού µέρους 
της υλοποίησης χωρίς να επηρεάζεται το πρωτόκολλο του δηµοσίου µέρους.  

 
Τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα πρέπει να περιγράφονται µε σαφήνεια µε τρόπο ανεξάρτητο 
της εκάστοτε πλατφόρµας και να περιλαµβάνουν όλες τις πτυχές της συµπεριφοράς που 
έχουν διεπιχειρησιακή σηµασία. Κάθε συµµετέχων µπορεί να σχεδιάζει επιχειρησιακές 
διαδικασίες συµβατές µε το παραπάνω πρωτόκολλο χωρίς να εντάσσεται στο σχεδιασµό η 
οποιαδήποτε ανθρώπινη συµφωνία. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κύρια δυσκολία που 
υπάρχει σήµερα στη δηµιουργία διεπιχειρησιακών διαδικασιών. 

 
Προκειµένου να προσδιορίσουµε τις κύριες έννοιες που απαιτούνται για να περιγράψουµε 
ένα επιχειρησιακό πρωτόκολλο όπως το περιγράψαµε παραπάνω, πρέπει να θεωρήσουµε τα 
εξής: 

• Τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα περιλαµβάνουν συµπεριφορά εξαρτώµενη από τα 
δεδοµένα που χρησιµοποιούν. 

• Η ικανότητα να προσδιορίζουµε οριακές συνθήκες εκτός του πλαισίου λειτουργίας, 
περιλαµβανοµένων και τρόπων ανάνηψης του συστήµατος από αυτές είναι εξίσου, 
σηµαντική µε την υπό φυσιολογικές συνθήκες καλή λειτουργία του. 

• Οι µακράς διάρκειας διαδράσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές, συχνά εµφωλευµένες, 
µονάδες εργασίας, η καθεµιά µε τις δικές της απαιτήσεις δεδοµένων. Για το λόγο 
αυτό τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα απαιτούν την ευκολία στον προσδιορισµό των 
συντεταγµένων, στις οποίες βρίσκονται τα αποτελέσµατα της εκάστοτε µονάδας 
εργασίας (διαδικασίας). 

 
Αν θέλαµε, λοιπόν, να ορίσουµε ακριβείς περιγραφές των διαφόρων υπηρεσιών για κάποιο 
διεπιχειρησιακό Business Process πρωτόκολλο, χρειαζόµαστε µια πλούσια περιγραφικά 
γλώσσα, η οποία θα περιέχει και πολλά στοιχεία γλώσσας εκτέλεσης. Το κλειδί για την 
επιτυχηµένη υλοποίηση µιας τέτοιας γλώσσας είναι ο διαχωρισµός µεταξύ των δηµόσιων 
µηνυµάτων που ανταλλάσσονται και των εσωτερικών διαδικασιών που εκτελούνται έτσι 
ώστε οι διαδικασίες αυτές να µπορούν να χειρίζονται δεδοµένα, ώστε να µη χρειάζεται να 
περιγραφούν από δηµόσιο πρωτόκολλο. 
 
Παρακάτω παραθέτουµε µια αναλυτική περιγραφή των δύο γλωσσών που ήδη υπάρχουν στο 
συγκεκριµένο τοµέα: της BPEL4WS και της BPML. 
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2.1.5 BPEL4WS 

Η BPEL4WS ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που περιγράψαµε παραπάνω. Όσον αφορά τα 
µηνύµατα, τα ανταλλασσόµενα µεταξύ διαδικασιών και επιχειρήσεων, χρησιµοποιεί τη 
λογική των ιδιοτήτων µηνύµατος προκειµένου να αναγνωρίσει τα σχετικά µε το πρωτόκολλο 
δεδοµένα που εµπεριέχονται σ’ αυτά. Οι ιδιότητες αυτές µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι 
διαφανή δεδοµένα σε µια προοπτική δηµόσιας ανταλλαγής δεδοµένων, η οποία αντιτίθεται 
στα αδιαφανή δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ εσωτερικών / ιδιωτικών συναρτήσεων 
που χρησιµοποιούνται. Τα διαφανή δεδοµένα επηρεάζουν το επιχειρησιακό πρωτόκολλο µε 
έναν άµεσο τρόπο, ενώ τα αδιαφανή δεδοµένα το επηρεάζουν µόνο δηµιουργώντας µη-
ντετερµινισµό, γιατί ο τρόπος, µε τον οποίο επηρεάζουν τις αποφάσεις είναι αδιαφανής. Η 
BPEL4WS θεωρεί ότι κάθε δεδοµένο πρέπει να είναι διαφανές και γι’ αυτό το λόγο το βλέπει 
σαν ιδιότητα του µηνύµατος. 

 
Οι έννοιες που χρειάζονται για να ορίσουµε ένα επιχειρησιακό πρωτόκολλο, καθώς και οι 
έννοιες που χρειάζονται για να ορίσουµε ένα εκτελέσιµο Business Process δηµιουργούν µια 
εννοιολογική αλυσίδα και η BPEL4WS είναι σχεδιασµένη για να καλύψει όλο το εύρος της. 
Η γλώσσα αυτή ορίζει ένα µοντέλο και µια γραµµατική προκειµένου να περιγράψει τη 
συµπεριφορά µιας Business Process βασισµένη σε συναλλαγές µεταξύ της διαδικασίας και 
των επιµέρους χρηστών της. Η αλληλεπίδραση µε τον κάθε χρήστη υλοποιείται µέσω 
διεπαφών που αντιστοιχούν σε δικτυακές υπηρεσίες, και η δοµή της σχέσης στο επίπεδο της 
διεπαφής είναι ενθυλακωµένη σε αυτό που ονοµάζουµε σύνδεσµο υπηρεσιών (Service Link). 
Η BPEL4WS διαδικασία ορίζει το πως διαφορετικές υπηρεσίες µπορούν να 
αλληλεπιδράσουν µε τους χρήστες της προκειµένου να πετύχουν έναν επιχειρησιακό στόχο, 
καθώς και την λογική και την κατάσταση που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί ένας τέτοιος 
προσανατολισµός. Η γλώσσα αυτή, επίσης, εισάγει συστηµατικούς µηχανισµούς για την 
επίτευξη του ελέγχου πιθανών επιχειρησιακών απρόβλεπτων οριακών συνθηκών και 
σφαλµάτων της διαδικασίας. Τέλος, η BPEL4WS εισάγει ένα µηχανισµό για τον καθορισµό 
του πως ατοµικές ή σύνθετες λειτουργίες εντός µιας διαδικασίας, µπορούν να αποζηµιωθούν 
στην περίπτωση που οι παραπάνω εξαιρέσεις εµφανιστούν ή ένας συνεργάτης / χρήστης 
ζητήσει ακύρωση της συµµετοχής του στην διαδικασία. 
 
Η βασική ιδέα της BPEL4WS µπορεί να εφαρµοστεί µε δύο τρόπους. Μια διαδικασία της 
µπορεί να ορίσει ένα ρόλο επιχειρησιακού πρωτοκόλλου χρησιµοποιώντας την ιδέα της 
αφηρηµένης διαδικασίας (abstract process). Π.χ. σε ένα πρωτόκολλο εµπορικής συναλλαγής, 
ο πωλητής και ο αγοραστής είναι δύο διακριτοί ρόλοι, ο καθένας εκ των οποίων αποτελεί µια 
τέτοια αφηρηµένη διαδικασία. Η σχέση τους είναι τυπικά µοντελοποιηµένη σαν ένας 
σύνδεσµος υπηρεσίας (Service Link). Οι αφηρηµένες διαδικασίες χρησιµοποιούν όλο το 
εύρος των ιδεών της BPEL4WS, αλλά προσεγγίζουν τον χειρισµό των δεδοµένων µε τρόπο 
που αντανακλά το επίπεδο της αφαίρεσης που χρειάζεται για να περιγράψουµε τις διάφορες 
προοπτικές ενός επιχειρησιακού πρωτοκόλλου. Πιο συγκεκριµένα, οι αφηρηµένες 
διαδικασίες διαχειρίζονται µόνο δεδοµένα που σχετίζονται µε το επιχειρησιακό πρωτόκολλο. 
Επιπρόσθετα, οι αφηρηµένες διαδικασίες χρησιµοποιούν µη-ντετερµινιστικές τιµές 
δεδοµένων προκειµένου να κρύψουν τα ιδιωτικά µέρη της συµπεριφοράς τους. 
 
Είναι επίσης δυνατό να χρησιµοποιήσουµε την BPEL4WS για να ορίσουµε µια εκτελέσιµη 
Business Process. Η λογική και η κατάσταση της διαδικασίας ορίζουν τη φύση και την 
ακολουθία των αλληλεπιδράσεων µεταξύ δικτυακές υπηρεσίες που διεξάγονται σε κάθε 
χρήστη / συνεργάτη της και άρα και στα πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης. Όσο ένας ορισµός 
µιας διαδικασίας σε BPEL4WS δε χρειάζεται να είναι ολοκληρωµένος όσον αφορά το 
ιδιωτικό µέρος της υλοποίησης, η γλώσσα αποτελεσµατικά ορίζει µια µεταφέρσιµη µορφή 
εκτέλεσης για Business Processes, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στους πόρους της 
δικτυακής υπηρεσίας και στα δεδοµένα σε µορφή XML. Επιπλέον, τέτοιες διαδικασίες 
εκτελούνται και αλληλεπιδρούν µε τους χρήστες / συνεργάτες µε ένα συνεπή τρόπο 
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ανεξάρτητα από την πλατφόρµα που τις υποστηρίζει ή το προγραµµατιστικό µοντέλο που 
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του περιβάλλοντος που τη φιλοξενεί. 
 
Ακόµα και όταν τα ιδιωτικά µέρη της υλοποίησης χρησιµοποιούν λειτουργίες που εξαρτώνται 
από τις πλατφόρµες στις οποίες έχουν δηµιουργηθεί, κάτι που είναι πιθανό στις περισσότερες 
πραγµατικές περιπτώσεις, η λογική συνέχεια του βασικού µοντέλου µεταξύ αφηρηµένων και 
επιχειρησιακών διαδικασιών στην BPEL4WS κάνει δυνατή την εξαγωγή και εισαγωγή των 
δηµόσιων παραµέτρων, που είναι ενσωµατωµένες στο επιχειρησιακό πρωτόκολλο σαν 
διαδικασίες, ή σαν ρόλοι, διατηρώντας ταυτόχρονα το σκοπό και τη δοµή των πρωτοκόλλων. 
Αυτό είναι κατά γενική οµολογία η πιο ελκυστική προοπτική για να χρησιµοποιήσει κανείς 
την BPEL4WS από την οπτική ότι απελευθερώνει τις δυνατότητες των δικτυακών υπηρεσιών 
εφόσον επιτρέπει την ανάπτυξη εργαλείων και άλλων τεχνολογιών που αυξάνουν το επίπεδο 
της αυτοµατοποίησης και συνεπώς µειώνουν το κόστος εγκατάστασης διεπιχειρησιακών 
αυτόµατων επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 
Η BPEL4WS έχει διαστρωµατωθεί στην κορυφή διάφορων XML προτύπων: WSDL 1.1, 
XML Schema και XPath 1.0. Τα WSDL µηνύµατα και οι ορισµοί τύπων στο XML Schema 
παρέχουν το µοντέλο δεδοµένων που χρησιµοποιείται από τις διαδικασίες της BPEL4WS. Το 
XPath παρέχει υποστήριξη στη διαχείριση των δεδοµένων. Όλοι οι εξωτερικοί πόροι και 
συνεργάτες αναπαρίστανται σαν WSDL υπηρεσίες. Η BPEL4WS παρέχει επεκτασιµότητα 
προκειµένου να συµπεριλάβει στο µέλλον πιθανές επεκτάσεις των συγκεκριµένων προτύπων 
και πιο ειδικά το XPath και τα συσχετιζόµενα πρότυπα που χρησιµοποιούνται στη δηµιουργία 
αρχείων XML. 

 
Μεταξύ των παραπάνω προτύπων η WSDL έχει την καλύτερη επιρροή πάνω στην γλώσσα 
BPEL4WS. Το µοντέλο µιας BPEL4WS διαστρωµατώνεται στην κορυφή του υπηρεσιακού 
µοντέλου που ορίζει η WSDL 1.1. Στο κέντρο του BPEL4WS µοντέλου διαδικασίας είναι η 
peer-to-peer αλληλεπίδραση µεταξύ υπηρεσιών που περιγράφονται από την WSDL 1.1. Τόσο 
οι διαδικασίες όσο και οι χρήστες / συνεργάτες µοντελοποιούνται σαν WSDL υπηρεσίες. Μια 
Business Process ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει ο προσανατολισµός των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ ενός στιγµιότυπου µιας διαδικασίας και των χρηστών / συνεργατών 
της. Ένας ορισµός µιας BPEL4WS διαδικασίας παρέχει και / ή χρησιµοποιεί µία ή 
περισσότερες υπηρεσίες, και χρησιµοποιεί την περιγραφή της συµπεριφοράς και της 
αλληλεπίδρασης ενός στιγµιότυπου µιας διαδικασίας µε τους συνεργάτες της και τους πόρους 
µέσω διεπαφών δικτυακών υπηρεσιών. ∆ηλαδή η BPEL4WS ορίζει πρωτόκολλα ανταλλαγής 
µηνυµάτων ακολουθούµενα από µία επιχειρησιακή διαδικασία ενός συγκεκριµένου ρόλου 
στη διάδραση. 

 
Ο ορισµός µιας BPEL4WS διαδικασίας ακολουθεί επίσης και το µοντέλο WSDL όσον αφορά 
το διαχωρισµό ανάµεσα σε αφηρηµένα περιεχόµενα µηνυµάτων, όπως αυτά 
χρησιµοποιούνται σε µια επιχειρησιακή διαδικασία, καθώς πληροφορίες για την υλοποίησή 
της (µηνύµατα και τύπους θυρών ενάντια σε πληροφορίες διεύθυνσης και σύνδεσης). 
Συγκεκριµένα, µια BPEL4WS αναπαριστά τους συνεργάτες / χρήστες, καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών στα πλαίσια των WSDL διεπαφών (τύπους θυρών και 
λειτουργιών). Καµιά αναφορά δε γίνεται στις πραγµατικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται 
από το συγκεκριµένο στιγµιότυπο της διαδικασίας. Μια BPEL4WS διαδικασία είναι ένας 
επαναχρησιµοποιούµενος ορισµός που µπορεί να υλοποιηθεί µε πολλούς τρόπους και πολλά 
σενάρια, ενώ διατηρεί µια ενιαία συµπεριφορά στο επίπεδο εφαρµογής σε καθένα από αυτά 
τα σενάρια. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η περιγραφή της υλοποίησης µιας BPEL4WS 
διαδικασίας ξεφεύγει από τους σκοπούς του συγκεκριµένου κεφαλαίου. 
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2.1.6 BPML 

Η BPML έχει παρόµοια λογική µε την BPEL4WS. Το σηµείο στο οποίο διαφέρουν κυρίως 
είναι ο τρόπος υλοποίησης. 
 
Σκοπός λοιπόν της BPML είναι να ορίσει ένα αφαιρετικό µοντέλο και ένα συντακτικό 
βασισµένο σε XML προκειµένου να περιγράψει εκτελέσιµες επιχειρησιακές διαδικασίες και 
τις επιµέρους οντότητες που αυτές υποστηρίζουν. Η ίδια η BPML δεν ορίζει κάποια ειδική 
εφαρµογή που θα αποτελείται από επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά περιορίζεται µόνο στη 
περιγραφή τους. Πιο συγκεκριµένα ορίζει το αφαιρετικό µοντέλο και τη γραµµατική που 
απαιτείται για να περιγράψει κανείς µια εκτελέσιµη επιχειρησιακή διαδικασία. Το γεγονός 
αυτό δίνει στη BPML τη δυνατότητα να χρησιµοποιείται για πολλούς σκοπούς πέραν της 
περιγραφής απλών επιχειρησιακών διαδικασιών, όπως σύνθετες δικτυακές 
υπηρεσίες(επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούµενες από δικτυακές υπηρεσίες) και 
διαδικασίες που περιλαµβάνουν την συνεργασία πολλών διαφορετικών και ανεξάρτητα 
µεταξύ τους µερών. 

 
Η BPML στηρίζει το πρότυπό της σε µια σειρά άλλων προτύπων. Τα πρότυπα αυτά 
αναφέρονται παρακάτω. 

• XML 1.0 
• XML – namespaces 
• XML- schema 
• Xpath 1.0 
• WSDL 1.1 

 
Η BPML προβλέπει για την υλοποίησή της τους εξής τύπους οντοτήτων: 

• BPML constructs: Είναι οι βασικές κατασκευαστικές µονάδες που 
περιγράφουν µια διαδικασία σε BPML. Οι µονάδες αυτές 
περιγράφονται µε την βοήθεια ειδικής γραµµατικής στηριγµένη σε 
XML. 

• BPML definitions: Είναι µια συλλογή από τα ονόµατα των BPML 
constructs που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της 
συγκεκριµένης διαδικασίας. Τα ίδια αποτελούν και αυτά ένα 
BPML construct. 

• BPML package: Είναι µια συλλογή από BPML definitions που 
µπορεί να περιέχουν και definitions από άλλες γλώσσες όπως XML 
schema ήWSDL 1.1 

• BPML documents: Είναι XML αναπαραστάσεις ενός BPML 
package βασισµένα στο συντακτικό που ορίζει η ίδια η BPML. 

 
Όπως είδαµε η BPML µοιάζει πολύ µε την BPΕL4WS τόσο στη σχεδίαση όσο και στην 
υλοποίηση . ∆εν κρίνεται σκόπιµο να εµβαθύνουµε περισσότερο στις δυο γλώσσες. Αυτό 
όµως που επιβάλλεται να γίνει είναι µια προσπάθεια σύγκρισής τους.   

2.1.7 Σύγκριση των δύο γλωσσών 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των δύο γλωσσών είναι πολύ µεγάλος αφού όλες οι µεγάλες  
εταιρίες στο χώρο της ανάπτυξης λογισµικού ενδιαφέρονται για την ενιαία περιγραφή των 
επιχειρησιακών διαδικασιών και έχουν πολωθεί προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση. Εµείς 
θα προσπαθήσουµε µια σύγκριση µεταξύ των όσο το δυνατό πιο αντικειµενικά και 
αµερόληπτα. 
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Προκειµένου να πετύχουµε κάτι τέτοιο θα απαριθµήσουµε ονοµαστικά κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά και διαφορές που θεωρούνται αποδεκτά και από τις δύο πλευρές. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής 

• Η BPML περιλαµβάνει πιο γενικευµένες οντότητες από την 
BPEL4WS και µπορεί γενικώς να περιγράψει περισσότερες µορφές 
επιχειρησιακών διαδικασιών. 

• Και οι δύο  γλώσσες χρησιµοποιούν τα ίδια ιδιώµατα και παρόµοιο 
συντακτικό. 

• Και οι δύο έχουν την ικανότητα να περιγράφουν πλήρως σύνθετες 
όσο και απλές επιχειρησιακές διαδικασίες. 

• Και οι δύο γλώσσες στηρίζουν το συντακτικό τους σε επιµέρους 
προγραµµατιστικά σύνολα το καθένα από τα οποία περιγράφει 
όµοιες οντότητες. 

• Και οι δύο γλώσσες παρέχουν δυνατότητες για επαναληπτικές, 
συγχρονισµένες και δυναµικές διαδικασίες. 

• Ενώ η BPML περιγράφει πιο γενικευµένες οντότητες από την 
BPEL4WS, η BPEL4WS περιγράφει µε πιο πλήρη τρόπο διαδικασίες 
που περιλαµβάνουν δικτυακές υπηρεσίες. 

 

2.1.8 Συµπεράσµατα - Επιλογή Συστήµατος υλοποίησης 

Παρατηρούµε από όσα αναγράφονται από τα παραπάνω ΄ότι οι δυο γλώσσες δεν έχουν 
ουσιαστικές διαφορές. Εφόσον όµως το σύστηµα µας απαιτεί εκτενή χρήση των δικτυακών 
υπηρεσιών επιλέχθηκε τελικά η BPEL4WS. Αυτό έγινε διότι η συγκεκριµένη γλώσσα 
εµφανίζεται να είναι πιο πλήρης όσον αφορά την περιγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών που 
χρησιµοποιούν δικτυακές υπηρεσίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θεωρούµε την BPEL λιγότερο 
ικανή γλώσσα. Αντίθετα είναι πιο γενικευµένη και έχει δυνατότητες περιγραφής διαδικασιών 
που η BPEL4Ws δεν διαθέτει. 

2.2 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Η ελληνική δηµόσια διοίκηση έχει αναπτύξει ένα δίκτυο από πολύπλοκες, δαιδαλώδεις και 
αρκετές φορές αντιφατικές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν ανασχετικά ως προς την 
παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών και ταλαιπωρούν το 
συναλλασσόµενο πολίτη µε µεγάλες χρονοτριβές και πιθανόν οικονοµικές επιβαρύνσεις, 
δηµιουργώντας ταυτόχρονα κρίση εµπιστοσύνης στο κράτος .  

 
Ωστόσο, η αναπόδραστη ανάγκη της βέλτιστης διαχείρισης των ανεπαρκών διαθέσιµων 
οικονοµικών πόρων από τα σύγχρονα κράτη, οδηγεί στη µετάβαση από µια δηµόσια διοίκηση 
που είχε ως κυρίαρχο στόχο τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο εφαρµογής τους, σε µια 
σύγχρονη, ανταποκριτική δηµόσια διοίκηση, η οργάνωση της οποίας έχει ως κύριο στόχο τη 
διάθεση ολοκληρωµένων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται εύκολα και 
γρήγορα .  

 
Στο πλαίσιο αυτό και για να ελεγχθεί από τους πολίτες / χρήστες η συνθετότητα του δικτύου 
των δηµοσίων υπηρεσιών-φορέων, προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις καθηµερινές ατοµικές 
τους υποθέσεις και να περιορίσουν τις διαδροµές από γραφείο σε γραφείο, απαιτείται η 
εφαρµογή διαφόρων τεχνικών, όπως:  

 
Οι υπηρεσίες περιορισµού των διαδροµών (µιας στάσης, one stop shop ή one step service ή 
guichet unique).  
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H αναζήτηση ορισµένων δικαιολογητικών από την αρµόδια υπηρεσία ("οίκοθεν").  
 
Η κατάρτιση φακέλου διοικητικής διαδικασίας, µε όλα τα σχετικά στοιχεία / έντυπα που 
σχετίζονται µε την εν λόγω διαδικασία.  
 
Τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ  
Είναι υπηρεσιακές µονάδες που έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τις µετακινήσεις των 
συναλλασσοµένων µε τη διοίκηση πολιτών, από γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε 
υπηρεσία. Οι υπηρεσίες περιορισµού των διαδροµών µπορεί να επιλαµβάνονται υποθέσεων 
από τη υποβολή του σχετικού αιτήµατος (αίτησης) µέχρι την ικανοποίησή του, για τις οποίες 
υποθέσεις συναρµόδιες είναι υπηρεσιακές µονάδες (∆/νσεις, Τµήµατα) ενός φορέα (π.χ. 
∆ήµος, Νοµαρχία) ή δικτύου φορέων (π.χ. ένα Υπουργείο, µία Νοµαρχία, ένα Ν.Π.∆.∆.).  

 
Αρµοδιότητες των ΚΕΠ  

 
Οι µορφές που µπορεί να λάβει µια υπηρεσία Περιορισµού των ∆ιαδροµών είναι οι 
παρακάτω:  

 
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ (Κέντρο δηµοσίων Υπηρεσιών).  
Σ' ένα κτίριο συστεγάζονται πολλές διαφορετικές δηµόσιες υπηρεσίες. Ο πολίτης µε µία 
"στάση" στο κέντρο των δηµοσίων υπηρεσιών µπορεί να απευθυνθεί σε πολλές 
υπηρεσίες.  
 
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ  
Ο πολίτης εξυπηρετείται πλήρως από ένα µόνο σηµείο (π.χ. µία υπηρεσία, ένα γραφείο, 
ένα τηλεφωνικό κέντρο, κ.λ.π.). Αντί ο πολίτης να απευθύνεται σε διαφορετικές 
υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες (π.χ. για άδειες οδήγησης, διαβατήρια, 
κοινωνικά βοηθήµατα) απευθύνεται σε ένα σηµείο από το οποίο µπορεί να λαµβάνει 
πληροφορίες που αφορούν πολλές υπηρεσίες.  
 
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (Επαφή µε ένα πρόσωπο)  
Ο πολίτης συνεργάζεται µε έναν µόνο υπάλληλο (ένα πρόσωπο επαφής), ο οποίος 
µεριµνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν το αιτούµενο "διοικητικό προϊόν" 
ολοκληρώνεται τµηµατικά µε µια σειρά από διαδοχικές ενέργειες που γίνονται στις 
διάφορες οργανικές µονάδες και ο πολίτης είναι υποχρεωµένος να απευθύνεται διαδοχικά 
σε διαφορετικά τµήµατα και να συνεργάζεται µε διαφορετικούς υπαλλήλους µέχρι να 
ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.  
 
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ  
Μια κατηγορία πολιτών (π.χ. άστεγοι) οµαδοποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει και 
εξυπηρετείται από αντίστοιχες εξειδικευµένες, υπηρεσιακές µονάδες. ∆ηµιουργείται 
ειδική υπηρεσία που εξυπηρετεί τα µέλη της οµάδας (π.χ. υπηρεσία αστέγων, που 
εξυπηρετεί για όλα τα θέµατα τους αστέγους).  
 
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ (Κάθε γραφείο το σωστό γραφείο)  
Ο πολίτης εξυπηρετείται από το πλησιέστερο σηµείο (γραφείο-γκισέ, θυρίδα-γκισέ) για 
όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες, αντί να είναι αναγκασµένος να αναζητά κάθε φορά το 
"σωστό" υπάλληλο ή το "σωστό" γραφείο. Η εφαρµογή αυτή ευνοείται από την 
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων σε µονάδες που είναι χωροθετηµένες σε διάφορα σηµεία της 
γεωγραφικής έκτασης ευθύνης της περιφέρειας, του νοµού ή του δήµου.  
 
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ο πολίτης µε µία επίσκεψη σε µία υπηρεσία µπορεί να απολαµβάνει και τα διοικητικά 
προϊόντα της άλλης υπηρεσίας, αφού οι υπηρεσίες αυτές έχουν συµφωνήσει µεταξύ τους, 
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ώστε η καθεµιά, εκτός από τους δικούς της "πελάτες", εξυπηρετεί και τους "πελάτες" της 
άλλης . Η µορφή αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπου η παροχή 
υπηρεσιών είναι δύσκολη ή έχει ψηλό κόστος .  

 

2.3 Στόχος  

2.3.1 Γενικός προσδιορισµός του στόχου. 

Έχοντας ορίσει τόσο τις αρµοδιότητες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών όσο και τον 
τρόπο λειτουργίας τους µπορούµε να προσδιορίσουµε πλέον τον τρόπο που θα 
χρησιµοποιηθούν σε αυτή την διπλωµατική ως µέσο για την µελέτη των business processes 
που χρησιµοποιούν δικτυακές υπηρεσίες 
.  
Κάθε υπουργείο ή γενικά κάθε δηµόσιος παροχέας υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του οποίου 
αποτελούν µέρος των διαδικασιών που υλοποιεί το ΚΕΠ, θα µπορούσαν, προς όφελος του 
πολίτη, να παρέχονται και µέσω του διαδικτύου διευκολύνοντας έτσι µε προφανές τρόπο τους 
πολίτες που τις χρησιµοποιούν. Προκειµένου να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο θα αρκούσε απλά µια 
δικτυακή φόρµα για κάθε υπηρεσία. Έτσι ακόµα και αν κάποιος πολίτης δεν είχε πρόσβαση 
στο διαδύκτυο θα µπορούσε να επισκεφθεί ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και από εκεί 
πάλι µέσω διαδικτύου να εξυπηρετηθεί σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.  
 
Η παροχή όµως υπηρεσιών µέσω διαδικτύου θα µπορούσε να βελτιώσει δραστικά και τις 
διαδικασίες που απαιτούν περισσότερες από µια δηµόσιες υπηρεσίες για να υλοποιηθούν. 
Αυτό µπορεί να γίνει όχι απλά επισπεύδοντας τις επιµέρους διαδικασίες αλλά δηµιουργώντας 
µία ενιαία διαδικασία η οποία θα εκτελείται από το διαδίκτυο αποκρύπτοντας από το χρήστη 
τις εσωτερικές ενέργειες που πραγµατοποιούνται. Μια τέτοια διαδικασία θα δηµοσιεύονταν 
σε ένα ηλεκτρονικό ΚΕΠ και θα αποτελούσε µια µορφή επιχειρησιακής διαδικασίας. 
Μάλιστα προκειµένου να έχουµε µια απόλυτα αφαιρετική, εύκολα επεκτάσιµη και εύκολη 
στην χρήση  αρχιτεκτονική θα ήταν ιδανικό οι επιµέρους υπηρεσίες να δηµοσιεύονταν στην 
µορφή των δικτυακών υπηρεσιών. Έτσι το ΚΕΠ θα κατασκεύασε επιχειρησιακές διαδικασίες 
που θα χρησιµοποιούσαν τις παραπάνω δικτυακές υπηρεσίες αναµιγνύοντας τες.  
 
Στην συγκεκριµένη διπλωµατική προσπαθήσαµε να σχεδιάσουµε ένα τέτοιο ΚΕΠ. Οι 
δηµόσιες υπηρεσίες είχαν ήδη σχεδιαστεί µε την µορφή των δικτυακών υπηρεσιών και άρα ο 
στόχος ήταν η υλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που µε τη σειρά τους θα 
υλοποιούσαν τις όποιες διαδικασίες που τις χρησιµοποιούσαν.   
 
Σαν γενικότερη ιδέα, όπως θα δείξουµε παρακάτω αυτό θα µπορούσε να εφαρµοστεί όχι µόνο 
στο ΚΕΠ που χρησιµοποιεί δηµόσιες δικτυακές υπηρεσίες, αλλά οπουδήποτε 
χρησιµοποιούνται δικτυακές υπηρεσίες µε συγκεκριµένη σειρά προκειµένου να 
ικανοποιήσουν ένα συγκεκριµένο αίτηµα του πελάτη / χρήστη.  
 

2.3.2 Υλοποίηση των επιµέρους υπηρεσιών 

Πριν προχωρήσουµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες καλό θα ήταν να αναφέρουµε όσον 
αφορά την υλοποίηση των δηµοσίων υπηρεσιών, πως αυτή πραγµατοποιήθηκε σε µια άλλη 
διπλωµατική εργασία, η οποία δεν µας είναι ακόµα διαθέσιµη πλήρως. Εποµένως στην 
συγκεκριµένη περίπτωση οι δικτυακές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται είναι εικονικές και 
υπεραπλουστευµένες. Αυτό όµως δεν αποτελεί πρόβληµα αφού σε µια πραγµατική 
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περίπτωση το µόνο που θα άλλαζε είναι η υλοποίηση των διαδικασιών που είναι όµως 
ανεξάρτητες του συστήµατος. 

 
  

2.3.3 Στοιχεία αρχιτεκτονικής 

Από τα παραπάνω εύκολα µπορεί να συµπεράνει κανείς πως η αρχιτεκτονική του ΚΕΠ θα 
είναι κάπως έτσι:  
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S e r v e
r

S e r v e
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Το ΚΕΠ θα πρέπει να παρέχει στον πολίτη τις δυνατότητες να επικοινωνεί µεµονωµένα µε το 
κάθε υπουργείο και να χρησιµοποιεί µέσα από κατάλληλες διεπαφές τις υπηρεσίες του αλλά 
κυρίως θα πρέπει να δίνει στον χρήστη την επιλογή να εκτελέσει τις οποίες αποθηκευµένες 
διαδικασίες που υπάρχουν σε αυτό. Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν πολύπλοκές 
διακυβερνητικές διαδικασίες που ακόµα και στην περίπτωση που όλοι οι εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες µπορούσαν να προσεγγιστούν ηλεκτρονικά θα απαιτούσαν µια πολύπλοκη για τον 
χρήστη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί, δυσκολεύοντας έτσι τον απώτερο στόχο 
του ΚΕΠ, που είναι φυσικά η διευκόλυνση του πολίτη.  
 
Προκειµένου λοιπόν να πετύχουµε την σωστή λειτουργία του ΚΕΠ θα πρέπει να υπάρχει 
ένας µηχανισµός που να εκτελεί τις αποθηκευµένες διαδικασίες. Ο µηχανισµός αυτός, 
προκειµένου να είναι εύκολα διαχειρήσιµος, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος των επιµέρους 
διαδικασιών. Επίσης είναι προφανές πως ένας διαχωρισµός των χρηστών του ΚΕΠ είναι 
απαραίτητος. Έτσι θα υπάρχουν οι κατάλληλοι υπάλληλοι που θα διαχειρίζονται το ΚΕΠ 
προσθέτοντας και αφαιρώντας διαδικασίες από αυτό, και οι κυρίως χρήστες (οι απλοί 
πολίτες) που θα µπορούν απλά να επιλέγουν µια διαδικασία από τις ήδη υπάρχουσες και να 
την εκτελούν. 
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3 Αρχικές  προσπάθειες 

Υλοποίησης 

 
 

3.1 Εισαγωγικά 

Στην προσπάθειά µας να υλοποιήσουµε το σύστηµά που θέσαµε σαν στόχο συναντήσαµε 
πολλά εµπόδια και δυσκολίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να οδηγηθούµε σε πολλές 
αποτυχηµένες υλοποιήσεις. Η αιτία των προβληµάτων και συνεπώς και των αποτυχηµένων 
προσπαθειών υλοποίησης ήταν το γεγονός ότι η γλώσσες περιγραφής επιχειρησιακών 
διαδικασιών στις οποίες αναφερθήκαµε παραπάνω βρίσκονται ακόµα σε πειραµατικό στάδιο 
και δεν παρέχουν πλήρη υποστήριξη σε πλατφόρµες και εργαλεία που προσπαθήσαµε να 
υλοποιήσουµε. Η έλλειψη εµπειρίας έκανε τα προβλήµατα που εµφανίζονταν ανά περιόδους 
ακόµα πιο δύσκολη.  
 
Έτσι πριν φθάσουµε τελικά στην τελική υλοποίηση περάσαµε από διάφορες αποτυχηµένες 
προσπάθειες σχεδίασης. Οι προσπάθειες αυτές παρόλα αυτά δεν υπήρξαν απόλυτα άκαρπες 
αφού µας οδήγησαν σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Παρακάτω θα περιγράψουµε σύντοµα τις 
υλοποιήσεις αυτές και στο τέλος θα παραθέσουµε τα χρήσιµα συµπεράσµατα που 
αποκοµίσαµε από αυτές. 
 

3.2 Προσπάθεια 1η  

Η αρχική ιδέα σχεδιασµού και υλοποίησης του ΚΕΠ προέβλεπε οι επιµέρους διαδικασίες να 
είναι ενσωµατωµένες στη µηχανή υλοποίησής τους. Για να είµαστε πιο ακριβής το ΚΕΠ θα 
χωρίζονταν αρχιτεκτονικά σε δύο τµήµατα.  
 
Το πρώτο τµήµα θα αποτελούσε τον κύριο µηχανισµό του ΚΕΠ. Οι επιµέρους διαδικασίες θα 
αποτελούσαν µέρος του κυρίως προγράµµατος όπως και η διεπαφη µέσω της οποίας θα 
εκτελούνταν. Οι διαδικασίες θα αναπαριστάνω λοιπόν µέσω αντικειµένων. Τα αντικείµενα 
αυτά θα περιγράφονταν µέσω κατάλληλων κλάσεων, η κατασκευάστρια συνάρτηση των 
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οποίων θα εκτελούσε την αντίστοιχη διαδικασία. Έτσι όταν ο χρήστης µέσω της διεπαφής 
καλούσε µία διαδικασία, ο κώδικας θα δηµιουργούσε το κατάλληλο στιγµιότυπο της 
διαδικασίας πού επελέγη. Η δηµιουργία και µόνο του στιγµιότυπου αρκούσε για να 
εκτελεστεί η διαδικασία και να οδηγηθεί η διεπαφή του χρήστη στην κατάλληλη φόρµα 
επίδειξης του αποτελέσµατος.  
 
Το δεύτερο τµήµα θα αποτελούνταν από µια γραφική απεικόνιση της διαδικασίας η οποία θα 
παρεµβάλλονταν της εκτέλεσής της. Η γραφική απεικόνιση θα έδινε στο χρήστη τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί την διαδικασία και συνεπώς να ελέγχει πιθανά δικά του και όχι 
µόνο λάθη σε αυτή. Έτσι οποιοδήποτε λάθος στην διαδικασία θα µπορούσε να διορθωθεί 
ταχύτερα και µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.  
 
Το δεύτερο τµήµα του ΚΕΠ είχε και σαν εκπαιδευτικό σκοπό την προσωπική εξοικειώσει µε 
ζητήµατα γραφικής απεικόνισης σε δικτυακές εφαρµογές, αντικείµενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
και χρήσιµο αφού στις επαγγελµατικές εφαρµογές τέτοιες απεικονίσεις χρησιµοποιούνται 
πολύ συχνά.  
 
Η υλοποίηση του πρώτου τµήµατος είχε σχεδιαστεί να πραγµατοποιηθεί στο 
προγραµµατιστικό περιβάλλον VISUAL STUDIO.NET και σε γλώσσα VISUAL BASIC 
όσον αφορά το πρώτο τµήµα. Όσον αφορά το δεύτερο θα γινόταν χρήση της γλώσσας 
προγραµµατισµού JAVA και σε κατάλληλο προγραµµατιστικό περιβάλλον που να 
υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστηµα UNIX. 
 
Η υλοποίηση όπως περιγράφεται παραπάνω φαίνεται αρκετά ελκυστική. Σκοπό έχει να 
τονίσει την ανεξαρτησία των web services από το λειτουργικό σύστηµα του χρήστη και του 
παροχέα υπηρεσίας, όπως και του τρόπου υλοποίησης των.  
 
Η συγκεκριµένη σχεδίαση του ΚΕΠ είχε κάποια πλεονεκτήµατα και αρκετά περισσότερα 
µειονεκτήµατα.  

 
Το κυριότερο πλεονέκτηµά της είναι η ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών. ∆εν είναι 
απαραίτητος ο διαχωρισµός χρηστών και διαχειριστών αφού οι διαδικασίες προστίθενται και 
αφαιρούνται προγραµµατιστικά. Επίσης η συγκεκριµένη εφαρµογή θα ήταν και αρκετά ταχύς 
αφού το σύστηµα µας θα ήταν ενιαίο. Τέλος ο έλεγχος λαθών από την πλευρά του χρήστη θα 
ήταν πολύ αποτελεσµατικός αφού η διαδικασία µπορεί να ελέγχεται σε κάθε σηµείο της. 

 
Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα που παρουσιάζει ο εν λόγω σχεδιασµός είναι βέβαια η ανάγκη 
για συνεχή προγραµµατιστική παρέµβαση. Αυτό συνεπάγεται µεγάλες δυσκολίες στην 
αναπροσαρµογή του συστήµατος σε ενδεχόµενες αλλαγές στη διαδικασία αλλά και ανάγκη 
για εξαιρετικά ειδικευµένο προσωπικό που θα ήξερε τον κώδικα της εφαρµογής αρκετά καλά 
ώστε να µπορεί να τον αλλάζει εύκολα και γρήγορα. Θα είχαµε λοιπόν το ίδιο πρόβληµα που 
έχουν όλες οι εταιρίες ανά τον κόσµο που ασχολούνται µε ηλεκτρονικές επιχειρήσει και όχι 
µόνο, την ανάγκη ανεξαρτησίας των επιχειρησιακών διαδικασιών από το πρόγραµµα που τις 
εκτελεί. Είναι η ανάγκη εκείνη που γέννησε τις γλώσσες περιγραφής των εν λόγω 
διαδικασιών και µε τις οποίες ασχοληθήκαµε στην συνέχεια. 
 
Ύστερα από κατάλληλη προτροπή του επιβλέποντος της διπλωµατικής ∆ρ Ντίνου 
Αρκουµάνη, αποφασίσαµε να µελετήσουµε τις γλώσσες περιγραφής των διαδικασιών 
προκειµένου να σχεδιαστεί ένα σύστηµα ευέλικτο και εύκολα ανανεώσιµο όντας ανεξάρτητο 
των διαδικασιών που περιέχει. 
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3.3 Προσπάθεια 2η   

Το σύστηµα λοιπόν ξανασχεδιάστηκε, αυτή τη φορά µε την απαίτηση της ανεξαρτησίας του 
από τις διαδικασίες που χρησιµοποιούσε. Προκειµένου να περιγράφουν οι διαδικασίες µε 
τρόπο ανεξάρτητο επελέγη η γλώσσα BPEL4WS. Η κύρια διεπαφή σχεδιάστηκε και πάλι σε 
περιβάλλον VISUAL STUDIO.NET και µε γλώσσα VISUAL BASIC. Το δεύτερο µέρος από 
την πρώτη υλοποίηση αποφασίστηκε να µην υλοποιηθεί. 
 
Στην συνέχεια έπρεπε να αποφασισθεί για τον τρόπο σχεδίασης αν για κάθε διαδικασία θα 
δηµιουργούσαµε ξεχωριστή εφαρµογή που να την εκτελεί ή κάποια νέα εφαρµογή που θα 
εντάσσονταν στο κώδικα τις διεπαφής θα δηµιουργούνταν µε σκοπό να εκτελεί οποιαδήποτε 
διαδικασία µε παραµέτρους που θα εισάγονταν από το χρήστη ή θα ήταν ήδη αποθηκευµένες 
στο σύστηµα σε κάποια βάση.  
 
Ο δεύτερος τρόπος αν και πραγµατοποιούσε πλήρως την επιθυµητή αφαίρεση απορρίφθηκε 
νωρίς. Η αιτία ήταν πως δεν υπήρχαν έτοιµες βιβλιοθήκες για το συγκεκριµένο περιβάλλον 
υλοποίησης που θα µας βοηθούσαν να εντάξουµε στο σύστηµά µας µια διαδικασία που θα 
εκτελούσε κάθε διαδικασία περιγραφόµενη σε BPEL4WS δεδοµένων των ξεχωριστών 
παραµέτρων της. Προκειµένου να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε πρώτα να υλοποιήσουµε 
ένα µεταφραστή που θα δέχονταν σαν είσοδο µια διαδικασία γραµµένη σε BPEL4WS και 
σαν έξοδο θα είχε κάποια συνάρτηση σε VISUAL BASIC που θα την εκτελούσε δεδοµένων 
των παραµέτρων που είχε θέσει ο σχεδιαστής της. Κάτι τέτοιο ξέφευγε από τους σκοπούς της 
διπλωµατικής. Επιπλέον η έρευνά µας στο συγκεκριµένο χώρο θα ήταν πολύ σύντοµα 
ξεπερασµένη από τις εξελίξεις στο χώρο. 
 
Έτσι επιλέχθηκε να  σχεδιαστεί η εφαρµογή µας που να  εκτελεί εφαρµογές οι οποίες µε την 
σειρά τους θα εκτελούσαν τις εν λόγω διαδικασίες. Μπορεί σε πρώτη φάση αυτό να φαίνεται 
λίγο τραβηγµένο αλλά µε δεδοµένες τις εξελίξεις που είχαν ήδη ανακοινωθεί, σε πολύ λίγο 
καιρό η εφαρµογή µας θα µπορούσε εύκολα να αναβαθµιστεί παρακάµπτοντας το προφανώς 
άχρηστο στάδιο εκτέλεσης. Άλλωστε και µε το συγκεκριµένο τρόπο σχεδιασµού η εφαρµογή 
µας ήταν ανεξάρτητη των διαδικασιών. Απλά αντί να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται 
διαδικασίες αποθήκευε και διαχειρίζονταν εφαρµογές που εκτελούσαν τις διαδικασίες που 
ζητάµε.  
 
Ο πιθανός διαχειριστής του συστήµατος εκτός από τις διαδικασίες θα έπρεπε να σχεδιάζει 
ταυτόχρονα και τις εφαρµογές που τις χρησιµοποιούν. Ο συγκεκριµένος σχεδιασµός όµως 
µπορούσε να διευκολυνθεί πολύ µε τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που οι διαχειριστές της 
BPEL4WS µας παρείχαν. Οι εφαρµογές αυτές θα υλοποιούνταν σε γλώσσα JAVA και µε την 
βοήθεια του εργαλείου APACHE SOAP. Φυσικά στην συγκεκριµένη ανάλυση υλοποίησης 
παρακάµπτουµε τον κυρίως τρόπο σχεδίασης των διαδικασιών σε BPEL4WS ο οποίος είναι 
ίδιος µε αυτόν που χρησιµοποιήθηκε στο τελικό σχεδιασµό του συστήµατος και θα αναλυθεί 
παρακάτω. 
 
Παρακάτω σχεδιάζουµε µια σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος όπως αυτό 
σχεδιάστηκε κατά τον δεύτερο σχεδιασµό. 
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Τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν ήταν πολλά. Τα κυριότερα απαριθµούνται παρακάτω. 
 
Εφόσον η εφαρµογή ήταν δικτυακή δεν µπορούσαµε να εκτελέσουµε εφαρµογές του 
λειτουργικού συστήµατος εξαιτίας των περιορισµών που επιβάλλει ο κάθε server για 
προφανείς λόγους. Οι συγκεκριµένοι περιορισµοί µπορούσαν να παρακαµφθούν αλλά κάτι 
τέτοιο θα έκανε το σύστηµά µας ευάλωτο όσον αφορά την ασφάλειά του. Εποµένως η 
εφαρµογή µας δεν θα ήταν λειτουργική και η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος δεν θα είχε 
νόηµα.   
 
Επιπλέον η εκτέλεση µιας εφαρµογής από µέσω του λειτουργικού συστήµατος θα έκανε την 
κυρίως δικτυακή εφαρµογή πολύ αργή και θα είχαµε πρόβληµα µε τον καθορισµένο χρόνο 
που επιβάλλει ο κάθε server για την φόρτωση µιας σελίδας από τον χρήστη. Ο εκάστοτε 
διαχειριστής του συστήµατος θα έπρεπε να αλλάξει τον χρόνο αυτό επιβάλλοντας στο 
σύστηµα να περιµένει σε ενδεχόµενη καθυστέρηση που οφείλεται στους χρήστες και µε τον 
τρόπο αυτό να προκαλέσει επιπλοκές στη ίδια του τη λειτουργία.  
 
Στην προσπάθειά µας να λύσουµε το συγκεκριµένο πρόβληµα οδηγηθήκαµε σε µια λύση η 
οποία θα µπορούσε να εφαρµοστεί γενικά σε οποιοδήποτε σύστηµα αντιµετωπίζει πρόβληµα 
συγχρονισµού ιστοσελίδων. Εφαρµόζοντας την τεχνική του multithreading µπορούµε να 
οδηγήσουµε τον χρήστη σε µια κενή ιστοσελίδα που απλά θα περιέχει ένα µήνυµα αναµονής. 
Εν τω µεταξύ δηµιουργούµε ένα καινούργιο thread το οποίο εκτελεί την χρονοβόρα 
διαδικασία και θέτουµε το κυρίως thread σε αναµονή έως ότου να τελειώσει το δευτερεύον, ή 
απλά ορίζουµε πως το σύστηµα πρέπει να περιµένει όλα τα threads προκειµένου να 
σταµατήσει. Μέσα στην κύρια διαδικασία του δευτερεύοντος µηνύµατος προβλέπουµε την 
µεταφορά στην κατάλληλη σελίδα µόλις αυτή τελειώσει. Έτσι ο χρήστης έχει την πλήρη 
αίσθηση του τι συµβαίνει και έχει τη σωστή συµπεριφορά προκειµένου να ολοκληρώσει το 
σύστηµα τη λειτουργία του.  
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Η παραπάνω τεχνική είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και κάνει το σύστηµα πολύ ευέλικτο όταν 
έχει να εκτελέσει χρονοβόρες διαδικασίες, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα τα πλεονεκτήµατα 
του µικρού παραθύρου αναµονής για την φόρτωση µιας σελίδας. 
 
Συνεχίζοντας την προσπάθειά µας προκειµένου να εκτελέσουµε εφαρµογές από το 
λειτουργικό σύστηµα διατηρώντας ταυτόχρονα τους περιορισµούς ασφαλείας του server 
δοκιµάσαµε µια αρκετά πρωτότυπη τεχνική. ∆ηµιουργήσαµε µια βάση δεδοµένων η οποία 
περιείχε «εικονικά» πεδία. ∆ηµιουργήσαµε τους κατάλληλους αυτοµατισµούς στη βάση έτσι 
ώστε η αλλαγή των κατάλληλων πεδίων να σηµαίνει και ταυτόχρονη εφαρµογή του 
αντιστοίχου σε κάθε διαδικασία προγράµµατός. Εφόσον η ενηµέρωση µιας βάσης δεδοµένων 
είναι µια ενέργεια που ο server επιτρέπει το σύστηµά µας θα λειτουργούσε χωρίς να 
επηρεάζονται οι περιορισµοί. Μάλιστα δεδοµένου ότι η βάση µπορούσε να πυροδοτήσει 
µόνο µία εφαρµογή η ασφάλεια επί της ουσίας δεν επηρεάζονταν. 
 
Το κυριότερο πρόβληµα µε την συγκεκριµένη τεχνική ήταν ότι  η δηµιουργία και εκτέλεση 
των αυτοµατισµών επιβάρυνε το σύστηµά µας και το έκανε πολύ αργό ακόµα και για τον 
καλύτερο υπολογιστή να το χρησιµοποιήσει. 
 
Παρόλα αυτά δοκιµάστηκε να τοποθετήσουµε την βάση δεδοµένων σε ένα υπολογιστή µε 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Το γεγονός όµως παρέµενε ότι οι διαδικασίες 
και η διεπαφή έπρεπε να αναπτυχθούν σε άλλο µηχάνηµα µικρότερης υπολογιστικής ισχύος. 
Αυτή τη φορά ήταν οι περιορισµοί του τοπικού δικτύου που µας επέβαλλαν να µην µπορούµε 
να εκτελέσουµε τις εφαρµογές µας. ∆υστυχώς οι περιορισµοί αυτοί δεν µπορούσαν να 
αρθούν. Αναγκαστικά λοιπόν οδηγηθήκαµε σε αδιέξοδο.  
 
Τα διαδοχικά αδιέξοδα µας οδήγησαν στο να αλλάξουµε για τρίτη φορά την υλοποίηση. Αυτή 
τη φορά είχαµε τη δυνατότητα να υλοποιήσουµε το σύστηµά µας όπως ακριβώς 
επιθυµούσαµε χωρίς περιορισµούς. Η αρχιτεκτονική και υλοποίηση που περιγράφεται 
παρακάτω είναι η καλύτερη που µπορούσε να γίνει µε τα έως τώρα δεδοµένα. Κλειδί στο να 
επιτευχθεί το παραπάνω ήταν η αλλαγή του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος και γλώσσας 
προγραµµατισµού από VISUAL STUDIO.NET και VISUAL BASIC σε JBUILDER8 και 
JAVA. 
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4 Ανάλυση και σχεδίαση 

4.1 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής 

Η τελική αρχιτεκτονική στην οποία στηρίχθηκε το σύστηµά µας δεν διέφερε και πολύ από 
αυτές που περιγράψαµε συνοπτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο. Παρόλαυτά στο 
συγκεκριµένο σηµείο είµαστε αναγκασµένοι να την περιγράψουµε αναλυτικά για την 
καλύτερη κατανόησή της. 
 
Αρχική απαίτηση είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος που θα υλοποιεί τρία επίπεδα 
αφαίρεσης. Το πρώτο επίπεδο αφαίρεσης αφορά τις επιµέρους υπηρεσίες που χρησιµοποιεί το 
ΚΕΠ στις διαδικασίες του. Το επίπεδο αυτό αφαίρεσης υλοποιείται µε την βοήθεια της 
τεχνολογίας των δικτυακών υπηρεσιών. Ο κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που εµπλέκεται 
στο ΚΕΠ, προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την µορφή των συνδυαστικών υπηρεσιών που 
είναι προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου από οποιαδήποτε πλατφόρµα και εφαρµογή. 
 
Το δεύτερο επίπεδο αφαίρεσης είναι οι διαδικασίες που χρησιµοποιούν τις δικτυακές 
υπηρεσίες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφουν, υλοποιούν τις 
υπηρεσίες του ΚΕΠ προς τους χρήστες του. Το επίπεδο αυτό αφαίρεσης υλοποιείται µέσω 
της BPEL4WS. Οι διαδικασίες περιγράφονται σαν BPEL4WS και µπορούν θεωρητικά να 
γίνουν προσβάσιµες σε κάθε σύστηµα και κάθε πλατφόρµα. Οι αποτυχηµένες προσπάθειες 
υλοποίησης πάνω από την πλατφόρµα σχεδίασης λογισµικού MICROSOFT VISUAL 
STUDIO.NET µας έδειξαν πως η ανεξαρτησία εφαρµογών όπως την περιγράψαµε παραπάνω 
είναι µόνο θεωρητική. Αυτό οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι η BPEL4WS είναι ακόµα σε 
πειραµατικό στάδιο και οι επιµέρους πλατφόρµες σχεδίασης και υλοποίησης λογισµικού δεν 
έχουν ακόµα υλοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζονται για την εύκολη διαχείριση 
των διαδικασιών BPEL4WS. Παρ’ όλα αυτά οι διαδικασίες BPEL4WS έχουν περιγραφεί µε 
βάση την XML οπότε µπορούν να αυτοπεριγρέφονται και εποµένως σε αρχιτεκτονικό 
επίπεδο θεωρούνται αυτάρκεις και ανεξάρτητες πλατφόρµας. Σε επίπεδο υλοποίησης η 
ανάπτυξη εργαλείων είναι µόνο θέµα χρόνου, όπως ελπίζουµε. 
 
Το τρίτο επίπεδο είναι η κύρια εφαρµογή που εκτελεί τις διαδικασίες του ΚΕΠ. Η εφαρµογή 
αυτή αποτελείται κυρίως από δύο διεπαφές. Η µία διεπαφή αφορά τους απλούς χρήστες του 
ΚΕΠ και η άλλη τους διαχειριστές της. Η εσωτερική αρχιτεκτονική και των δύο θα αναλυθεί 
στη συνέχεια.  
 
Παρακάτω ακολουθεί ένα σχήµα που περιγράφει τη γενική αρχιτεκτονική που περιγράψαµε. 
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Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία ασχοληθήκαµε µε τα δύο  επίπεδα αρχιτεκτονικής 
που αφορούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες και το κυρίως πρόγραµµα. Τα δύο αυτά επίπεδα 
αρχιτεκτονικής περιγράφονται παρακάτω. 
 

4.1.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών 

Η αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών διαδικασιών δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 
Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε πως αποτελείται κυρίως από κάποια περιγραφικά αρχεία 
απαραίτητα για την υλοποίηση της διαδικασίας.  
 
Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται σε κάποιο κατάλογο του διακοµιστή που χρησιµοποιείται για 
να τις αναπτύξουµε. Στον ίδιο διακοµιστή πρέπει να αναπτυχθούν και δύο βασικά εργαλεία: 
Μία εφαρµογή που θα δηµιουργεί τα κατάλληλα µεταδεδοµένα που αφορούν την διαδικασία 
και είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της και µια εφαρµογή που αναπτύσσεται πάνω στον 
διακοµιστή και εκτελεί το ρόλο του RPCrouter. Η ακριβής διεύθυνση του RPCrouter 
αποτελεί και αυτή µέρος των µεταδεδοµένων που αναφέραµε. Οι εφαρµογές που αναφέρουµε 
παραπάνω µας παρέχονται δωρεάν από την BPEL4WS και δεν χρειάζονται περισσότερη 
ανάλυση. 
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα αρχεία, πρόκειται για τα αρχεία περιγραφής της κάθε διαδικασίας 
και τα WSDL αρχεία που περιγράφουν τις δικτυακές υπηρεσίες που εµπλέκονται . Συνήθως 
τα αρχεία που περιγράφουν την διαδικασία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: WSDL που 
ορίζουν τις πηγές, τις διασυνδέσεις, τα µηνύµατα επικοινωνίας που ανταλλάσσονται µεταξύ 
των συνεργατών της διαδικασίας και αυτής και τις θύρες επικοινωνίας τις διαδικασίας µε 
τους χρήστες της, BPEL αρχεία που περιγράφουν τις ροές εκτέλεσης και τις µεθόδους κάθε 
διαδικασίας. 
 
Τέλος τα µεταδεδοµένα που χρειάζονται για την εκτέλεση της κάθε διαδικασίας είναι τα εξής: 
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• Οι είσοδοι δεδοµένων που εισάγει ο χρήστης για κάθε διαδικασία. 
• Το όνοµα της µεθόδου που εκτελείται 
• Η διεύθυνση του RPCrouter. 
 

Γενικά κάθε διαδικασία θα µπορούσε να µοντελοποιηθεί όπως φαίνεται στο σχήµα  που 
ακολουθεί. 

 
 

4.1.2 Αρχιτεκτονική κεντρικής εφαρµογής 

Η αρχιτεκτονική της κυρίας εφαρµογής είναι αρκετά απλή.  
 
Οι διάφορες διαδικασίες προς εκτέλεση αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων µαζί µε όλα 
τα απαραίτητα µεταδεδοµένα για την εκτέλεσή τους.  
 
Υπάρχει µια εσωτερική διαδικασία η οποία εκτελεί οποία διαδικασία της ζητηθεί παίρνοντας 
τα απαραίτητα δεδοµένα από την βάση και εκτελώντας την πάνω στο διακοµιστή όπου έχει 
δηµιουργηθεί. 
 
Υπάρχει το κυρίως πρόγραµµα που παρέχει δυνατότητες προσθήκης, διαγραφής και 
εκτέλεσης διαδικασιών καθώς και µια διεπαφή που χρησιµεύει για την παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων διαφόρων λειτουργιών καθώς και για την επιλογή της λειτουργίας που θα 
εκτελεστεί. 
 
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι στο ΚΕΠ υπάρχει διαχωρισµός των χρηστών σε διαχειριστές 
και απλούς χρηστές. Καθένας από αυτούς µπορεί να εκτελέσει µόνο ορισµένες από τις 
διαδικασίες του συστήµατος. Οι επιµέρους λειτουργίες και τα δικαιώµατα εκτέλεσης θα 
αναφερθούν παρακάτω σε επόµενο υποκεφάλαιο. 
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Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται µια γραφική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής της 
κύριας εφαρµογής του ΚΕΠ 

 
 

 

4.2 Περιγραφή Λειτουργιών 

Όπως περιγράψαµε και στην αρχή του παρόντος κειµένου, το σύστηµα που επιδιώκουµε να 
σχεδιάσουµε απευθύνεται σε δύο ήδη χρηστών: τους απλούς χρήστες του ΚΕΠ και τους 
διαχειριστές. Καθένας από αυτούς τους χρήστες έχουν διαφορετικές δυνατότητες και 
αρµοδιότητες. Έτσι οι απλοί χρήστες του ΚΕΠ µπορούν να ενηµερωθούν για τις λειτουργίες 
που τους παρέχονται και να τις χρησιµοποιήσουν. Επίσης έχουν πρόσβαση σε διάφορα 
υπουργεία και υπηρεσίες σε περίπτωση που χρειαστούν κάποια από τις διαδικασίες που αυτά 
προσφέρουν ανεξαρτήτως του ΚΕΠ.  
 
Θα πρέπει, για λόγους ασφαλείας να διασφαλίσουµε ότι ένας απλός χρήστης δεν θα µπορεί 
να επεµβαίνει στο σύστηµα αλλάζοντας τις καταχωρήσεις που αφορούν τις διαδικασίες. ∆εν 
θα µπορεί να αφαιρεί  διαδικασίες από το σύστηµα ούτε να προσθέτει. Πολύ περισσότερο δεν 
θα µπορεί να αλλάζει τις υπάρχουσες διαδικασίες. Παρ’ όλ’ αυτά οι παραπάνω λειτουργίες θα 
πρέπει να µπορούν να υλοποιηθούν αφού το ΚΕΠ είναι µια υπηρεσία δυναµικά εξελισσόµενη 
και συνεχώς ανανεώσιµη. Για τον λόγο αυτό ορίζουµε και ένα νέο τύπο χρηστών τους 
διαχειριστές.  

 
Οι διαχειριστές έχουν πολύ περισσότερες αρµοδιότητες.  Μπορούν να σχεδιάζουν και να 
προσθέτουν διαδικασίες από το σύστηµα. Μπορούν να διαγράφουν διαδικασίες αν 
θεωρήσουν πως αυτές δεν χρειάζονται ποια ή αν απλά σκοπεύουν να τις αναβαθµίσουν. 
Επίσης χρειάζεται να τους παρέχεται η δυνατότητα να διαχειρίζονται τις καταχωρήσεις που 
αφορούν τους υπόλοιπους διαχειριστές. Μπορούν προσθέτουν διαχειριστές στο σύστηµα και 

28  



 

να αφαιρούν τον εαυτό τους. Οι παραπάνω λειτουργίες έχουν άµεση σχέση και µε την 
ασφάλεια του συστήµατος. 
 
Κανένας διαχειριστής δεν θα µπορεί να διαγράψει κάποιον άλλον από το σύστηµα χωρίς την 
έγκριση του ιδίου. Επίσης οι ελευθερίες που παρέχονται στους διαχειριστές θα µπορούν να 
παραχωρούνται µόνο σε άτοµα που εγκρίνουν οι ίδιοι αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και την 
ευθύνη. Ο απόλυτος έλεγχος χρηστών επιτυγχάνεται αν στους χρήστες προστεθεί ένας νέος 
τύπος αυτός του υπερδιαχειριστή. 
 
Οι αρµοδιότητες ενός υπερδιαχειριστή θα είναι να ελέγχει τους υπόλοιπους διαχειριστές και 
να µπορεί να τους αποβάλλει από το σύστηµα αν αυτός κρίνει σκόπιµο. Αυτό γίνεται εάν έχει 
πρόσβαση στα ιδιωτικά στοιχεία που προσδιορίζουν κάθε διαχειριστή.   
 
Τέλος αναφέρουµε πως ο κάθε διαχειριστής θα µπορεί να λειτουργεί και σαν χρήστης ενώ και 
κάθε υπερδιαχειριστής θα µπορεί να λειτουργεί και σαν απλός διαχειριστής.  
 
Παρακάτω ακολουθεί ένα σχήµα που περιγράφει την ιεραρχία που περιγράψαµε παραπάνω.  

   
 

 
Ο διαχωρισµός των χρηστών γίνεται  στην αρχική σελίδα της εφαρµογής µας 
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Στη σελίδα αυτή ο επισκέπτης του ΚΕΠ υποχρεούται να αναγνωρίσει το ρόλο του στο 
σύστηµα. Στην περίπτωση που αυτοπροσδιοριστεί σαν απλός χρήστης δεν του ζητείται 
κάποια περαιτέρω πιστοποίηση και µπορεί να συνεχίσει από την κεντρική σελίδα των απλών 
χρηστών που θα περιγράψουµε αναλυτικά στην συνέχεια. 
 
Αν ο χρήστης αυτοπροσδιοριστεί σαν διαχειριστής θα του ζητηθεί να πιστοποιήσει το 
δικαίωµά του αυτό παρέχοντας στο σύστηµα τα προσωπικά του στοιχεία username και 
password. Αυτό γίνεται στη σελίδα που ακολουθεί. 
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Σε περίπτωση που η πιστοποίηση είναι επιτυχής το σύστηµα θα τον οδηγήσει στην κεντρική 
σελίδα των χρηστών. Οι λειτουργίες που του παρέχονται από εκεί και πέρα θα περιγραφούν 
στην συνέχεια. 
 
Σε περίπτωση που η πιστοποίηση αποτύχει, το σύστηµα θα του ζητήσει να την επαναλάβει 
επανεισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία όπως φαίνεται στην σελίδα που ακολουθεί. Αυτό 
θα γίνεται µέχρις ότου η πιστοποίηση επιτύχει. 
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Παρακάτω αναλύονται ξεχωριστά οι επιµέρους λειτουργίες που αφορούν κάθε είδος χρήστη. 

4.3 Λειτουργίες Απλού Χρήστη. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όταν ο χρήστης αυτοπροσδιορίζεται σαν απλός χρήστης, 
δεν του ζητάτε κάποια περαιτέρω πιστοποίηση. Αµέσως το σύστηµα αποδέχεται την 
παρουσία του και τον οδηγεί στην κεντρική σελίδα των χρηστών η οποία φαίνεται παρακάτω. 
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Εδώ ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία από τις διαδικασίες που έχουν ήδη ενταχθεί στο 
σύστηµα και να την εκτελέσει.  
 
Μπορεί επίσης επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσµο στα αριστερά της σελίδας να επιλέξει 
να ενηµερωθεί για κάποιο από τα θέµατα που περιγράφονται (π.χ. τις λεπτοµέρειες µίας 
διαδικασίας), ή να επισκεφθεί κάποιον κατάλληλο σύνδεσµο(π.χ. Την κεντρική σελίδα 
κάποιου υπουργείου ή κάποιας υπηρεσίας). Οι λειτουργίες αυτές που δεν αφορούν άµεσα το 
ΚΕΠ αφού δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των διαδικασιών παρέχονται, όπως θα 
δούµε παρακάτω, σε κάθε βήµα που κάνει ο χρήστης µέσα στο ΚΕΠ, ώστε να είναι όσο το 
δυνατό καλύτερα πληροφορηµένος. 
 
Μόλις ο χρήστης επιλέξει µια διαδικασία για εκτέλεση, αµέσως το ΚΕΠ δηµιουργεί 
εσωτερικά όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εκτέλεσή της, αντλώντας από την βάση 
δεδοµένων όλες εκείνες τις πληροφορίες που την αφορούν και έχουν ζωτικό ρόλο στην 
υλοποίησή της. 
 
Με βάση τις πληροφορίες αυτές ο χρήστης οδηγείται στο επόµενο στάδιο που αφορά την 
απόδοση συγκεκριµένων τιµών στις µεταβλητές που η διαδικασία δέχεται σαν είσοδο. Αυτό 
γίνεται στην σελίδα που φαίνεται παρακάτω όπου το σύστηµα επιδεικνύει τα ονόµατα των 
επιµέρους µεταβλητών στο χρήστη δίπλα από τα αντίστοιχα textboxes όπου του ζητείται να 
εισάγει τις αντίστοιχες τιµές.  
 
Με το κουµπί Submit  χρήστης υποβάλλει τις τιµές που έχει εισάγει στο σύστηµα ενώ µε το 
κουµπί Reset του δίνεται η ευκαιρία να σβήσει τις ήδη υπάρχουσες τιµές και να εισάγει νέες 
αν θεωρεί ότι έχει κάνει λάθος. 
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Μετά την υποβολή των τιµών των εισόδων για την διαδικασία στο σύστηµα , έχουµε όλα τα 
απαραίτητα δεδοµένα προκειµένου να την εκτελέσουµε. Με το κουµπί submit δίνουµε 
ταυτόχρονα στο σύστηµα την εντολή να εκτελέσει την επιλεγµένη διαδικασία.  
 
Η σελίδα που ακολουθεί έχει σαν σκοπό την επίδειξη στο χρήστη των αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν εκτελεστεί σωστά, το 
σύστηµα στη θέση του αποτελέσµατος θα εµφανίσει το προβλεπόµενο από αυτό µήνυµα 
λάθους. Από εκεί και πέρα είναι ο διαχειριστής υπεύθυνος για τον εντοπισµό του λάθους 
αυτού και την διόρθωση της δυσλειτουργίας που το προκάλεσε.  
 
Παρακάτω επιδεικνύουµε το αποτέλεσµα εκτέλεσης µιας διαδικασίας που σκοπό της έχει την 
επιλεκτική έγκριση παροχής δανείου προς τον χρήστη ανάλογα µε κριτήρια που αφορούν και 
γνωρίζει µόνο η ίδια. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το αποτέλεσµα της αίτησης ήταν 
αρνητικό όπως φαίνεται και παρακάτω. 
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4.4 Λειτουργίες ∆ιαχειριστή 

Ο διαχειριστής του ΚΕΠ όπως αναφέραµε και παραπάνω αφού επιβεβαιώσει τα δικαιώµατα 
πού έχει πάνω στο σύστηµα., εισάγοντας σωστό κωδικό όπως έχουµε ήδη περιγράψει, 
οδηγείται από το σύστηµα στην κεντρική σελίδα που αντιστοιχεί στους διαχειριστές και όπου 
εµφανίζονται οι λειτουργίες που είναι προβλεπόµενες. Η σελίδα αυτή φαίνεται παρακάτω ενώ 
οι λειτουργίες που παρουσιάζονται σε αυτή θα αναλυθούν στη συνέχεια. 
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Αναλυτικά οι ενέργειες που µπορεί να κάνει ο διαχειριστής περιγράφονται στα υποκεφάλαια 
που ακολουθούν. 
 

4.4.1 Επίσκεψη της κεντρικής σελίδας του απλού χρήστη/ διαγραφή διαδικασίας 

 
Οι δύο αυτές διαδικασίες αν και ξεχωριστές µπορούν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα. Αυτό 
µπορεί να γίνει ως εξής. Παρέχεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να επισκεφτεί την κύρια 
σελίδα των απλών χρηστών. Αν η σελίδα καταλάβει(µέσα από κατάλληλες διαδικασίες στο 
εσωτερικό του κώδικα) πως ο χρήστης που την προσεγγίζει είναι διαχειριστής, θα εµφανίσει 
σε αυτόν δύο επιπλέον δυνατότητες. Την επιστροφή στην κεντρική σελίδα των χρηστών, για 
λόγους εύκολής µετακίνησης µέσα στο σύστηµα, σε περίπτωση που ο διαχειριστής θέλει 
απλά να δει τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό , και την δυνατότητα διαγραφής 
της διαδικασίας που θα επιλέξει. Φυσικά ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωµά του να 
εκτελέσει κάποια διαδικασία σαν απλός χρήστης.  
 
Στην σελίδα αυτή(η οποία φαίνεται παρακάτω) ο διαχειριστής µπορεί να οδηγηθεί είτε 
επιλέγοντας να επισκεφθεί την κεντρική σελίδα χρηστών , είτε επιλέξει να διαγράψει µια 
διαδικασία µέσω της κεντρικής σελίδας των διαχειριστών 
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Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιλέξει να διαγράψει την επιλεγµένη διαδικασία το 
σύστηµα εκτελεί αµέσως την αίτηση του και επιβεβαιώνει την διαγραφή µε το κατάλληλο 
µήνυµα. 

4.4.2 Προσθήκη ∆ιαδικασίας 

Η εφαρµογή  αυτή είναι σίγουρα η σηµαντικότερη του ΚΕΠ αφού ζητά από τον διαχειριστή 
να περιγράψει πλήρως µια νέα διαδικασία ώστε  να µπορεί το σύστηµα να την παρέχει στο 
χρήστη του προς εκτέλεση χωρίς να γίνονται σφάλµατα κατά την διάρκειά της. 
 
Ο χρήστης επιλέγει από τη κεντρική σελίδα διαχειριστών την επιλογή που αντιστοιχεί στην 
πρόσθεση µιας επιπλέον διαδικασίας. Το σύστηµα τον οδηγεί αµέσως στη παρακάτω σελίδα 
όπου του ζητείται να επιλέξει και να εισάγει διάφορες παραµέτρους στο σύστηµα τις οποίες 
και θα εξηγήσουµε ευθύς αµέσως. 
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Σε πρώτη φάση του ζητείται να δηµιουργήσει την διαδικασία. εφόσον δεν το έχει κάνει ήδη. 
Η λειτουργία αυτή υλοποιείται επιλέγοντας τον υποδεικνυόµενο σύνδεσµο στην 
συγκεκριµένη σελίδα. Η επιλογή του εν λόγω συνδέσµου οδηγεί το σύστηµα στο να 
εκκινήσει σε ξεχωριστό παράθυρο την εφαρµογή που φαίνεται παρακάτω. 
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Η εφαρµογή αυτή µας παρέχεται από τους σχεδιαστές της BPEL4WS και ο κώδικας για την 
υλοποίησή της δεν µπορεί να µας γίνει γνωστός. Μπορούµε απλά να υποθέσουµε πως 
δηµιουργεί κάποιο αρχείο στο κεντρικό φάκελο του εξυπηρετητή πάνω στον οποίο έχει θα 
γίνει η εκτέλεση της διαδικασίας. Η εφαρµογή αυτή αναπτύσσεται στα πλαίσια του εν λόγω 
εξυπηρετητή γεγονός που µας δεσµεύει να χρησιµοποιήσουµε δύο εξυπηρετητές για την 
εφαρµογή µας. Το συγκεκριµένο ζήτηµα αφορά την υλοποίηση του συστήµατος και θα 
αναλυθεί σε άλλο κεφάλαιο. 
 
Ακολουθώντας τα προβλεπόµενα βήµατα ο διαχειριστής χρησιµοποιεί το παραπάνω εργαλείο 
της BPEL4WS προκειµένου να δηµιουργήσει την διαδικασία που θέλει να εισάγει στο 
σύστηµα. Το εργαλείο ζητά από τον χρήστη να δώσει πληροφορίες για την τοποθεσία στην 
οποία βρίσκονται τα WSDL αρχεία τόσο του WSDL αρχείου που περιγράφει την ίδια την 
BPEL4WS διαδικασία. Επίσης του ζητείται να προσδιορίσει και την τοποθεσία του 
BPEL4WS αρχείου που περιέχει την καθεαυτό διαδικασία. 
 
Μόλις ο διαχειριστής εισάγει τα δεδοµένα που περιγράψαµε παραπάνω η εφαρµογή της 
BPEL4WS έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία που χρειάζεται προκειµένου να 
δηµιουργήσει τα απαραίτητα µεταδεδοµένα στον εξυπηρετητή και να γίνει δυνατή η 
εκτέλεση της διαδικασίας. 
 
Ο χρήστης έρχεται και πάλι πίσω στην σελίδα  που αφορά τις εισόδους τις διαδικασίας αφού 
πρώτα σηµειώσει τα απαραίτητα δεδοµένα που τον προτρέπει το σύστηµα έτσι ώστε να τα 
εισάγει σαν τιµές στις στατικές µεταβλητές µιας διαδικασίας. Ανάµεσα σε αυτά όπως είναι 
γνωστό είναι και ο αριθµός των µη στατικών εισόδων τις τιµές των οποίων εισάγει κάθε φορά 
που εκτελείται η διαδικασία ο χρήστης της. 

Ο αριθµός των εισόδων είναι απαραίτητος για να δηµιουργήσει το σύστηµα 
την επόµενη σελίδα στην οποία θα οδηγήσει τον διαχειριστή. Η σελίδα αυτή φαίνεται 
παρακάτω και είναι το στιγµιότυπο που αντιστοιχεί σε 3 εισόδους. 
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Ο διαχειριστής καλείται από το σύστηµα να  εισάγει τα ονόµατα που αντιστοιχούν στις µη 
στατικές µεταβλητές καθώς και τους τύπους των δεδοµένων που δέχεται η κάθε µία σαν 
τιµές. 
 
Με τα δεδοµένα αυτά το σύστηµα είναι έτοιµο να δηµιουργήσει την διαδικασία και να 
εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεσή της στην βάση δεδοµένων που 
χρησιµοποιείται για τον εν λόγω σκοπό. 
 
Πριν ολοκληρωθεί όµως η διαδικασία το σύστηµα ζητά από τον διαχειριστή να επιβεβαιώσει 
τα δεδοµένα που έχει εισάγει παρουσιάζοντάς τα του συγκεντρωτικά στην παρακάτω σελίδα.  
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Η επιβεβαίωση θεωρείται αναγκαία αφού ένα λάθος είναι πιθανό και ταυτόχρονα κάνει την 
διαδικασία αδύνατη να εκτελεστεί 
. 
Εάν ο χρήστης επιλέξει να αποδεχθεί τις τιµές που έχει εισάγει η εισαγωγή ολοκληρώνεται. 
Αν όχι το σύστηµα οδηγεί τον χρήστη στο κατάλληλο σηµείο προκειµένου να επανεκκινήσει 
η διαδικασία εισαγωγής. Η ολοκλήρωση µιας εγγραφής επιβεβαιώνεται µε τον τρόπο που 
φαίνεται παρακάτω. 

 

 
 

Εδώ ολοκληρώνονται οι λειτουργίες που αφορούν την διαχείριση των διαδικασιών. Ο 
διαχειριστής όµως του ΚΕΠ έχει στην διάθεσή του και άλλες δυνατότητες. Οι δυνατότητες 
αυτές αφορούν την διαχείριση πλέον των εγγραφών στη βάση που  αφορούν τους υπόλοιπους 
διαχειριστές και τον εαυτό του. 
Έτσι ο κάθε διαχειριστής µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω λειτουργίες. 
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4.4.3 Προσθήκη ∆ιαχειριστή 

Εφόσον ο χρήστης καταγραφεί στο σύστηµα σαν διαχειριστής του παρέχεται η δυνατότητα 
να προσθέσει σε αυτό και άλλους διαχειριστές Η λειτουργία αυτή υλοποιείται µέσω της 
παρακάτω σελίδας.  
 

 
 
Στη παραπάνω σελίδα ζητείται από τον χρήστη να εισάγει το νέο όνοµα µε το οποίο θα 
αναγνωρίζεται ο νέος χρήστης από το σύστηµα και το µυστικό κωδικό που θα 
χρησιµοποιείται κάθε φορά για επικύρωση. Ο µυστικός κωδικός ζητείται να εισαχθεί δύο 
φορές για να ελεγχθεί κάποιο πιθανό λάθος πληκτρολόγησης συγκρίνοντας τις δυο 
καταχωρήσεις αν είναι ίσες. Η ανάγκη για τον έλεγχο αυτό είναι προφανής και κοινή σε όλα 
τα συστήµατα που απαιτούν διαχωρισµό χρηστών. 
 
Σε περίπτωση που το σύστηµα αποδεχθεί το νέο χρήστη ενηµερώνει για την σωστή εγγραφή 
µε το ακόλουθο µήνυµα αποδοχής 
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Σε περίπτωση απόρριψης ζητείται από τον χρήστη να επανεισάγει τα στοιχεία εγγραφής. 
 

4.4.4 ∆ιαγραφή Χρήστη 

Μια ακόµη δυνατότητα που παρέχεται στο διαχειριστή του συστήµατος είναι και η διαγραφή 
κάποιου χρήστη από αυτό. Προκειµένου όµως να υπάρχει διαύγεια ενεργειών και έλεγχος 
όσον αφορά τη συγκεκριµένη λειτουργία ο κάθε χρήστης µπορεί να διαγράψει µόνο τον 
εαυτό του.  
 
Η λειτουργία αυτή υλοποιείται πατώντας το κατάλληλο κουµπί από την κεντρική σελίδα των 
διαχειριστών. Στη συνέχεια το σύστηµα επιβεβαιώνει την επιθυµία του διαχειριστή να 
διαγραφεί, δίνοντάς του την επιλογή να ακύρωση την εκτέλεση της διαγραφής. 
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Εάν ο χρήστης αποδεχθεί τις συνέπειες της αυτοδιαγραφής  του, το σύστηµα εκτελεί την 
συγκεκριµένη λειτουργία και επιβεβαιώνει την διαγραφή µε το κατάλληλο µήνυµα 
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4.4.5 Logout 

Τέλος το σύστηµα παρέχει στους διαχειριστές την επιλογή να αποσυνδεθούν από αυτό µε τη 
λειτουργία logout. Με την επιλογή αυτή το σύστηµα παύει να αντιµετωπίζει το χρήστη σαν 
διαχειριστή έως ότου αυτός επιλέξει να επανεπικυρώσει τα στοιχεία του. Η εφαρµογή της 
συγκεκριµένης λειτουργίας οδηγεί το χρήστη στην αρχική σελίδα της εφαρµογής απ’όπου 
µπορεί να επανεκκίνηση την πλοήγησή του σε αυτό.  
 
Η λειτουργία αυτή είναι καλό να εκτελείται κάθε φορά που κάποιος διαχειριστής επιλέξει να 
αποχωρήσει από το σύστηµα ώστε αυτό να ενηµερώνεται για την επιλογή του. Η ενηµέρωση 
για την πληροφορία αυτή δεν γίνεται να υλοποιηθεί µε άλλο τρόπο. Με λίγα λόγια το 
σύστηµα µπορεί µόνο να υποθέσει αν κάποιος διαχειριστής είναι ακόµα συνδεδεµένος µε 
αυτό και δεν έχει αποχωρήσει. Σε συστήµατα που η κίνηση εντός µιας δικτυακής εφαρµογής 
είναι αρκετά µεγάλη και χρειάζεται να ελεγχθεί το σύστηµα αναγκάζεται να µαντέψει αν ο 
χρήστης έχει αποχωρήσει εκτός και αν έχει εφαρµόσει την αντίστοιχη λειτουργία logout. 
 

4.5 Υπερδιαχειριστές.  

 
Η κατηγορία αυτή των χρηστών είναι προαιρετική και δεν χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο 
σύστηµα. Οι λειτουργίες που θα χρησιµοποιούσε θα ήταν ίδιες µε αυτές των απλών 
διαχειριστών µε την διαφορά ότι θα είχαν περισσότερες ελευθερίες. Θα µπορούσαν για 
παράδειγµα να διαγράψουν και άλλους χρήστε εκτός του εαυτού τους ή να ορίσουν µια 
διαδικασία ως µη διαγράψιµη. Κρίθηκε πως ένας τέτοιος τύπος χρήστη δεν είναι απαραίτητος 
για το σύστηµά µας. Θα ήταν απαραίτητος εάν είχαµε πολλούς διαχειριστές και χρειάζονταν 
περισσότερες δυνατότητες ελέγχου πάνω σε αυτούς. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν ισχύει δεν 
επεκτάθηκαν οι λειτουργίες διαχείρισης αλλά παρέµειναν ως έχουν 
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5  Υλοποίηση 

5.1 Πλατφόρµες και προγραµµατιστικά εργαλεία  

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υλοποίησης, όπως η 
πλατφόρµα ανάπτυξης και εκτέλεσης, τα προγραµµατιστικά εργαλεία, οι απαιτήσεις της 
εφαρµογής, κ.λπ.. 
 
Μια σχηµατική απεικόνιση του συστήµατος όπως αυτό υλοποιήθηκε φαίνεται παρακάτω 
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Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα η υλοποίηση αποτελείται από πολλά επιµέρους 
τµήµατα, ανεξάρτητες οντότητες που αλληλεπιδρούν µε συγκεκριµένο τρόπο. Γενικά 
προσπαθώντας να αναλύσουµε το παραπάνω σχήµα θα περιγράψουµε όλες τις επιµέρους 
επιλογές που κάναµε προκειµένου να το υλοποιήσουµε και θα περιγράψουµε ένα ένα το κάθε 
προγραµµατιστικό εργαλείο. Κάτι τέτοιο σε συνδυασµό µε την περιγραφή της αρχιτεκτονικής 
στο προηγούµενο κεφάλαιο αρκεί για να καταλάβει ο αναγνώστης όλες τις λεπτοµέρειες που 
του χρειάζονται όχι µόνο για να χρησιµοποιήσει αλλά και να επέµβει προγραµµατιστικά στο 
σύστηµα προκειµένου να το προσαρµόσει στις ανάγκες του. 
 

5.1.1 Επιλογή γλώσσας 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα µιλήσουµε για την γλώσσα προγραµµατισµού που 
χρησιµοποιήσαµε προκειµένου να υλοποιηθεί η ζητούµενη εφαρµογή. Εξαιτίας των 
πολλαπλών προσπαθειών υλοποίησης έγινε χρήση δύο γλωσσών προγραµµατισµού µε σκοπό 
τη σχεδίαση και δηµιουργία του ΚΕΠ. Παρακάτω θα γίνει µια σύντοµη αναφορά και στις δύο 
ενώ στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε µια µικρή σύγκριση όσον αφορά την εφαρµογή µας και 
γενικά τις παραµέτρους των γλωσσών αυτών που αφορούν παρόµοιες εφαρµογές. 
 
VISUAL BASIC.NET 
Όπως αναφέραµε και στο σχετικό κεφάλαιο, οι πρώτες προσπάθειες υλοποίησης έγιναν µε τη 
βοήθεια της  γλώσσας προγραµµατισµού VISUAL BASIC 7.0 ή VISUAL BASIC.NET. Η 
γλώσσα αυτή αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα από τον εµπορικό οργανισµό MICROSOFT 
και αποτελεί µέρος του προγραµµατιστικού πακέτου MICROSOFT VISUAL STUDIO .NET. 
Η περαιτέρω περιγραφή της δεν έχει νόηµα αφού ναι µεν ασχοληθήκαµε µε αυτή αρκετά 
αλλά η τελική υλοποίηση έγινε µε βάση την γλώσσα JAVA. 
 
JAVA 
Η υλοποίηση του συστήµατος έγινε τελικά αποκλειστικά σε JAVA 2. Συγκεκριµένα, 
χρησιµοποιήθηκε το Java 2 SDK Standard Edition v1.3 και το Java 2 SDK Enterprise Edition 
v1.2.1. 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, 
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 
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απαλλάσσει  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. 

 

5.1.2 Λειτουργικό σύστηµα 

Έχοντας να δουλέψουµε µε την 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 
1.3. Για την λειτουργία του ΚΕΠ ήταν απαραίτητη η και ύπαρξη ενός Java enabled Web 
Server, ενός διακοµιστή δηλαδή που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί κλάσεις της γλώσσας 
Java. 
 

5.1.3 Επιλογή τρόπου δηµιουργίας δυναµικών ιστοσελίδων 

Για τη δηµιουργία των διαπροσωπειών της εφαρµογής µε τον χρήστη του ΚΕΠ 
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. 
• Μπορούν 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. 
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• 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 από άλλες 
τεχνολογίες. 

• Συνοδεύεται από πλήρη και κατατοπιστική τεκµηρίωση (documentation), η οποία 
παρέχεται δωρεάν µέσω του World Wide Web. 

• Υποστηρίζονται από τη µεγάλη πλειονότητα των servers που κυκλοφορούν στην 
αγορά λογισµικού. 

 

5.1.4 Επιλογή τρόπου επικοινωνίας µε τη Βάση ∆εδοµένων 

Για την επικοινωνία του συστήµατος ΚΕΠ µε τη βάση δεδοµένων 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 µετά-δεδοµένων της. Για να µπορέσει µια 
συγκεκριµένη Βάση ∆εδοµένων να επικοινωνήσει µέσω JDBC θα πρέπει να υλοποιηθούν οι 
κατάλληλοι 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∆ 

5.1.5 Επιλογή εργαλείου ανάπτυξης κώδικα 

Ο κώδικας αναπτύχθηκε µε την βοήθεια του εργαλείου JBUILDER8. Οι κύριοι λόγοι για την 
επιλογή του συγκεκριµένου εργαλείου ήταν οι εξής:  

1. Παρέχει δυνατότητες σύνδεσης µε οποιαδήποτε τεχνολογία σχετική µε την γλώσσα 
προγραµµατισµού JAVA 

2. Πολλές από τις επιµέρους διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του 
κώδικα µιας συγκεκριµένης εφαρµογής όπως υλοποίηση της σύνδεσης µε µια βάση, 
γίνονται µε τρόπο σχεδόν αυτοµατοποιηµένο. 

3. Γίνεται εύκολη η δηµιουργία διεπαφών χρήστη χάρη στις αυτοµαυτοποιηµένες 
διαδικασίες που παρέχει το εν λόγω εργαλείο. 

4. Είναι η πλέον διαδεδοµένη πλατφόρµα υλοποίησης κώδικα και κάνει την εξικοίωση 
µε αυτή πολύ χρήσιµη εµπειρία. 

5. Υπάρχει άµεση και πλούσια υποστήριξη για την αντιµετώπιση πιθανών 
προβληµάτων. 

 

5.1.6 Επιλογή Web Server 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω χρησιµοποιήσαµε τον apache tomcat προκειµένου να 
αναπτύξουµε την εφαρµογή της BPWS4J engine. Χρησιµοποιήσαµε επίσης τον apache 
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tomcat σαν διακοµιστή πάνω στον οποίον θα εκτελούνταν η κυρίως εφαρµογή. Οι λόγοι που 
µας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι οι εξής: 

• 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. 
 
 

5.1.7 BPEL4WS engine  

Η BPWS4J είναι το κυρίως εργαλείο που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση διαδικασιών 
γραµµένες σε BPEL4WS. Η BPWS4J δέχεται σαν δεδοµένα εισόδου τα αρχεια περιγραφής 
των διαδικασιών και των δικτυακών υπηρεσιών που εµπλέκονται σε αυτές και δηµιουργεί τις 
κατάλληλα δεδοµένα, διεπαφές για να γίνει εφικτή η εκτέλεση τους. Η εν λόγω εφαρµογή 
αναπτύσσεται πάνω σε apache tomcat άλλα έχει δοκιµαστεί επιτυχώς και σε άλλες εφαρµογές 
διακοµιστή όπως το WebSphere Application Server 4.0. Επίσης έχει δοκιµαστεί τόσο σε 
λειτουργικό σύστηµα windows όσο και σε linux. 
 

5.1.8 BPEL4WS Validator 

Το συγκεκριµένο εργαλείο έχει σαν κύριο λειτουργικό σκοπό τον έλεγχο ενός κειµένου 
περιγραφής µιας διαδικασίας γραµµένο σε BPEL4WS για συντακτικά λάθη. Πιο 
συγκεκριµένα ελέγχει αν όλες οι απαραίτητες παράµετροι είναι ορισµένες και αν οι οντότητες 
που αναφέρονται και χρησιµοποιούνται στο κείµενο έχουν όντως ορισθεί. Είναι ένα πολύ 
χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του σχεδιαστή των διαδικασιών αφού είναι το µόνο που µπορεί 
να τον βοηθήσει να ελέγξει έστω και στοιχειωδώς την ορθότητα των διαδικασιών που γράφει. 
 
 

5.1.9 BPEL4WS Editor Eclipse Plugin 

 
Το συγκεκριµένο εργαλείο είναι ένα Plugin για το εργαλείο ανάπτυξης κώδικα Eclipse της 
IBM. Σκοπός του είναι να διευκολύνει τη συγγραφή κειµένων περιγραφής BPEL4WS 
διαδικασιών. Ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης µπορεί κάποιος να 
διευκολυνθεί αρκετά στην σύνθεση ενός κειµένου BPEL. 

5.2  Λεπτοµέρειες υλοποίησης 

Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια σύντοµη περιγραφή των µονάδων 
προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκαν στην υλοποίηση του κώδικα της διπλωµατικής. 

Χωρίζουµε τις µονάδες αυτές στις εξής κατηγορίες. Απλές κλάσεις, JavaBeans 
και JSP 
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5.2.1 Classes 

5.2.1.1 Class process 

Αρχικά παραθέτουµε το UML διάγραµµα της κλάσης process. 
 

 
 
Η εν λόγω κλάση περιγράφει µια διαδικασία σύµφωνα µε το µοντέλο που παρουσιάσαµε 
παραπάνω. Η λεπτοµερής περιγραφή της κλάσης ακολουθεί παρακάτω χωρίς να 
περιλαµβάνει λεπτοµέρειες υλοποίησης της κάθε συνάρτησης. 

 
• Ιδιότητες 
Οι παρακάτω µεταβλητές αποτελούν τις ιδιότητες της κλάσης και είναι όλες ιδιωτικές 
που σηµαίνει ότι µόνο τα  µέλη της κλάσης έχουν πρόσβαση σε αυτές. 
 
  private String name;         //   το όνοµα της διαδικασίας 
  private String URI;           //   URI της διαδικασίας 
  private int innum;             //   αριθµός εισόδων στην διαδικασία 
  private int procid;             //   αριθµός ταυτότητας της διαδικασίας 
  private String method;     //    µέθοδος που εκτελεί η διαδικασία 
 
• Συναρτήσεις 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι συναρτήσεις της κλάσης µε σύντοµα σχόλια στην κάθε µία 
για την λειτουργία τους.  
 
public process(int id,boolean byid){ } 
// κατασκευαστής: επιλέγει κάποια διαδικασία από την βάση δοθέντος του //αριθµού 
ταυτότητάς της ή του αύξοντα αριθµού καταχώρησης 
 
// ακολουθούν συναρτήσεις που επιστρέφουν τις τιµές  κάθε µιας ιδιότητας 
// η αρχικοποίηση των τιµών αυτών γίνεται από τη συνάρτηση κατασκευαστή που 
// αφού επιλέξει την διαδικασία από την βάση διαβάζει και τις αντίστοιχες τιµές.  
// Οι τιµές αυτές αρχικοποιούν τις ιδιότητες της κλάσης. 
public String getname(){} 
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public int getprocid(){} 
public String getURI(){} 
public String getmethod(){} 
public int getinnum(){} 

 
 
 
     

 

5.2.1.2 Getinputs 

Παραθέτουµε παρακάτω το UML διάγραµµα της κλάσης getinputs. Σκοπός της κλάσης είναι 
να αποσπάσει από την βάση δεδοµένων όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τις 
εισόδους της επιλεγµένης διαδικασίας. 
 

 
 

• Ιδιότητες 
Οι παρακάτω µεταβλητές αποτελούν τις ιδιότητες της κλάσης και είναι όλες ιδιωτικές που 
σηµαίνει ότι µόνο τα  µέλη της κλάσης έχουν πρόσβαση σε αυτές 
 
private int totalinputs=0;           // Ο συνολικός αριθµός εισόδων της διαδικασίας 
private String[] inputnames;     // Πίνακας που περιέχει τα ονόµατα των εισόδων 
private String[] inputtypes;       // Πίνακας που περιέχει τους τύπους των εισόδων 
private int[] inputids; // Πίνακας που περιέχει τους αριθµούς ταυτότητας των εισόδων 
 

• Συναρτήσεις 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι συναρτήσεις της κλάσης µε σύντοµα σχόλια στην κάθε µία 
για την λειτουργία τους.  

 
// Η συνάρτηση που ακολουθεί είναι ο κατασκευαστής της κλάσης 
// Συνδέεται στην βάση και στη συνέχεια αποσπά τις ζητούµενες τιµές 
// Οι τιµές αυτές αποδίδονται στην συνέχεια στις εκάστοτε µεταβλητές της κλάσης 
 
public getinputs(int id) {  } 
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//Οι παρακάτω συναρτήσεις επιστρέφουν τις τιµές των ιδιοτήτων της κλάσσης και //σκοπό 
έχουν να ελέγξουν την πρόσβαση στις ιδιότητες αυτές δίνοντας δικαιώµατα //ανάγνωσης και 
µόνο στα αντικείµενα που δεν ανήκουν στην κλάση. 
 
public int getinputnum(){} 
public int[] getinputids(){ } 
public String[] getinputnames(){} 
public String[] getinputtypes(){} 
 
 
 
 
 

5.2.1.3 Conect 

Παρακάτω ακολουθεί το UML διάγραµµα της κλάσης connect.  
Σκοπός της κλάσης είναι να πραγµατοποιεί συνδέσεις στην βάση δεδοµένων και να 
αποθηκεύει όλες τις καταχωρήσεις σε πίνακες. Τους πίνακες αυτού στη συνέχεια τους 
χρησιµοποιούν οι συναρτήσεις των κλάσεων που περιγράψαµε πιο πάνω για να εντοπίσουν 
τα ειδικά στοιχεία για κάθε διαδικασία που επιθυµούν.  
 

 
 
 

• Ιδιότητες 
Οι παρακάτω µεταβλητές αποτελούν τις ιδιότητες της κλάσης και είναι όλες ιδιωτικές που 
σηµαίνει ότι µόνο τα  µέλη της κλάσης έχουν πρόσβαση σε αυτές 
 

private String[] processname;  
 // Πίνακας όπου αποθηκεύονται τα ονόµατα των   διαδικασιών 

  private String[] URI; 
   // Πίνακας που αποθηκεύει τις τιµές της URN που αντιστοιχούν σε κάθε διαδικασία 
  private int[] procid;  
  // Πίνακας που περιέχει τους αριθµούς ταυτότητας της κάθε διαδικασίας 
  private String[] methodname;  
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  // Πίνακας µε τα ονόµατα των µεθόδων που αντισοιχύν σε κάθε διαδικασία 
  private int[] innum;  
  //Πίνακας µε τον αριθµό εισόδων σε κάθε διαδικασία 
  private int totalinput=0;  
 //Περιγράφει τον συνολικό αριθµό των διαδικασιών 
  private boolean databasenull=true;  
 //ελέγχει αν η βάση είναι κενή 
 
 
 

• Συναρτήσεις 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι συναρτήσεις της κλάσης µε σύντοµα σχόλια στην κάθε µία 
για την λειτουργία τους.  

 
// Η συνάρτηση που ακολουθεί είναι ο κατασκευαστής της κλάσης 
// Συνδέεται στην βάση και στη συνέχεια αποσπά όλες τις τιµές που είναι  
// αποθηκευµένες σε αυτή 
// Οι τιµές αυτές αποδίδονται στην συνέχεια στις εκάστοτε µεταβλητές της κλάσης 
 
public connect() {  } 
 
//Οι παρακάτω συναρτήσεις επιστρέφουν τις τιµές των ιδιοτήτων της κλάσης και //σκοπό 
έχουν να ελέγξουν την πρόσβαση στις ιδιότητες αυτές δίνοντας δικαιώµατα //ανάγνωσης και 
µόνο στα αντικείµενα που δεν ανήκουν στην κλάση. 
 
public String[] getprocessname(){} 
public int[] getprocid(){} 
public String[] getURI(){} 
public String[] getmeth(){} 
public int[] getinnum(){} 
public int gettotal (){} 
public boolean isnull(){}  
 
// Η παρακάτω διαδικασία τυπώνει όλες τις τιµές που αποθηκεύονται τελικά στους  
// πίνακες. Έτσι ελέγχουµε τη λειτουργία των διαδικασιών της κλάσης, η ορθότητα των 
οποίων είναι απαραίτητο στοιχείο για την ορθή λειτουργία όλων των υπόλοιπων διεργασιών 
στο σύστηµα. 
 
public void testprint(){} 
 
 

5.2.2 Beans 

Τα Enterprise Java Beans είναι µια τεχνολογία που παρέχεται από την JAVA και 
αποτελεί κοµβικό σηµείο στην υλοποίηση του συστήµατός µας. Πρόκειται για απλές κλάσεις 
που παρέχουν όµως µια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα όσον αφορά τα Java Server Pages (JSP) 
που χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία διεπαφής µέσω διαδικτύου. Εισάγοντας σε ένα JSP 
τις κατάλληλες γραµµές εντολών, µπορούµε να ορίσουµε ένα σηµείο δηµιουργίας ενός 
στιγµιότυπου της κλάσης. Το συγκεκριµένο στιγµιότυπο θα έχει χρόνο ζωής τον χρόνο ζωής 
του συστήµατος διευκολύνοντας έτσι την αποθήκευση και µεταφορά προσωρινών δεδοµένων 
µέσω αυτού. Έτσι η πλοήγηση ανάµεσα στα JSPs γίνεται πολύ εύκολη και το σύστηµά µας 
πολύ ευέλικτο. 
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Παρακάτω παραθέτουµε µια µικρή αναφορά των Java Beans που χρησιµοποιήσαµε 
πλαισιωµένη από µια σύντοµη περιγραφή για το καθένα. 

5.2.2.1 ClientBean 

 
 

Σκοπός του συγκεκριµένου Bean είναι η εκτέλεση της διαδικασίας που επιλέγουµε 
κάθε φορά. Παραπάνω φαίνεται το UML διάγραµµα που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο 
BEAN ενώ ακολουθεί σύντοµη περιγραφή του. 
 

• Ιδιότητες 
Οι παρακάτω µεταβλητές αποτελούν τις ιδιότητες της κλάσης και είναι όλες ιδιωτικές 

που σηµαίνει ότι µόνο τα  µέλη της κλάσης έχουν πρόσβαση σε αυτές 
 

private String URI="";  
// Αποθηκεύει την τιµή του ζητούµενου από την bpel URN της διαδικασίας 
private int idn=1000;  
// Ο αριθµός ταυτότητας της διαδικασίας 
private String Procname="Failure";  
// Το όνοµα της διαδικασίας. 
private Vector inputstring=null;  
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// Οι τιµές εισόδου της διαδικασίας τοποθετηµένες σε µια µεταβλητή τύπου 
//vector(διάνυσµα). 
private String method;  
// η µέθοδος που καλεί εσωτερικά η BPEL και η οποία ουσιαστικά εκτελεί την //διαδικασία 
private process selproc;  
// Η ίδια η διαδικασία όπως περιγράφεται από ένα στιγµιότυπο της κλάσης process  
// που περιγράψαµε πιο πάνω. 
 

• Συναρτήσεις 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι συναρτήσεις της κλάσης µε σύντοµα σχόλια στην κάθε µία 

για την λειτουργία τους.  
 

//∆εδοµένου ενός διανύσµατος εισόδου, η συνάρτηση Client εκτελεί στην ουσία την  
// επιλεγµένη διαδικασία. Προσοχή πρέπει να δοθεί ότι όλες οι παράµετροι τις κλάσης //που 
αφορούν την συνάρτηση πρέπει να έχουν αρχικοποιηθεί πριν αρχίσει η //εκτέλεση. 
 
public String Client() {} 
 
// Η επόµενη συνάρτηση παίρνει σαν όρισµα τον αριθµό ταυτότητας της διαδικασίας //και µε 
την βοήθεια προηγούµενων κλάσεων αρχικοποιεί τις κατάλληλες µεταβλητές //της κλάσης 
προκειµένόυ να είναι σε θέση να εκτελέσει την διαδικασία. 
 
public void setprocattr(int id){} 
 
// Η συνάρτηση που ακολουθεί αρχικοποιεί την παράµετρο inputstring που //αντιστοιχεί στο 
διάνυσµα εισόδου που στο οποίο αναφερθήκαµε πιο πάνω 
 
public void setinput(Vector input){} 
 
// Η συνάρτηση που ακολουθεί χρησιµοποιείται για έλεγχο  
 
public void printest(){} 
 
// Ηπαρακάτω συνάρτηση επιστρέφει τον αριθµό ταυτότητας της προς εκτέλεσης  
// διαδικασίας 
 
public int getid(){} 
 

5.2.2.2 AdmBean 

Το συγκεκριµένο bean υλοποιεί λειτουργίες διαχείρισης που αφορούν τόσο τις 
αποθηκευµένες διαδικασίες όσο και τους χρήστες του ΚΕΠ. Ακολουθεί το UML διάγραµµα 
της κλάσης και στη συνέχεια σύντοµη περιγραφή των λειτουργιών που υλοποιεί. 
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• Ιδιότητες 
Οι παρακάτω µεταβλητές αποτελούν τις ιδιότητες της κλάσης και είναι όλες ιδιωτικές 

που σηµαίνει ότι µόνο τα  µέλη της κλάσης έχουν πρόσβαση σε αυτές 
 
// Οι µεταβλητές που ακολουθούν αναφέρονται σε στοιχεία που έχουν σχέση µε τους // 
διαχειριστές του συστήµατος και δεν αφορούν τις διαδικασίες. 
 
private boolean amadm=false; 
// Εφόσον η τιµή της µεταβλητής αυτής είναι true το σύστηµα ανανωρίζει τον χρήστη // ως 
διαχειριστή 
private String user="";  
//το όνοµα που περιγράφει το χρήστη στο σύστηµα 
private String passw=""; 
// Ο προσωπικός κωδικός του χρήστη 
private String useradded=""; 
// το όνοµα του νέου διαχειριστή που θα προστεθεί στο σύστηµα 
private String userdeleted=""; 
// το όνοµα του διαχειριστεί που ζητά να αυτοδιαγραφεί 
 
// Οι µεταβλητές που ακολουθούν αφορούν τη νέα διαδικασία που θα προστεθεί στο  
// σύστηµα.  
 
private String[] NewEntry;  
// πίνακας που περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά της νέας διαδικασίας 
private int NEinnum=0; 
// µεταβλητή που αναφέρει των αριθµό των εισόδων της νέας διαδικασίας 
private String[] typesdef; 
// πίνακας που καταχωρεί τους τύπους δεδοµένων της νέας διαδικασίας 

 
 

 
 
 

• Συναρτήσεις 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι συναρτήσεις της κλάσης µε σύντοµα σχόλια στην κάθε µία για 
την λειτουργία τους. 
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Παρακάτω ακολουθούν διαδικασίες που αφορούν την διαχείριση χρηστών 
 
// Η ακόλουθη συνάρτηση ελέγχει αν τα στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την  
// λειτουργία πιστοποίησης είναι σωστά συνδεόµενη µε την βάση και συγκρίνοντας τα // µε 
τις αντίστοιχες καταχωρήσεις. 
 
public boolean validate(String usr,String pwd){} 
 
// Η παρακάτω συνάρτηση προσθέτει ένα διαχειριστή στο σύστηµα   
 
public boolean newuser(String u,String p1,String p2){} 
 
// Η επόµενη συνάρτηση επιστρέφει την τιµή της παραµέτρου amadmin µέσω της  
// οποίας γίνεται ο έλεγχος χρηστών 
 
public boolean check(){} 
 
// επιστρέφει το όνοµα του εκάστοτε διαχειριστή 
 
public String getuseradded(){} 
 
// Υλοποιεί λειτουργίες αποχώρησης από το σύστηµα για ένα χρήστη 
 
public void logout(){} 
 
// Υλοποιεί την λειτουργία αυτοδιαγραφής 
 
public void selfdel(){} 
 
// Επιστρέφει το όνοµα του αυτοδιαγραφέντος χρήστη 
 
public String getuserdeleted(){} 
 
Οι συναρτήσεις που ακολουθούν αφορούν την διαχείριση των διαδικασιών. 
 
// Η παρακάτω συνάρτηση υλοποιεί την λειτουργία διαγραφής µιας διαδικασίας 
   
public void deleteproc(int pid){} 
 
// Θέτει τις τιµές για τις στατικές µεταβλητές µιας διαδικασίας 
 
public int setnewentry(String name,String uri,String innum,String met){} 
 
// Προσθέτει στον πίνακα των µεταβλητών τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους της // 
διαδικασίας 
 
  public void completeentry(int tot,String[] inputs){} 
 
// Επιστρέφει τον αριθµότων εισόδων της νέας διαδικασίας 
 
public int getinnum(){} 
 
// Επιστρέφει τον πίνακα µε τις µεταβλητές της νέας δαδικασίας 
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public String[] getnewentry(){} 
 
// υλοποιεί την εισαγωγή της διαδικασίας στην βάση δεδοµένων 
 
 public void enter(){} 
 
// αποθηκεύει στην κατάλληλη µεταβλητή της κλάσης τους τύπους των εισόδων 
 
 public void settypes(String[] pame){} 
 
// επιστρέφει ένα πίνακα µε τους τύπου εισόδου της νέας διαδιασίας 
 
 public String[] returntypes(){} 
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6  Έλεγχος 

6.1 Μεθοδολογία Ελέγχου 

Η µεθοδολογία που έχει χρησιµοποιηθεί είναι η µέθοδος του µαύρου κουτιού. Θα 
παρουσιαστούν συγκεκριµένα παραδείγµατα εκτέλεσης των εφαρµογών του συστήµατος 
ΚΕΠ, ώστε να αποδειχτεί η ορθότητα των λειτουργιών που υλοποιήθηκαν. 

6.2 Αναλυτική παρουσίαση έλεγχου 

6.2.1 Έλεγχος διαχωρισιµότητας χρηστών 

Στην ενότητα αυτή ελέγχουµε το κατά πόσο οι λειτουργίες των διαχειριστών δεν είναι 
προσβάσιµές στους απλούς χρήστες. Αυτό γίνεται µε διαδοχικές προσπάθειες προσέγγισης 
σελίδων που αφορούν τους διαχειριστές χωρίς να περάσουµε από την διαδικασία 
πιστοποίηση στοιχείων.  
 
Οι κατάλληλες συναρτήσεις που εφαρµόζονται όµως κάθε φορά σε κάθε σελίδα του 
συστήµατος των διαχειριστών µας παραπέµπουν συνεχώς στην σελίδα πιστοποίησης 
στοιχείων. Έτσι σε πρώτη φάση ο έλεγχος αποδεικνύει την ύπαρξη µιας πρώτης µορφής 
ασφάλειας. 
 
Θα µπορούσαµε να έχουµε καλύτερη ασφάλεια αν επιβάλαµε και κρυπτογράφηση στα 
προσωπικά στοιχεία του κάθε διαχειριστή. Κάτι τέτοιο όµως είναι αρκετά εξεζητηµένο για 
µια εφαρµογή σαν την δική µας. 
 

6.2.2 Έλεγχος λειτουργιών 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σενάριο χρήσης του ΚΕΠ. Ένας διαχειριστής αφού 
πιστοποιήσει τα στοιχεία του ακολουθεί τις κατάλληλες διαδικασίες και εισάγει µια 
διαδικασία στο ΚΕΠ. Στην συνέχεια εφαρµόζει την λειτουργία logout και επανέρχεται στο 
σύστηµα σαν απλός χρήστης. Ακολούθως επιλέγει την διαδικασία που προστέθηκε και την 
εκτελεί. 
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Ξεκινώντας βήµα προς βήµα την παραπάνω διαδικασία ανοίγουµε την αρχική σελίδα του 
ΚΕΠ. 

 
 

 
Επιλέγουµε την δεύτερη επιλογή που µας παρέχεται και ζητάµε να πιστοποιήσουµε την 
ταυτότητά µας ως διαχειριστές του ΚΕΠ 
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Αφού εισάγουµε τα ζητούµενα πεδία στη σελίδα ζητάµε να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση 
πατώντας το κουµπί Submit. 
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Η πιστοποίηση ήταν επιτυχής και το σύστηµα µας οδηγεί στην κεντρική σελίδα των 
διαχειριστών που φαίνεται παραπάνω.  
 
Από την σελίδα αυτή επιλέγουµε την επιλογή «Add A Process»  που αντιστοιχεί στη 
λειτουργία προσθήκης 
 
Το σύστηµα µας οδηγεί ευθύς αµέσως στην ακόλουθη σελίδα όπου µας ζητείται να 
εισάγουµε τα πεδία που περιγράφουν την νέα διαδικασία 

 

 
 
Πριν όµως γίνει η εισαγωγή των πεδίων πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε την εφαρµογή 
στον διακοµιστή όπου έχουµε τοποθετήσει το RPCrouter. Για το σκοπό αυτό ακολουθούµε 
τον υποδεικνυόµενο σύνδεσµο και δηµιουργείται αµέσως το ακόλουθο παράθυρο: 
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Επιλέγουµε την επιλογή Deploy και συνεχίζουµε. 
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Αµέσως µας ζητούνται δύο πεδία. Η διεύθυνση του WSDL αρχείου που περιγράφει την 
διαδικασία και η διεύθυνση του BPEL αρχείου που περιγράφει τις µεθόδους της και την 
υλοποίησή τους. 
 
Εφόσον η εισαγωγή γίνεται σωστά η BPEL4WS engine µας ζητά τα WSDL αρχεία των 
δικτυακών υπηρεσιών που εµπλέκονται στην διαδικασία την διεύθυνση των οποίων και 
παρέχουµε αµέσως. 
 

 
 
Συνεχίζοντας µε την επιλογή «Start Deploying the Process» η εφαρµογή δηµιουργείται 
αµέσως και σαν αποτέλεσµα έχουµε την τιµή του URN που θα χρειαστούν στην συνέχεια. 
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Τώρα µπορούµε να συνεχίσουµε την διαδικασία προσθήκης, εισάγοντας το URN που πήραµε 
από την BPEL4WS engine καθώς και τα πεδία που αντιστοιχούν στο όνοµα µε το οποίο 
θέλουµε να φαίνεται η διαδικασία στο σύστηµα, των αριθµό εισόδων και την µέθοδο της 
διαδικασίας που θα εκτελείται. 
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Με βάση τα νέα δεδοµένα το σύστηµα µας ζητά όνοµα και τύπο δεδοµένων για κάθε είσοδο. 
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Πριν προχωρήσει στην καταχώρηση της διαδικασίας  µας ζητάτε να ελέγξουµε αν οι τιµές 
που βάλαµε είναι σωστές παρουσιάζοντας όλες τις νεοεισελθούσες τιµές.  
 

 
 

Ακολουθεί η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της εγγραφής. 
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Ακολουθώντας τον κατάλληλο σύνδεσµο οδηγούµαστε και πάλι στην αρχική σελίδα των 
διαχειριστών. 
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Με την επιλογή «Logout» οδηγούµαστε στην αρχική σελίδα απ’όπου επιλέγουµε να 
συνεχίσουµε σαν απλοί χρήστες. 

 

 
 

Το σύστηµα µας οδηγεί στην κεντρική σελίδα των απλών χρηστών όπου βλέπουµε την 
καινούργια διαδικασία στην διάθεσή µας προς εκτέλεση. 
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Επιλέγοντάς την και ζητώντας την εκτέλεσή της το σύστηµα ζητά από εµάς να εισάγουµε 
τιµές για κάθε είσοδο της διαδικασίας. 
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Εφόσον όλες οι επιµέρους ενέργειες έγιναν σωστά, δεν αργεί να εµφανιστεί και το αντίστοιχο 
µε τις τιµές εισόδους αποτέλεσµα. 
 

 

6.3 Συµπέρασµα 

Όπως βλέπουµε οι λειτουργίες που εξετάσαµε λειτουργούν άψογα και δεδοµένου ότι 
περιλαµβάνουν τα πιο επικίνδυνα για λάθος σηµεία της εκτέλεσης µπορούµε να 
συµπεράνουµε πως ο έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 
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7  Επίλογος 

 

7.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Παρατηρώντας το σύστηµα του Κ.Ε.Π. όπως υλοποιήθηκε στην συγκεκριµένη διπλωµατική 
µπορούµε να εξάγουµε πολλά συµπεράσµατα. Οι αρχικές διαπιστώσεις είναι ότι το σύστηµά 
µας έγινε αρκετά ευέλικτο, εύκολα αναβαθµίσιµο και αρκετά εύκολο στην χρήση του. Γενικά 
µπορεί να πει κανείς ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών µπορεί πλέον να προσφέρει στον 
πολίτη γρήγορη και άµεση εξυπηρέτηση παρακάµπτοντας πολλές χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, αντικαθιστώντας τες µε νέες άµεσες και αυτοµατοποιηµένες 
πολύ πιο γρήγορες και ακριβείς. Η θεαµατική αυτή βελτίωση οφείλεται σε δύο κυρίως 
λόγους. 
 
Πρώτος παράγοντας βελτίωσης είναι αναµφισβήτητα η χρήση της τεχνολογίας των 
δικτυακών υπηρεσιών. Χάρη στην τεχνολογία αυτή, αποµονώσαµε τις επιµέρους διαδικασίες, 
τις κάναµε αυτάρκεις, γρήγορες στην υλοποίηση και ποιο ακριβείς. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας που αποτελούσε αιτία ανακρίβειας, καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση και 
επιβράδυνσης των διαδικασιών περιορίσθηκε σε ρόλο επίβλεψης και µόνο. Μόνο η χρήση 
της τεχνολογίας αυτής αρκούσε σε πρώτο βαθµό για την υλοποίηση ενός γρήγορου και 
ευέλικτου συστήµατος. 
 
Σε δεύτερο επίπεδο η ενιαία περιγραφή των ροών εκτέλεσης δηµιούργησε ένα σύστηµα 
εύκολο στο σχεδιασµό, στην αναβάθµιση και στην αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών. Το 
σύστηµα εκτέλεσης είναι ανεξάρτητο των διαδικασιών που εκτελεί και έτσι αναβαθµίζοντας 
τις διαδικασίες αναβαθµίζονται και οι παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
Είναι προφανές ότι ο συνδυασµός των δύο τεχνολογιών µπορεί να οδηγήσει σε συστήµατα µε 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών άµεσων και επεκτάσιµων. Πρόκειται για τεχνολογίες που 
µπορεί να αλλάξουν τα δεδοµένα στο χώρο των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών. 

7.2  Μελλοντικές επεκτάσεις 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από το σύστηµα που υλοποιήσαµε, το σύστηµα δεν είναι 
άµεσα συσχετισµένο µε την λειτουργία του ΚΕΠ. Η άµεση συσχέτιση αφορά τις διαδικασίες 
µόνο που εκτελούνται από το σύστηµα. Έτσι µπορούµε να θεωρήσουµε σαν µελλοντική 
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επέκταση τη δηµιουργία ενός συστήµατος εντελώς αποδεσµευµένου των προς εκτέλεσης 
διαδικασιών. Ο χρήστης θα µπορεί να εισάγει τα στοιχεία του στο σύστηµα και στη συνέχεια 
να αναπτύσσει διαδικασίες που αποθηκεύονται σε αυτό και γίνονται έτοιµες προς εκτέλεση 
από όποιον χρήστη επιλέξει αυτός. Οι δυνατότητες ενός τέτοιου συστήµατος είναι 
απεριόριστες αφού το σύστηµα θα προσαρµόζεται στα δεδοµένα του κάθε χρήστη όχι µόνο 
σε επίπεδο εκτέλεσης αλλά και σχεδίασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στο συγκεκριµένο παράρτηµα δίνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την εγκατάσταση του 
προγράµµατός µας. Παρόλο που η εφαρµογή µπορεί να  εκτελεστεί αυτόνοµα, εµείς δίνουµε 
τις κατάλληλες οδηγίες προκειµένου να εκτελεστεί µέσω του JBUILDER. Αυτό γίνεται 
προκειµένου να ελέγχεται καλύτερα η εκτέλεση η οποία γίνεται πάνω σε δύο στιγµιότυπα του 
apache tomcat. Ο JBUILDER διαχειρίζεται τα δύο αυτά στιγµιότυπα µε αρκετή ευκολία. 
Προκειµένου να εκτελεστεί η εφαρµογή ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 

1. Εγκατάσταση του JBUILDER ο ποίος δίνεται και στο cd που συνοδεύει την 
διπλωµατική εργασία. 

2. Από το ίδιο cd εγκαθιστούµε τον Apache Tomcat 1.4 
3. Εγκαθιστούµε το BPEL4J engine από το cd ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που 

εµπεριέχονται στο zip αρχείο. Σαν server επιλέγουµε τον apache tomcat που 
εγκαταστήσαµε στο προηγούµενο βήµα. 

4. Προαιρετικά εγκαθιστούµε και τα samples της BPEL4J engine στον ίδιο server 
5. Εγκαθιστούµε και το jbproject που περιέχεται στον φάκελο source σε σηµείο όπου να 

είναι «ορατό» από τον JBUILDER. 
6. Εγκαθιστούµε την MySql και εισάγουµε το SQL script περιέχεται στον φάκελο 

source. 
7. Εκτελούµε το jbproject από τον JBUILDER σε διαφορετικό tomcat από αυτόν που 

εγκαταστήσαµε την BPEL4J engine. 
8. Από ένα browser ανοίγουµε την κεντρική σελίδα main.jsp ή Welcome.jsp  
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